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RESUMO 

 

PICCININI, Mariana da Fonseca. Relações contratuais fáticas na relação médico-

paciente. 2018.  140 f. Tese de Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

As modernas relações entre médico e paciente adquiriram relevância para o direito. 

Entretanto, especialmente na jurisprudência, é possível notar um estudo ainda incipiente do 

assunto. Dessa forma, acabam submetidas a regulamentos, resoluções e decisões do 

Conselho Federal de Medicina e seus semelhantes, de alguma forma, aparte do mundo 

jurídico. 

Todavia, o direito não pode ignorar tais relações, e vem sendo chamado, cada vez 

mais, a resolver complexos casos que envolvem o comportamento do médico, a informação 

dos pacientes, o consentimento informado e, principalmente, a relação jurídica formada entre 

eles. 

Neste sentido, a teoria das relações contratuais fáticas pode representar uma forma 

de tratamento de alguns destes cada vez mais complexos casos que se apresentam para o 

direito. Autores como GÜNTER HAUPT, e KARL LARENZ desenvolveram obras 

referência nesse assunto, sendo os pioneiros do desenvolvimento da teoria das relações 

contratuais de fato, com a adoção do comportamento social típico como ponto central dessas 

relações.  

 Por outro lado, foi na Itália que a doutrina das relações contratuais fáticas encontrou 

campo fértil de aplicação, com grande relevância nos dias atuais, inclusive ao se falar nas 

relações médico-paciente. Assim, o presente trabalho, pretende aplicar a teoria das relações 

contratuais fáticas nas relações entre médico e paciente no Brasil, utilizando o precedente 

estrangeiro e o desenvolvimento da doutrina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: relações contratuais fáticas; relação médico-paciente. 
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ABSTRACT 

 

PICCININI, Mariana da Fonseca. Non-contractual relations in the doctor-patient 

relationship 2018.  140 f. Thesis (Master) – University of São Paulo Law School. São Paulo, 

2018. 

 

The modern doctor-patient relationship has acquired relevance for the right. 

However, especially in jurisprudence, it is possible to note a still incipient study of the 

subject. In this way, they end up submitted to regulations, resolutions and decisions of the 

Federal Medical Council and their fellows, somehow, apart from the legal world. 

However, law can not ignore such relationships, and is being increasingly called upon 

to solve complex cases involving physician behavior, patient information, informed consent 

and, above all, the legal relationship formed between them. 

In this sense, the theory of non-contractual relations may represent a form of 

treatment of some of these increasingly complex cases that appear to the right. Authors like 

GÜNTER HAUPT and KARL LARENZ have developed reference works on this subject, 

pioneering the development of contractual relations theory in fact, with the adoption of 

typical social behavior as the central point of these relations. 

 On the other hand, it was in Italy that the doctrine of non-contractual relationships 

found fertile field of application, with great relevance in the present day, even when talking 

about the doctor-patient relations. Thus, the present work intends to apply the theory of 

contractual relations in the relations between doctor and patient in Brazil, using the foreign 

precedent and the development of the doctrine. 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: non-contractual relationships; doctor-pacient relations. 
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RIASSUNTO 

 

PICCININI, Mariana da Fonseca. Rapporti contrattuali di fatto nella relazione medico-

paziente. 2018.  140 f. Tesi di Dottorato – Facoltà di Giurisprudenza, Università di São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Le relazioni moderne tra medico e paziente hanno acquisito rilevanza per la legge. 

Tuttavia, specialmente nella giurisprudenza, è possibile notare uno studio ancora incipiente 

sull'argomento. In questo modo, finiscono per essere sottoposti a regolamenti, risoluzioni e 

decisioni del Consiglio medico federale e dei loro compagni, in qualche modo, a parte il 

mondo legale. 

D'altra parte, la legge non può ignorare tali relazioni e viene sempre più chiamata 

a risolvere casi complessi che riguardano il comportamento del medico, le informazioni sui 

pazienti, il consenso informato e, soprattutto, il rapporto giuridico formato tra loro. 

In questo senso, la teoria dei rapporti contrattuali di fatto può rappresentare una 

forma di trattamento di alcuni di questi casi sempre più complessi che appaiono alla legge. 

Autori come GÜNTER HAUPT e KARL LARENZ hanno sviluppato opere di riferimento 

su questo argomento, pionieristico dello sviluppo della teoria delle relazioni contrattuali, con 

l'adozione di comportamenti sociali tipici come punto centrale di queste relazioni. 

 D'altra parte, è stato in Italia che la dottrina delle rapporti contrattuali di fatto ha 

trovato un campo fertile di applicazione, con grande rilevanza ai giorni nostri, anche quando 

si parla delle relazioni medico-paziente. Pertanto, il presente lavoro intende applicare la 

teoria delle relazioni contrattuali nelle relazioni tra medico e paziente in Brasile, utilizzando 

il precedente straniero e lo sviluppo della dottrina. 

 

 

 

 

PAROLE CHIAVI: rapporti contrattuali di fatto; relazioni tra medico e paziente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 As relações contratuais de fato são um clássico da literatura civilista alemã e italiana. 

A doutrina das relações contratuais de fato foi desenvolvida inicialmente por HAUPT, para 

quem foi necessário reconhecer, em vista das condições massificadas do tráfego jurídico, 

relações contratuais que se originam sem ajuste, haja vista a ausência de declaração de 

vontade.  

A partir da segunda metade do século XX, após uma era de positivismo intenso, fruto 

da idealização do conhecimento em busca da denominada objetividade científica, começa a 

perder terreno a identificação entre o Direito e a norma positivada, fundamentada em 

discurso utópico de completude do ordenamento jurídico. E é nesse contexto que surge pela 

primeira vez a doutrina das relações contratuais fáticas. 

A teoria da Faktische Vertragsverhӓltinisse nasce, então, considerando que na vida 

de relações jurídicas existem uma série de relações que, por constituírem a proteção social 

das correspondentes situações de direito, não encontram seu fundamento no consenso das 

partes, mas em “uma fattispecie autonoma”.1 Esta fattispecie recebeu a própria tutela pelo 

simples dato que tal relação tornou-se uma realidade. Configura-se, assim, como um ato 

lícito, fonte de obrigações, tal qual aquele mais tradicional e conhecido. 

A contestação do dogma do consenso representa uma forma de oposição, até mesmo 

ideológica, à concessão liberal da economia e da sociedade, caracterizada pela iniciativa 

privada. Igualmente, a autonomia privada constituía ainda uma expressão da liberdade 

negocial, e também o indivíduo não é mais considerado o árbitro exclusivo dos próprios 

interesses. 

E, inclusive, é nessa época que ocorre um declínio do dogma da vontade. É com base 

nesse princípio, a vontade, manifestada pelas partes, constitui a razão última do vínculo 

obrigatório, um requisito geral das obrigações contratuais, junto com outros diversos 

elementos, como a causa e a forma, a limitar-se sua abrangência. 

Nesse sentido, não é admissível, na interpretação do negócio jurídico, descobrir 

primeiramente qual a vontade interna das partes, e, depois, verificar se essa foi a vontade 

manifestada na declaração. O preceito da autonomia privada surge, portanto, com a 

declaração ou com o comportamento, enquanto a vontade, para ser relevante no confronto 

                                                           
1 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. Milano: Giuffrè, 1997. p. 4. 
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das partes e para obter a tutela do ordenamento jurídico, deve ser reconhecível, 

exteriormente, no ambiente social. 

O ordenamento jurídico reconhece e tutela a autonomia privada, de acordo com a 

atividade, criativa, modificativa ou extintiva de relações jurídicas privadas, disciplinada 

pelas normas jurídicas. O negócio jurídico é a principal manifestação dessa autonomia e 

pode ser configurado, assim, como um auto regulamento direto, individual e concreto de 

determinados interesses próprios de cada parte. O ordenamento estatal atribui à autonomia 

privada o poder de constituir uma fattispecie, prevista em uma norma já existente, que lhe 

atribui efeitos jurídicos, e que valora de acordo com a sua apreciação soberana.2 

Na base desta concepção acima exposta, o negócio jurídico, constituído sempre de 

uma manifestação de vontade direta que produz determinados efeitos jurídicos, assume 

relevância como ato que regula os próprios interesses na relação com outros e a tal ato o 

direito conecta os efeitos em conformação com a função econômico-social que caracteriza o 

tipo. 

 Por outro lado, o negócio jurídico constitui um preceito no qual o ordenamento 

reconhece eficácia vinculante e se o preceito coincide com o comendo típico de qualquer 

norma, o negócio é implicitamente assimilado a esta. Assim operando, se confundem figuras 

jurídicas nitidamente distintas. O negócio jurídico, portanto, não deve ser considerado como 

um preceito, mas como uma expressão da autonomia privada entendido tal fenômeno como 

fator da vida social, no qual o fundamento deve ser individuado na função da circulação de 

bens.3 

 O negócio jurídico, agora, não coincide mais com a vontade dos sujeitos, mas 

consiste em um ato de auto regulamento dos interesses privados, não entendidos na sua 

acepção naturalística e puramente subjetiva, mas no exercício da autonomia negocial 

reconhecida aos privados do nosso ordenamento jurídico. Cada sujeito é responsável, dessa 

forma, pelo seu comportamento, e permanece contratualmente obrigado também por atos 

que não realmente quis. 

 A crise do consenso, um elemento quase intangivelmente necessário para a formação 

do contrato, aqui, coincide com o surgimento de novas situações jurídicas, nas quais restam 

inaplicáveis os princípios gerais da técnica negocial, no sentido que eles não constituiriam 

                                                           
2 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 4. 
3 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 5. 
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os verdadeiros e próprios contratos nem a sua conclusão depende exclusivamente do 

consenso.4 

Por outro lado, tais relações serão de qualquer modo assimiladas aos contratos em 

virtude de determinados elementos de fato. Das modernas relações de massa nasce a 

exigência de reconhecer a existência de relações obrigatórias que são produtivas de efeitos 

jurídicos contratuais, por serem privados do tradicional elemento subjetivo. Similarmente, 

para algumas relações peculiares são relevantes e produtivas de consequência jurídicas 

determinadas situações, especialmente na execução de contratos inválidos. Estas situações 

poderão ser qualificadas como contratos, ainda que não se estabeleçam propriamente como 

uma fattispecie negocial.5 

Baseando-se nos tradicionais princípios formadores do negócio jurídico seria 

inadmissível a existência de relações jurídicas surgidas independentemente do consenso, e 

que, ainda, tem efeitos contratuais, do mesmo modo, em relação à invalidade de um 

determinado negócio jurídico, os defensores do dogma da vontade não poderiam admitir a 

relevância das relações produzidas e na execução de tal negócio inválido.6 

O contrato, entendido no seu significado tradicional, não parecia mais adequado nas 

relações não caracterizadas por um equilíbrio de interesses. É daí que surge a necessidade 

de frequentes intervenções do legislador por um controle direto do instrumento contratual. 

Estas intervenções, concebidas no passado como limites à autonomia privada, constituíram 

a expressão da solidariedade social que de certa forma é subordinada à autonomia privada. 

É assim que se explica, porque, neste contexto, ocorreu um declínio de tal dogma, 

não mais conciliável com as novas instâncias sociais, e, dessa forma, é possível inserir a 

problemática das relações contratuais fáticas que, embora surgidas na Alemanha a algumas 

décadas, foi redescoberta recentemente por nossa doutrina e jurisprudência. 

A própria doutrina das relações contratuais fáticas, então, ganha força em um terreno 

de teorias restritivas do negócio jurídico. Para J. PEDREIRA da SILVA7, dentre as teorias 

restritivas do negócio jurídico, destaca-se a doutrina das relações contratuais de fato, cujo 

fundamento é o respeito à dogmática do negócio jurídico e o reconhecimento de outras 

relações jurídicas de eficácia obrigacional originária. 

                                                           
4 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 6. 
5 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 6. 
6 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 7. 
7 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais de fato. São Paulo: Atlas, 2012. p.4. 
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G. HAUPT8, como percussor da teoria, dividiu as relações em três grupos: (i) o 

contato social que antecede a eventualidade da celebração de um contrato; (ii) as relações 

societárias ou de trabalho despidos de ato constitutivo escrito; (iii) e a prestação de bens e 

serviços essenciais. 

A teoria das relações contratuais fáticas, como demonstra A. HIRATA9, surge como 

resposta às necessidades da moderna circulação de bens de massa. Já no final do século XIX 

e no início do século XX, baseados e limitados pela herança pandectística, discutia-se na 

doutrina alemã a aplicação da tradicional construção dogmática a respeito da formação do 

contrato. Entendia-se, assim, que o conceito de negócio jurídico não era suficiente para 

explicar todos os fenômenos do direito privado moderno. Assim, o momento de conclusão 

do contrato merecia atenção especial da doutrina, que criou diversas teorias para explicar a 

sua flexibilização.10 

A concepção que uma determinada situação de fato poderia constituir fonte de 

obrigações, independentemente da livre e formal determinação das partes, mas 

exclusivamente por sua relevância social, representava um ataque à tradicional concepção 

de negócio jurídico. 

Com o termo relações contratuais de fato se entendem uma série de situações, que, 

enquanto não encontram, no gênero negócio jurídico uma disciplina adequada nas normas 

que regulam os contratos, produzem efeitos jurídicos, não em virtude do consenso 

manifestado pelas partes, mas pela relevância que o fato assume na valoração social. 

Tradicionalmente o fato, entendido como mero fato social, sempre foi definido 

como tudo que está fora do direito e, portanto, privado de relevância jurídica. As relações 

contratuais fáticas, ao invés, prescindindo na sua constituição de uma vontade direta dos 

contratantes, se manifestam como relações da vida privada. Assim, assumem relevância 

social, independentemente de um comportamento negocial típico. 

Apesar de hoje em dia a teoria das relações contratuais fáticas estar praticamente 

abandonada na Alemanha, ainda encontra guarida em outros países europeus, em especial a 

Itália, como se verá nesse estudo. 

Entretanto, no Brasil, o estudo da doutrina das relações contratuais fáticas ainda é 

incipiente, com apenas algumas obras esparsas sobre o assunto. Tal aplicação, inclusive, já 

                                                           
8 HAUPT, Gunther. Sui rapporti contrattuali di fatto. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p. 11. (trad. 

Giovanni Varanese). 
9 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). 2011. 155f. Tese – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. São Paulo: 2011. pp. 2-3. 
10 HIRATA, Alessandro. Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 2-3. 
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vem sendo feita na Itália, principalmente pelos Tribunais, ao decidirem casos da relação 

médico-paciente intermediadas por plano de saúde. 

E é nesse sentido que esse estudo procura aplicar a doutrina das relações fáticas nas 

relações entre médico e paciente. Procura, assim, explicar situações que fogem ao negócio 

jurídico tradicional (tais como situações que derivam da capacidade existencial do incapaz, 

ou situações de urgência e emergência), e, por vezes, causam perplexidade nos juristas, pela 

necessidade de adequação dessas situações excepcionais nos dogmáticos moldes do negócio 

jurídico que ainda permeiam o direito brasileiro. 

A solução dessa problemática, portanto, não poderá prescindir de considerar a 

temática dos efeitos jurídicos de cada relação contratual fática, não sendo relevantes, desse 

modo, situações que não produzem efeitos jurídicos. Através, pois, do recurso da analogia, 

será certo, em casos determinados, se suscitar a possibilidade técnica de aplicar aos casos 

não previstos, os efeitos da fattispecie disciplinada no ordenamento jurídicos e, onde, a 

resposta positiva será analisada pela natureza jurídica destes efeitos. 
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CAPÍTULO I - A EVOLUÇÃO DA DOUTRINA DAS RELAÇÕES 

CONTRATUAIS FÁTICAS 

 

 

1.1 Apontamentos iniciais sobre a doutrina das relações contratuais fáticas 

 

Segundo O. GOMES11 negócio jurídico é toda declaração de vontade destinada à 

produção de efeitos jurídicos correspondentes ao intento prático do declarante, se 

reconhecido e garantido pela lei. Para o eminente autor, entretanto, há figuras cujo 

enquadramento na moldura de negócio jurídico é controvertido, tais como as relações 

contratuais de fato, os negócios de atuação, os negócios viciados. 

Com a teoria dos negócios jurídicos, o direito assegurou-se de que os efeitos 

obrigacionais tivessem por fonte a vontade declarada dos agentes, valorando-se, ainda, à luz 

de disciplina legal extensa e analítica, o conteúdo de suas declarações e seu livre 

discernimento. 

De uma maneira geral, os países da família romano-germânica que adotam, de 

forma direta ou indireta, a doutrina do negócio jurídico encontram dificuldade pelo excessivo 

controle de validade do negócio que acaba por excluir de seu espectro de incidência certas 

atividades que, em sua substância, despida de aparato negocial, são admitidas como 

socialmente úteis e legítimas pelo corpo social. 

Assim, o desenvolvimento jurídico das chamadas relações de fato, com origem na 

doutrina alemã e italiana ainda na primeira metade do século XX, constituiu-se em válvula 

de escape para o rigor técnico da teoria do negócio jurídico. É uma espécie de contraponto 

– de índole eminentemente prática – para a teoria dos atos negociais.12 

Teses similares nesse período também encontraram intenso eco na cultura jurídica 

europeia do tempo, acima de tudo pela vontade de interpretar as concessões 

acontratualísticas daqueles anos.13 

                                                           
11 Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pp. 269-295. 
12 Para Alessandro Hirata: “(...) O. v. Gierke rejeita a utilização do então atual conceito de contrato para 

formação de uma associação. Para o autor, é um elemento fático que é o fato gerador de efeitos jurídicos da 

formação dessa associação, e não a conclusão de um contrato com o caráter de negócio jurídico. 

Comparativamente, G. HAUPT também substitui a conclusão de um contrato por um elemento fático. A teoria 

do Gesamtakt de O. v. Gierke, que foi amplamente recepcionada na dogmática jurídica, e, ao questionar o 

conceito de contrato então vigente, prepara os elementos para a teoria das relações contratuais fáticas de G. 

HAUPT.” Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). 2011. 155f. Tese – Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2011. pp. 11-12. 
13 CAMPANELLA, Piera. “Prestazione di fato e contrato di lavoro: art. 2126.” Milano: Giuffrè, 2013. p. 23. 
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Diante do contraste entre a legitimidade da atividade desenvolvida e a invalidação 

do ato negocial que a constitui, autores de renome buscaram preservar os efeitos de tais atos 

a despeito de sua invalidade. No início do século XX, G. HAUPT14 construiu a teoria 

pioneira nesse sentido. Já, com resultados semelhantes, K. LARENZ ofereceu uma 

contribuição notável, considerando legítimas, a despeito da invalidade do negócio jurídico, 

as atividades contratuais que traduzem comportamentos socialmente típicos.15 

A análise efetuada por G. VARANESE16 da obra de G. HAUPT demonstrou que 

para tal autor, a conclusão negocial do contrato, que domina o direito civil, não pode ser 

considerada a única fattispecie geradora de relações contratuais. E, assim, na base dos fatos, 

sem a interposição de construções jurídicas artificiais, pode-se concluir que a recíproca 

declaração de vontade, apesar de construtora da maioria das relações contratuais jurídicas, 

não é a única sob a qual pode se estipular uma decisão judicial.17 

A. HIRATA18 demonstra que diversos autores do final do século XIX e início do 

século XX tratam de figuras jurídicas que compõem relações contratuais sem que para isso 

seja necessária a conclusão de um contrato do modo que se entendia até então. Algumas 

situações deixaram de ser ignoradas, e foram absorvidas no campo das exceções da teoria 

geral dos contratos. Essas novas teorias atingiram o epicentro do conceito de contrato, 

fundado profundamente no acordo de vontade das partes. Além disso, muitos desses juristas 

viam no elemento fático a característica constitutiva da relação contratual, forte ponte de 

convergência com as ideias de G. HAUPT. 

                                                           
14 (...) as relações contratuais, de fato, não teve o destino de outras "descobertas legais" mais afortunadas, como 

a responsabilidade pré-contratual da JHERING, ou a responsabilidade mais recente pela atribuição da 

CANARIS, que após sua invenção ganharam um papel de liderança planeja no atual direito privado, revelando 

ferramentas extraordinárias para enfrentar as demandas da vida social, na jurisprudencial e depois legal.” 

VARANESE, Giovanni. Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. In: HAUPT, Gunther. Sui 

rapporti contrattuali di fatto. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p. 11. (trad. Giovanni Varanese). 
15 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico”. In: Revista Direito 

GV, v. 2, n. 1, 2006. pp. 55-63. (trad. Alessandro Hirata). 
16 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p.12. 
17 Interessante notar que em sentido oposto L. STANGHELLINI (e em geral no mesmo sentido da doutrina 

italiana como será abordado no Capítulo II infra) acredita que é um caso, sim, de mera ficção jurídica para 

individuar uma aceitação da proposta pelo comportamento do sujeito interessado no serviço, claramente no 

caso, por exemplo, de uma oferta pública. A obrigação nasceria, assim, independentemente do pagamento 

correspondente. Similarmente, não haveria nenhuma relevância jurídica em assumir a divergência entre a 

vontade e a declaração manifestada, o erro sobre o significado vinculante do próprio comportamento. A mera 

consciência de usufruir de um serviço público seria suficiente para a constituição de uma obrigação jurídica. 

Por certo aspecto, então, a ignorância culposa sobre o significado da própria conduta não seria escusável; ou 

seja, a obrigação de informar-se, de conhecer os efeitos produzidos pela utilização da prestação é equiparada à 

efetiva consciência do significado do próprio comportamento conclusivo. Neste sentido, não seria necessária 

a capacidade de agir, mas apenas, a capacidade de compreender o significado de tal conduta. STANGHELLINI, 

Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 23. 
18 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 9-10. 
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G. TEPEDINO19 salienta que a partir dos anos 70 é possível notar um arrefecimento 

da teoria das relações contratuais fáticas, substituída por uma ampliação da categoria do 

negócio jurídico, cuja abrangência o tornaria apto a compreender, segundo as fontes 

doutrinárias da época, inúmeras atividades socialmente típicas, ora mediante a invocação da 

vontade presumida dos seus agentes, ora por meio da ratificação de atos inválidos, ora 

mediante a mera admissão de efeitos patrimoniais ressarcitórios decorrentes de negócios 

inválidos, “cuja a fonte, portanto, seria o ato ilícito e não o contrato.” 

Segundo F. MESSINEO20, os estudiosos germânicos atribuíram à relação 

contratual de fato uma compreensão lógica maior, e que tem o indiscutível mérito de ter 

explicado a razão – ainda que se diga a razão sociológica – da juridicidade desse fenômeno, 

não obstante sua parcial contrariedade à lei. Não é um fenômeno novo, dessa forma, mas 

novo é o espírito com o qual se analisa tais fenômenos para demonstrar a compatibilidade 

de certos efeitos parciais do contrato com a inegável nulidade desse. De fato, ao se tentar 

explicar o porquê, nos casos em exame, se dão efeitos jurídicos, ainda que defeituosos seus 

elementos, em regra indispensáveis, quais são seus procedimentos de formação, sua forma e 

publicidade e quais devem corresponder, da parte dos sujeitos à observância de um ônus, 

enquanto, na sua espécie o ônus não é, de forma alguma, observado. 

Entretanto, para G. TEPEDINO21, não seria razoável admitir como válidos tais 

negócios com fundamento em uma suposta vontade presumida de seus responsáveis já que, 

por sua vez, as atividades são desenvolvidas contra a vontade expressa de quem deveria 

autorizar. Também em outras hipóteses de atividades desenvolvidas por pessoas capazes, 

mostra-se insustentável cogitar uma vontade presumida em casos tais que o agente se recusa 

a celebrar o negócio. E tampouco poderia se admitir a “explicação fundada na liquidação de 

danos quando se pensa na execução específica de certos contratos fundados em negócio nulo, 

na esteira de tendência progressiva do direito obrigacional. ”22 

Tal preocupação com a preservação da vontade negocial, associada a uma aparente 

conexão entre a crítica anterior ao papel da vontade e doutrinas estatizantes, parece relevante 

para a compreensão do alargamento das doutrinas do negócio jurídico e da rejeição, por 

muitos autores, das chamadas relações contratuais de fato. 

                                                           
19 “Prefácio”. In: SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais 

de fato. São Paulo: Atlas, 2012. p. ix. 
20 MESSINEO, Francesco. “Contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare.” In Enciclopedia del Diritto 

X, 1962. pp. 111 e ss. p. 112. 
21 “Prefácio”. cit. p. x. 
22 “Prefácio”. cit. p. x. 
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Dessa forma, segundo K. LARENZ23 há obrigações vinculantes reciprocamente 

consideradas, notadamente os “deveres legais de cuidado, conservação e consideração, cuja 

desobediência gera pretensões de indenização segundo princípios de responsabilidade 

contratual, mas nenhum dever primário de prestar, capaz de permitir que se processe para 

obter o seu cumprimento. ” 

A vontade presumida, contudo, mostra-se insuficiente para diversas hipóteses, 

como nos casos em que falta uma clara vontade de aceitação ou quando a conclusão do 

contrato é expressamente recusada, apesar da utilização do serviço. 

Como demonstra A. HIRATA24, tal teoria foi apoiada por diversos autores, mas 

criticada por muitos. A teoria das relações contratuais fáticas foi aprimorada, principalmente, 

por K. LARENZ, que criou o conceito de comportamento social típico. O autor25, também 

desconsiderando a necessidade de uma declaração de vontade para a conclusão de uma 

relação contratual, desenvolve a vinculação de um usuário de serviço público, que por meio 

de seu comportamento tipicamente reconhecido pela sociedade, torna-se parte da relação 

contratual. Além disso, o autor limita a aplicação da teoria das relações contratuais fáticas 

para os casos de prestação de serviço público, trazendo mais consistência para a teoria.  

A. HIRATA26 ressalta ainda que as relações contratuais fáticas promovem 

alterações na disciplina das fontes das obrigações, uma vez que segundo os defensores dessa 

teoria as partes envolvidas vinculam-se em virtude do seu comportamento típico. Tal 

transformação no direito contratual é também fruto da moderna circulação de bens em 

massa. 

O próprio K. LARENZ27 realçava o papel da autonomia privada como fonte 

obrigacional dos comportamentos socialmente típicos: “O reconhecimento de que não se 

trata de um negócio jurídico, mas ainda sim de um ato no campo da autonomia privada, 

resolve várias dificuldades dogmáticas.” Já que não há uma declaração de vontade no 

comportamento social típico, vícios de vontade não tem qualquer importância. Os 

dispositivos sobre capacidade de fato não são imediatamente aplicáveis, mas a proteção do 

incapaz também precisa, aqui, ser observada. 

Cabe então salientar que a teoria do comportamento social típico, em última análise, 

mostra-se atual e insuperável, por explicar hipóteses em que não há vontade presumida, ou 

                                                           
23 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico”. cit. p. 57. 
24 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 9-10. 
25  “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico”. cit. p. 57. 
26 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 9-10. 
27 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico”. cit., p. 61. 
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em que não se trata de simplesmente estabelecer um quantum ressarcitório, cuidando-se, ao 

revés, de disciplinar o funcionamento de atividades típicas sem a presença do negócio que 

lhes servisse de título. 

Portanto, para A. HIRATA28, pode-se observar que a teoria das relações contratuais 

fáticas de G. HAUPT dá continuidade a certa tendência deste período de modernização do 

pensamento jurídico. Muitos elementos de doutrinas anteriores foram de importante 

influência para G. HAUPT, que também tentou substituir a conclusão contratual por meio 

de outras fattispecies. 

Dentre as modalidades atuais de aplicação da problemática em apreço, J. 

PEDREIRA da SILVA29 identifica, principalmente, nas tratativas e negociações 

preliminares um campo fértil de atividades (contratuais, mas não negociais) que deverão ser 

examinadas sob tal perspectiva.  

Afinal, segundo G. TEPEDINO30, na realidade contemporânea, “a formação 

contratual dificilmente ocorre de maneira instantânea. As tratativas e negociações 

preliminares tornam-se cada vez mais complexas e demoradas.” Minutas, cartas de 

intenções, projeções de retorno de investimento, atas de reuniões, esboços de contratos 

anexos, além de compromissos verbais muitas vezes assumidos entre as partes vinculam, 

com intensidade variável, as partes interessadas em contratar. 

Durante esse intenso contato social e juridicamente relevante, J. PEDREIRA da 

SILVA31 observa que não se poderia cogitar a vontade negocial presumida, já que, por 

diversas circunstâncias negociais as partes não quiseram ou não puderam celebrar o negócio 

jurídico. Nessas hipóteses, segundo doutrina e jurisprudência brasileira e de outros países, o 

rompimento das negociações preliminares pode gerar o dever de indenizar, de acordo com a 

culpa in contrahendo. 

A solução, todavia, demonstra-se insuficiente em situações complexas nas quais 

obrigações contratuais são assumidas gradativamente, de modo que o agente, por vezes, ao 

mesmo tempo em que negocia futuras bases contratuais, no âmbito de tratativas ou negócios 

                                                           
28 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 28. 
29 A complexidade das relações jurídicas na sociedade de massa tornou insuficiente as noções de ato jurídico 

stricto sensu e de negócio jurídico, que, em sua concepção clássica, mostram-se incapazes de tutelar todas as 

situações jurídicas patrimoniais. De igual modo, a noção de contrato, que tem por base o negócio jurídico, 

mostra-se insatisfatória. SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico – crítica das relações 

contratuais de fato. cit., p. 9. 
30 “Prefácio”. cit., p. xvii. 
31 Contratos sem negócio jurídico – crítica das relações contratuais de fato. cit., p. 9. 
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preliminares, executa obrigações verdadeiramente contratuais, relativamente à parcela do 

conteúdo do negócio já definitivamente estabelecida, de maneira irrevogável. 

Nesse cenário, é possível identificar uma formação progressiva dos contratos, cujo 

conteúdo vai sendo estabelecido gradualmente ao longo das negociações preliminares. Dito 

de outro modo, para G. TEPEDINO32 “o contrato forma-se aos pedaços, mediante 

obrigações paulatinamente assumidas pelas partes. ” 

Para que isso seja possível, sem impor aos negociadores uma contratação coativa, 

ou uma conversão arbitrária das tratativas em vínculo obrigacional, o que seria autoritário e 

injustificado, podem-se revisitar as teorias, fundadas nos comportamentos socialmente 

típicos (K. LARENZ), que permitem a admissão de atividades no âmbito das tratativas. 

Para G. TEPEDINO33, em tais casos, cada vez mais frequentes na prática negocial, 

a teoria da culpa in contrahendo, da qual decorrem exclusivamente interesses negativos, 

apresenta-se incompatível com a realidade dos fatos diante das obrigações contratuais já 

efetivamente assumidas e em relação às quais parece razoável que a parte possa 

legitimamente almejar, em caso de violação, interesses positivos. 

Para o autor34ainda, “a admissão de interesses positivos, contudo, que encontra 

óbices doutrinários e jurisprudenciais quando inserida em tratativas, mostra-se plausível 

desde que se considere, em relação a certas obrigações”, o contrato – ou parte autônoma 

dele – já formado, extrapolando, portanto, a fase pré-contratual. 

Mostram-se relevantes, assim, os subsídios doutrinários oferecidos pela doutrina 

das atividades sem negócio jurídico35 e “dos comportamentos sociais típicos que poderiam 

demonstrar a possibilidade de produção de efeitos do contrato antecedente ou 

independentemente do negócio jurídico que o constitui. ”36 

Neste ponto é possível destacar que a partir da constatação de que existem diversas 

atividades legítimas sem negócio, que configuram as aludidas relações de fato – G. HAUPT 

– ou comportamentos sociais típicos – K. LARENZ – ampliam-se as possibilidades de 

qualificação contratual e abre-se, também, caminho para a vinculação obrigacional 

progressiva, a partir do contato social estabelecido por todo o período das tratativas e da 

assunção de obrigações pré-contratuais.  

                                                           
32 “Prefácio”. cit., p. xvii.  
33 “Prefácio”. cit., p. xviii. 
34 “Prefácio”. cit. p. xviii. 
35 Estudada principalmente por SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das 

relações contratuais fáticas. 
36  “Prefácio”.  cit. p. xix. 
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1.2 A doutrina das relações contratuais de fato e comportamento socialmente típico 

segundo GÜNTER HAUPT 

 

Antes de qualquer digressão doutrinária, importante estabelecer que G. 

VARANESE37, ao comentar a obra de G. HAUPT, demonstra que não se pode negar que a 

teoria de G. HAUPT foi germinada no período histórico do nazismo, mas é também, 

inegável, que essa teoria traz apenas resquícios desse fundo histórico – em sua mínima parte 

– das concessões ideológicas anti-normativistas, anti-igualitárias e anti-individualistas que 

caracterizaram essa fase.38 

Entretanto, não se pode descartar que foi um instrumento de inegável 

desenvolvimento do pensamento e que oferece inúmeros pontos de interesse para a moderna 

doutrina jurídica. 

G. VARANESE39 demonstra que as relações contratuais fáticas são testemunhas de 

uma fase de confronto crítico da jurisprudência teórica e prática com os princípios da base 

do BGB, que se inicia antes de 1933 e se renova após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 

1945, em um horizonte de valores muito diferente daquele em que G. HAUPT deu início ao 

desenvolvimento da teoria. 

Segundo G. HAUPT40, o contrato é o típico e mais importante instrumento que 

disciplina trocas no ordenamento jurídico. A liberdade contratual se constitui como o 

fundamento mais evidente e, portanto, não necessitava de uma previsão normativa. Sob esta 

base, estão configuradas as seguintes disposições legislativas: i) a condescendente disciplina 

dos tipos contratuais; ii) a harmoniosa conformidade entre proposta e aceitação; e sobretudo 

                                                           
37 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 12. 
38 Nesse sentido, A. HIRATA: “Cabe ressaltar que tal abandono da teoria das relações contratuais fáticas na 

Alemanha a partir dos anos 70 é fruto de um desenvolvimento histórico: a teoria das relações contratuais fáticas 

foi criada e apoiada por um grupo de juristas que deu sustentação intelectual ao regime nazista da Segunda 

Guerra Mundial. Dentre seus diversos valores para o direito privado, pregavam a limitação da autonomia da 

vontade. Desse modo, os juristas alemães precisavam romper com tal resquício do passado, levando a um 

desprezo pela teoria das relações contratuais fáticas. Contudo, vale lembrar que tal teoria prescinde de qualquer 

valor totalitário para a sua aplicação, não havendo nenhuma relação necessária com tais princípios, nem para 

a sua elaboração, nem para o seu desenvolvimento.” Relações contratuais fáticas (faktische 

Vertragsverhältnisse). cit. p. 111. 
39 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 11. 
40 Sui rapporti contrattuali di fatto. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. pp. 45-46. (trad. Giovanni 

Varanese). 



32 
 

iii) a figura da declaração de vontade com o compromisso de unir elementos subjetivos e 

objetivos. 

Assim, nas decisões sobre casos dúbios, frequentemente pode-se desenhar um 

impasse, fazendo com que os tribunais recorram ao expediente de primeiro saber qual é a 

fattispecie juridicamente necessária para um resultado adequado, para depois acertar 

conforme os fatos, se necessário criando os pressupostos que faltavam. 

Provavelmente a causa principal dessa evolução – segundo G. HAUPT41 – está no 

fato que na praxe do tráfego jurídico em variados setores as relações contratuais existem de 

um modo completamente diverso daquele que foi pensado baseando-se nas regras do Código 

Civil.42 Na moderna organização da vida social cada indivíduo, singularmente considerado, 

pode exigir ou receber prestações sem poder escolher a própria contraparte da obrigação ou 

determinar com essa o conteúdo do contrato. Este fenômeno emerge de modo muito evidente 

em relação à chamada obrigação de contratar e nas condições gerais do contrato. Mas, 

contudo, se é assim que caminham as situações, o acordo de vontades das partes perde aquele 

valor constitutivo que é reconhecido pelo sistema civil. 

Por isso, o autor43 explica que, em tais casos, não há lugar para uma verdadeira e 

própria conclusão do contrato mediante declaração de vontade correspondente. Demonstra 

que o direito obrigacional, ao evidenciar desse modo a proposta e aceitação deixa a doutrina 

e jurisprudência restritas ao individualizarem, em qualquer caso, os elementos da fattispecie 

contratual, preenchendo o buraco da declaração de vontade e, portanto, recorrendo a ficções 

harmonizadoras. 

A. HIRATA44 destaca que o autor procura afastar-se das amarras da tradicional 

definição de contrato, uma vez que defende ser possível que relações contratuais possam ser 

estabelecidas por meio da simples efetivação de elementos fáticos, sendo, assim, dispensável 

a troca de declarações de vontade. A preocupação com a questão da formação dos contratos 

é ponto central da teoria de G. HAUPT. Para o autor, as relações contratuais fáticas 

diferenciam-se dos tradicionais contratos apenas no momento da sua conclusão, ou seja, seu 

conteúdo é o mesmo. 

Assim, para tal autor, devem-se aplicar a tais relações jurídicas todas as regras do 

direito contratual, descartando-se, dessa forma, outras classificações, que, além de nada 

                                                           
41 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 46. 
42 Implica lembrar aqui que HAUPT refere-se ao BGB alemão. 
43 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 47. 
44 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 28-29. 
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acrescentar, do ponto de vista teórico, poderiam criar uma zona cinzenta desnecessária, 

provocando uma regulamentação casuística para cada tipo de relação, sem a efetiva solução 

do problema de seu tratamento.45 

Isto posto, G. HAUPT46 propõe que, ao invés da declaração de vontade ficta 

(vontade essa verdadeiramente inexistente), se apoiem essas relações diretamente na 

tipologia da situação de fato que a originou.47 

Ao comentar o caso do piloto que aterrissa em aeroporto e recusa-se ao pagamento 

da taxa de aterrisagem, por entender que não concluiu um contrato, G. HAUPT48 não critica 

a decisão da Corte Alemã em si, mas apenas sua motivação, calcada em uma ficção de 

declaração de vontade.  

Neste caso, assim como em numerosos outros, presume-se a conclusão tácita de um 

contrato, que os tribunais eram absolutamente conscientes das características de ficção dessa 

fattispecie. Na realidade, tais motivações explicam-se a partir do fato de que os juízes 

precisavam de uma base para aplicar a disciplina do contrato nessas situações, e assim, poder 

aplicar a responsabilidade respectiva.49 G. HAUPT50 salienta que, a partir dessas premissas, 

deve-se liberar o juiz de “mistificar” os fatos para poder decidir corretamente. Na realidade, 

essas relações contratuais não se constituem porque se conclui um contrato, mas porque 

acontecem os fatos. 

Aqui, todavia, cabe salientar que o desenvolvimento feito por G. HAUPT51, com 

toda certeza, foi preliminar, não esgotando as hipóteses, e nem mesmo chegando a uma 

conclusão final sobre a aplicação das relações contratuais fáticas. 

G. HAUPT52 desenvolve a teoria das relações contratuais fáticas, a partir, da 

observação da aplicação pela Corte Alemã da lex contractus em uma série de situações que 

                                                           
45 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 29. 
46 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 49. 
47 Salienta-se aqui que HAUPT, de modo algum, critica a forma tradicional de contrato, mas apenas propõe 

nova forma para àquelas situações limítrofes e que não se adequam a ideia de contrato do BGB da época. 

Assim: "(...) revisados em seus fundamentos; em particular, se a conclusão do contrato de acordo com o código 

civil é sempre indispensável. Com isso, não significa questionar que a forma tradicional de constituição de 

relações contratuais sempre continuará sendo sua importância por meio do acordo declarado pelas duas partes. 

Deste ponto de vista, não há críticas ou propostas para que a política de direito seja avançada. Em vez disso, 

as reflexões apresentadas neste estudo destinam-se a oferecer uma contribuição para a questão de saber se no 

tráfego legal moderno existem também relações contratuais pelas quais o intercâmbio entre proposta e 

aceitação não é essencial.” HAUPT, Gunther. Sui rapporti contrattuali di fatto. Torino: G. Giappichelli 

Editore, 2012. p. 47. (trad. Giovanni Varanese). 
48 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 47. 
49 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. pp. 47-48. 
50 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. pp. 47-50. 
51 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 48. 
52 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 47. 
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não possuíam dos requisitos mínimos de contrato. Nesse sentido, seu principal ponto de 

divergência parecia ser com a “ficção” que tornava em contrato situações que não possuíam 

os tais requisitos mínimos, ou mesmo a base sobre a qual esses pressupostos eram utilizados. 

Entretanto, é pacífico que suas hipóteses foram formuladas a partir da doutrina. 

Cabe nesse ponto demonstrar a importância da diferenciação de contrato como ato 

e como relação para a doutrina das relações contratuais fáticas. Sua clara intenção era não 

deixar um “vácuo de tutela”, com garantias contratuais advindas de outro instituto jurídico. 

Na realidade, para G. VARANESE53, G. HAUPT parece identificar o acordo contratual com 

a conclusão do contrato por meio de proposta e aceitação e entende as relações que o 

antecedem como relações contratuais. 

O pressuposto, dessa maneira, estaria expresso na concepção de G. HAUPT54 que 

o aperfeiçoamento do contrato consiste na troca entre proposta e aceitação e todas as vezes 

que nos casos resultantes da jurisprudência não foi possível identificar essa troca – esse 

encontro dos atos contraentes – coloca-se em dúvida que o acordo contratual efetivamente 

se realizou. Portanto, aqui que entra a necessidade de um fundamento alternativo como base 

da relação contratual. 

G. VARANESE55 destaca que, a teoria das relações contratuais fáticas é mais uma 

integração que uma negação da teoria clássica da liberdade contratual. Nasce, desta forma, 

das exigências de uma moderna sociedade industrial, bem diversa daquela que viu o 

nascimento do BGB.56 

G. HAUPT57 parte do ponto de uma vasta “coleção” de casos nos quais a 

jurisprudência tutelou os interesses natos da situação de fato recorrendo à figura do contrato, 

mesmo que, segundo ele, na realidade não existiriam tais requisitos. Isso, porque, do contrato 

faltaria o acordo contratual – concebido no antigo BGB – como troca de proposta e aceitação. 

Assume-se, desse ponto, que um encontro de declarações de vontade é, na realidade, 

inexistente para G. HAUPT, e representa uma ficção jurídica inaceitável. 

                                                           
53 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 13. 
54 VANARESE assim destaca: “Se nos lembrarmos de que Haupt distingue entre o caso constitutivo do contrato 

e a relação contratual, então a teoria das relações contratuais expressa a tentativa de encontrar uma base 

alternativa em todos esses casos, já enfrentados jurisprudência e doutrina, em que este último certamente foi 

reconhecido, mas, ou há dúvidas sobre a existência do primeiro.” Commiato dalla teoria dei rapporti 

contrattuali di fatto. cit. p. 14. 
55 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 30. 
56 E aqui é importante recordar que também que a teoria das relações contratuais fáticas nasce incompleta, 

também pelo desaparecimento prematuro de seu autor, que não teve tempo de aperfeiçoa-la. 
57 “De fato, a crítica de Haupt ao dogma da liberdade contratual parece se mover mais em um nível prático e 

ideológico.” VARANESE, Giovanni. Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 32. 
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Salienta-se, porém, que G. HAUPT não é contrário à instauração de uma relação 

contratual, porque este corresponde à realidade social, que não é aquela do liberalismo do 

século XIX, mas também não está impregnada de uma acepção ideológica.58 A polêmica 

instaura-se na ideia de contrato como ato, não contra o contrato como relação, e por isso, 

ultrapassa a tentativa de encontrar um fundamento alternativo no consenso que é capaz de 

ser a base da relação jurídica intercorrente entre os interessados.59 

G. HAUPT60 constata que a vida cotidiana esconde relações obrigacionais que não 

correspondem ao esquema codificado de proposta-aceitação. Desde que não estejam 

presentes as duas (ou mais) declarações de vontade concordantes que dão vida ao acordo 

contratual requerido pelo BGB para a constituição da relação contratual. 

Por conseguinte, ao se entender as relações contratuais fáticas como relações da 

vida “de relações”, devem ser consideradas, juridicamente, não apenas no seu nascimento, 

mas na sua existência, que não pode – e não deve – ser ignorada, e a partir disso, se equiparar 

relações contratuais fáticas com relações contratuais criadas pelos trâmites de reciprocidade 

nas declarações de vontade.  

G. HAUPT61, com o estudo das relações contratuais fáticas, objetiva demonstrar 

que não correspondem à realidade dos fatos qualquer relação contratual aperfeiçoada por 

emissão de declaração de vontade recíproca. De fato, demonstra que existem relações fora 

dessa seara e se propõe a disciplina-las. 

A. HIRATA62 ressalta assim que ao contrário do que foi entendido pela doutrina 

alemã da época, G. HAUPT não visava afastar todas as regras gerais sobre negócio jurídico 

ou direito contratual para as relações contratuais fáticas. Defende sim que as normas da parte 

geral de direito civil não devem ser totalmente afastadas, de plano, dessas relações jurídicas, 

e sim, aplicadas conforme o caso. 

E, logo, para A. HIRATA63, a fundamentação de G. HAUPT sobre relações 

contratuais fáticas não está no dever de contratar, pois não se trata de uma relação 

individualizada e específica. E, portanto, apenas poderá ser criada por meio da utilização de 

fato do serviço, que é o fato gerador da relação contratual de fato aqui discutida. 

                                                           
58 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 14. 
59 Veja que no modelo de contrato adotado pelo BGB naquela época, o acordo negocial era elemento do ato 

constitutivo da fattispecie. 
60 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 47. 
61 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 74. 
62 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 33. 
63 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 43. 
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G. HAUPT64, consequentemente, apenas defende que se abandone a ideia que 

proposta e aceitação é o único meio de se estabelecer relações contratuais. Nesse sentido, 

definir contrato e relação contratual de fato não é apenas uma questão terminológica. 

A expressão adotada por G. HAUPT – relação contratual de fato – foi objeto de 

crítica tecida por K. LARENZ65, por entender que a noção induz à equivocada conclusão de 

que se trata de processo extrajurídico. A juridicidade da relação nesses casos não teria, 

segundo K. LARENZ, origem na vontade ou na declaração de vontade, mas na valoração 

jurídica que obtém no tráfego. 

Ainda que se considere que toda situação seja um fato, e nesse sentido não se pode 

considerar equivocada a expressão adotada por G. HAUPT, não se pode negar a contribuição 

crítica de K. LARENZ66, por destacar que o fato pode ter um significado jurídico de origem 

diversa da vontade ou da lei, isoladamente considerada, apontando como origem, também, 

as condições gerais do tráfego que apresentam determinados comportamentos como 

condutas sociais típicas. 

G. HAUPT67 comenta que no moderno tráfego jurídico e, sobretudo, onde há 

necessidade de se gerir um elevado número de prestações do mesmo tipo, frequentemente 

mecanizada e com tipos específicos de operações negociais, é evidente que a ideia clássica 

de contrato não respeita mais a realidade. 

Para o autor tenta-se acomodar tais situações com o excesso de declarações de 

vontade fictícias ou com a interpretação da consciência das partes. Assim é possível perceber 

que mas isso só pode ser alcançado circunscrevendo a conclusão de negociação do contrato 

às funções que competem com ele e reconhecendo que é um caso autônomo, o 

estabelecimento factual de relações contratuais.68  

Nesse sentido, A. HIRATA69 destaca que G. HAUPT não pretende ignorar o 

momento de perfeição do contrato, mas sim o limitar a situações determinadas – contratos 

tradicionais com oferta, aceitação e declaração de vontade – enquanto as relações contratuais 

fáticas claramente são fattispecie independente, e a partir disso, uma relação contratual pode 

ou não ser fundada em negócio jurídico. 

                                                           
64 HAUPT, Gunther. Sui rapporti contrattuali di fatto. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p. 71. (trad. 

Giovanni Varanese). 
65 Derecho de obligaciones. v.1. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado. 1958. p. 60. 
66 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico”. cit. p. 57. 
67 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 69. 
68 HAUPT, Gunther. Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 69. 
69 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 32. 
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Certamente, o conceito de contrato deriva do fato que as partes entram em acordo. 

Mas, todavia, a relação contratual que existe como resultado da conclusão negocial do 

contrato, não é exatamente idêntico à declaração de vontade que é instrumento de sua 

constituição. Por outro lado, a relação contratual explica os seus efeitos de modo 

completamente diferente das ideias e intenções dos contraentes, nas quais a liberdade de 

determinar o conteúdo, em cada caso, é objetivamente limitada.70 

Por conseguinte, A. HIRATA71 destaca que em oposição ao tradicional conceito de 

contrato, no qual haveria um acordo de vontades livre, as relações jurídicas tratadas por G. 

HAUPT caracterizam-se por troca de prestação fática, e, portanto, se constata uma limitação 

da liberdade de contratar, uma vez que, na maioria dos casos, não há possibilidade de 

escolher o parceiro contratual ou mesmo negociar o conteúdo deste contrato. Nesse sentido, 

o autor ainda demonstra que em tais casos, o acordo tradicional de vontades perde relevância, 

uma vez que a realidade do fato não obedece aos princípios da autonomia privada e liberdade 

de contratar, reunindo parceiros negociais, muitas vezes, sem levar em consideração suas 

vontades.  

O autor72, a partir disso, demonstra ser determinante para a configuração das 

relações contratuais de fato, a relação jurídica resultante no mundo fático, qual seja, aquela 

que apresenta semelhanças com a forma de contrato conhecida. Podendo-se, à vista disto, 

observar tal existência na prática, e não necessariamente no momento da conclusão do 

negócio, o que determina que deva ser permitido aplicar as mesmas regras contratuais para 

tais situações. 

A teoria das relações contratuais fáticas desenvolvida por G. HAUPT, seguindo 

uma casuística tripartida é articulada como: i) aquele fato originado de um contato social; ii) 

aqueles que derivam da inserção de uma relação comunitária; iii) e aqueles derivados de uma 

obrigação social de prestação. 

Após essa divisão inicial em três grupos – não exaustivos – G. HAUPT73 dedica-se 

a definir os elementos e pressupostos da fattispecie, e assim, por consequência, indica regras 

aplicáveis às relações contratuais de fato.  

Em primeiro lugar destaca que quase contratos não são relações contratuais fáticas, 

pois não estão vinculados a aplicação analógica da disciplina dos contratos tipificados, 

                                                           
70 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 70. 
71 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 30. 
72 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 31. 
73 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 75. 



38 
 

mesmo porque estão em um espaço vazio ao invés das relações jurídicas existentes as quais 

procura regular. 

Em segundo lugar, como as relações contratuais de fato não se constituem por atos 

negociais acena com o problema da aplicabilidade da norma sobre a capacidade de agir, ou 

seja, da falta de uma declaração de vontade não se pode inferir que é necessária uma 

capacidade natural. Assim, a questão será resolvida caso a caso valorando-se em que medida 

para aqueles fatos da vida se possa dar relevância e em função das circunstâncias, nas pessoas 

interessadas e, em particular, na capacidade que o ordenamento jurídico atribui de se 

autodeterminar de modo vinculante suas relações jurídicas. 

G. HAUPT74 conclui então que a aplicação dos princípios gerais da disciplina dos 

contratos no âmbito das relações contratuais fáticas pressupõe a conformidade com o 

ordenamento jurídico na sua completude. 

E, por fim, em terceiro lugar, destaca que para que seja possível o enquadramento 

na fórmula das relações contratuais fáticas é necessário que esteja em consonância com o 

ordenamento jurídico e não devem ser contrárias à lei, ou aos bons costumes. 

Nesses três casos não se realiza legitimamente, como demonstra G. HAUPT75, um 

fato típico da vida quotidiana, mas se verifica uma ingerência unilateral na esfera 

juridicamente tutelada por outro sujeito. Não se pode constituir vínculo jurídico desse modo. 

Os três grupos de exemplos tratados a seguir têm por objetivo demonstrar como G. 

HAUPT76 antevia a existência de numerosas relações jurídicas que são assimiladas por 

relações jurídicas fundadas em acordo negocial, contudo não nascem com a conclusão de 

um contrato, com a bilateralidade de proposta e aceitação. O fenômeno é encontrado tanto 

em relações individualizadas quanto em relações de negócio de massa. Entretanto salienta 

que sua aplicação não se exaure nesses casos relatados. 

 

 

1.2.1 O contato social que antecede a eventualidade da celebração de um contrato 

 

Ao contato de duas ou mais pessoas ligadas por interesses que se complementam, 

G. HAUPT77 nomeou contato social que antecede a eventualidade da celebração de um 

                                                           
74 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 73. 
75 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 73. 
76 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 67. 
77 É o que a doutrina recente denomina de fase pré-contratual ou pré-negocial, caracterizada pela formação 

gradual do acordo. 
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contrato. São aqueles que interagem no sentido de direcionarem os termos e condições de 

uma proposição que, se corresponder aos seus interesses específicos – efeitos jurídicos 

queridos – deflagrará declaração de vontade sobre seu conteúdo; pode-se dizer que essas 

pessoas estão em negociação para que, a partir da emissão de declaração de vontade, 

concluam um negócio jurídico. 

Muitas vezes é possível enxergar relações contratuais fáticas a partir de um contato 

social, com objetivo de solucionar a culpa na conclusão do contrato. HAUPT78 destaca que 

é bem conhecido que fundar uma responsabilidade por culpa in contrahendo sempre foi 

difícil porque não há um contrato aperfeiçoado para se fundar a culpa. Com a relação 

contratual fática é possível se identificar e punir a conduta danosa. 

Por fim, G. HAUPT79 salienta que até mesmo as partes sabiam que os juízes 

decidiriam sua controvérsia com base em uma fattispecie fictícia de um contrato de 

conservação presumindo a existência de um acordo de vontade entre eles. G. HAUPT80 

propõe que tais decisões baseiem-se objetivamente nas situações de fato. Na falta de uma 

conclusão do contrato, não se pode simplesmente resolver o contrato baseado na teoria do 

ilícito civil, mas sim, na realidade de fato que deu causa a ele. Inclusive, aplicar 

simplesmente a disciplina dos atos ilícitos significa atribuir pouca importância às 

peculiaridades das situações de fato. Recorre-se assim sempre às relações contratuais sem a 

conclusão de um contrato, ou seja, é o fato e não o contrato que cria a relação em si. 

Impende destacar que para A. HIRATA81, G. HAUPT ao delimitar este primeiro 

grupo busca o direito contratual, e não o direito delitual. Os casos paradigma aqui são o da 

culpa in contrahendo e da relação de transporte de cortesia. Aqui também G. HAUPT trata 

as relações contratuais de longa duração, que por muito tempo produziram efeitos, mesmo 

tendo por fundamento uma fattispecie defeituosa. 

Nesse sentido, com a assunção de uma relação contratual fática se deduz como 

resultado a responsabilidade contratual entre as partes. Note-se que mesmo sem um contrato 

configurado, com as relações contratuais fáticas a responsabilidade é contratual. 

Decorre que ao se considerar os termos das relações contratuais de fato, constitui-

se, em primeiro lugar, o fundamento para a aplicação direta dos princípios do direito 

contratual as relações cotidianas dos indivíduos, qualificadas pelo contato social, sem, 

                                                           
78 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 50. 
79 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 51. 
80 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 52. 
81 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 38. 



40 
 

todavia, pronunciar-se sobre o conteúdo dos direitos e obrigações das quais derivam. Isto, 

por sua vez, se determina baseando-se em caracteres objetivos da fattispecie.82 

O ponto de partida, assim, parece ser aqueles contratos que se caracterizam por uma 

conclusão ficta. A ficção da declaração de vontade parece representar um elemento 

fundamental em toda a contribuição e caracteriza, também, o primeiro caso no qual G. 

HAUPT critica a jurisprudência da época.83 Dessa forma, se presume que já está concluído 

um contrato mediante declaração de vontade tácita, não constitui nada mais que “um 

expediente artificial para harmonizar o desenvolvimento da figura de fato com a figura do 

contrato do código civil. ”  

G. HAUPT84, então, sustenta que, em muitos casos, os juízes ao falarem de 

conclusão do contrato com base na declaração de vontade tácita estão, na verdade, 

recorrendo a uma pura ficção somente para que tal tutela seja possível. 

A defesa, nesse sentido, é para que a tutela da responsabilidade extracontratual não 

seja utilizada, como um regime menos favorável, nos casos em que este contato social tenha 

sido observado. Todas essas relações contratuais parecem ser caracterizadas de um elemento 

positivo que não constituem per si um contrato, mas porque aconteceram os fatos.85 

Certo que G. HAUPT86 não era favorável à aplicação da disciplina da 

responsabilidade extracontratual nesses casos, não apenas porque as suas regras técnicas 

podiam ser um obstáculo ao ressarcimento de danos, mas, sobretudo, porque essa não seria 

uma situação adequada para a indenização pecuniária das situações de fato das relações que 

se instauravam entre os interessados.87 

A teoria das relações contratuais fáticas, quando aplicada ao contato que antecede 

a celebração de um contrato, segundo destaca G. VARANESE88, parece uma reação contra 

                                                           
82 HAUPT, Günther. Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 55. 
83 Aqui o exemplo é do piloto que pilota um avião de turismo e que entra na Justiça contra a sociedade que 

gere o aeroporto, pelo pagamento de direitos de aterragem. A sentença criticada determina que existe uma 

declaração de vontade tácita como base da formação de uma relação contratual. 
84 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 55. 
85 VARANESE traz importante alerta: “No entanto, não deve ser esquecido que, quando uma nova teoria nasce, 

não é completa e desenvolvida em todos os seus detalhes, como Athena que emerge da cabeça de Zeus já adulto 

e totalmente armado. Haupt só quis expor os casos que despertaram seu interesse e estes são extraídos de 

diferentes direções. Seu objetivo principal era reduzir ao final legítima a conclusão do contrato através do 

intercâmbio de declarações de vontade e reconhecer ao lado deste, como fattispecie, as relações contratuais de 

fato”.Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 17. 
86 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 55. 
87 Veja como HAUPT, segundo VARANESE, critica vigorosamente a teoria do contrato de conservação, 

porque possuía caráter meramente fictício. Assim, se verdadeiramente a abertura dos locais e o ingresso dos 

clientes fossem verdadeiras e próprias declarações de vontade, seria necessariamente coerente aplicar-se a 

disciplina da responsabilidade extracontratual, com consequências que o autor tem como aberrantes. Commiato 

dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 21. 
88 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 18. 
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as ficções jurídicas de declaração de vontade tácita, integrando – mais do que contestando – 

a doutrina liberal da celebração de negócio jurídico. A relação contratual fática coloca-se, 

assim, no espaço entre o contrato e a conclusão jurídica não contratual. 

A intensidade de tal contato, ainda que não culmine na celebração de um negócio 

jurídico, segundo J. PEDREIRA da SILVA89, pode resultar em diversas consequências, 

sendo uma delas o estabelecimento de contrato sem negócio. A fase pré-negocial, assim, é 

caracterizada pela potencialidade de criação de expectativas; intensidade do contato social; 

e, principalmente, por conta da dinâmica do processo obrigacional. 

Dessa maneira, é preciso observar com atenção a relação que se estabelece entre as 

partes na fase pré-negocial, visto que, conforme a natureza dos comportamentos adotados, 

os seguintes desdobramentos poderão ser observados: i) considerado socialmente típico o 

comportamento, será reconhecida a relação jurídica sobre a qual será imputada eficácia 

obrigacional, a qual a despeito da ausência de vontade individual para instauração do 

contrato, conforme as condições do tráfego e princípios do ordenamento; ii) não sendo 

considerado socialmente típico o comportamento, mas suficiente para despertar na outra 

parte confiança na conclusão do negócio jurídico, recairá sobre o autor da conduta a 

responsabilidade civil pré-negocial pelos danos causados àquele que confiou. 

A doutrina alemã, todavia, como demonstra G. VARANESE90, considera esse 

ponto superado, por não fazer a moderna distinção entre obrigação principal de prestação e 

obrigação secundária de prestação. Salienta, entretanto, que incidentalmente se pode 

destacar que a modernidade da proposta de G. HAUPT incide, também, no fato que institui 

que da relação entre os interessados não nascem somente obrigações de salvaguarda da 

pessoa e bens, mas, também, obrigações de aviso e informação. 

 

 

1.2.1.1 Transporte de Cortesia91 

 

                                                           
89 Contratos sem negócio jurídico. cit. p. 32. 
90 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 6. 
91 Cabe lembrar que no Brasil o transporte de cortesia é tratado no art. 736 do Código Civil: Não se subordina 

às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia. Parágrafo único. Não se 

considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens 

indiretas. 

O Superior Tribunal de Justiça ainda tratou do assunto na Súmula 145: No transporte desinteressado, de simples 

cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer 

em dolo ou culpa grave. 
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Segundo G. HAUPT92, ao se comentar as relações contratuais fáticas é necessário 

que se fale do transporte de cortesia. É fato que é uma situação relativamente comum a do 

transporte de cortesia – popularmente conhecida como carona – e, entretanto, esta relação 

está fora do âmbito contratual. Todavia, se por um lado não é possível se aplicar as normas 

contratuais a essa relação, por outra é impossível deixa-la à margem do direito.  

Nesta conjectura, é possível se vislumbrar que deve haver pelo menos um acordo 

sobre a limitação da responsabilidade. Mas mesmo essa conjectura é baseada em uma ficção. 

Isto se explica porque em uma eventual decisão judicial leva-se em conta uma eventual 

conduta perigosa ou imprudente do transportador, nesse sentido entendido como qualquer 

comportamento não condizente com as normas vigentes. Dessa forma, o conceito de “agir 

ao próprio risco” não pode ser levado ao extremo nesses casos. 

Nesse exemplo específico, de uma relação contratual fática deduzida como 

resultado prático da afirmação da responsabilidade contratual das partes, a própria 

responsabilidade contratual, pode ser excluída ou limitada pelas normas legais. Isso é o que 

defende G. HAUPT93, ao demonstrar que, ainda em uma situação derivada da cortesia, o 

transportador tem o dever de afastar uma conduta perigosa, imprudente, dirigindo de acordo 

com as normas vigentes. Segundo ainda o autor, não existe uma renúncia tácita, por parte do 

transportado, nesses casos. E nem poderia existir, uma vez que, existe ao menos um consenso 

mínimo entre as partes no caso.  

E tal consenso, de forma alguma, poderia excluir a responsabilidade por condutas 

ilícitas, sendo sua exclusão totalmente inadequada, caso exista a necessidade de aplicação 

da disciplina dos ilícitos civis.94 

G. HAUPT95 demonstra que tal disciplina é necessária tratando-se de transporte de 

cortesia, uma vez que a concepção de responsabilidade extracontratual poderia ser afastada, 

ou pelo menos limitada, pelo “agir em risco próprio”. 

Em seguida, o autor96 argumenta que para alguns autores, o transporte de cortesia 

não poderia adquirir características contratuais porque dele não nasce uma pretensão à uma 

prestação. De fato, aqui se destaca que a aplicação da teoria das relações contratuais fáticas 

constitui, antes de tudo, um fundamento para a aplicação direta dos princípios contratuais 

nas relações da vida cotidiana, e não as rígidas regras do negócio jurídico em si. Dessa forma, 

                                                           
92 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 54. 
93 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 53. 
94 HAUPT, Gunther. Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 53. 
95 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. pp. 54-55. 
96 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 55. 



43 
 

sobretudo no caso do transporte de cortesia, se pode deduzir a disciplina da responsabilidade, 

sendo supérflua a conjectura de acordo tácito nesse sentido. 

 

 

1.2.1.2 Relações de longa duração 

 

G. HAUPT97, ainda observa outra forma de relação contratual fática neste primeiro 

grupo. São as relações obrigatórias de longa duração. Para o autor98, também estes contratos 

são baseados em ficção, uma vez que, como no exemplo do contrato de locação que tem o 

prazo expirado, e o locador não manifesta desejo de retirar o locatário, e este não manifesta 

o desejo de retirar-se. G. HAUPT considera que uma ficção de declaração de vontade nesse 

sentido não é o suficiente, pois poderia existir uma vontade exatamente contrária não 

declarada tempestivamente, enquanto sustenta que na realidade “o contrato de locação se 

baseia, a partir daí, no comportamento de fato dos contraentes.” 

Para o autor, a simples continuidade da relação não é um contrato, e sim um acordo 

sem negócio, de modo que enquadra nas relações contratuais fáticas por contato social. Para 

o autor, a estipulação do contrato locativo nesse sentido é deveras limitante, ao contrário da 

situação fática que abre possibilidades novas de enquadramento para a jurisprudência. 

Entretanto, G. HAUPT99 salienta que a relação de locação deve, naturalmente, ter 

uma longa duração. De modo análogo, frequentemente se pode considerar relação contratual 

de fato as relações de obrigação de duração irregular, não obstante a falta de 

aperfeiçoamento do negócio constitutivo, também na hipótese que são interrompidos em 

seguida a descoberta de seu vício. 

 

 

1.2.2 As relações de inserção comunitária 

 

O grupo de relações contratuais de fato por inserção em uma relação comunitária 

compreende essencialmente a sociedade de fato e as relações de trabalho.100 Aqui, coloca-se 

                                                           
97 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 56. 
98 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 57. 
99 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 57. 
100 VARANESE demonstra que Haupt incorpora princípios e conceitos em sua teoria que foram fruto de uma 

elaboração complexa. Em segundo lugar, seria fácil ouvir o espírito dos tempos, mesmo que, na realidade, 

motivos recorrentes já estivessem presentes na cultura jurídica alemã e que não estejam necessariamente 
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de fronte a uma teoria de dois planos, porque a relação contratual pode ter um duplo 

fundamento: i) a fattispecie negocial prevista na lei; ii) e a fattispecie constitutiva não 

negocial fundada no fato.101 

 

 

1.2.2.1 As relações societárias 

 

Celebram contrato de sociedade as pessoas que contribuem reciprocamente com 

bens ou serviços para o exercício de atividade econômica com vistas à partilha dos 

resultados.102 

Na Alemanha, a problemática das sociedades de fato ligou-se a sociedade de 

pessoas, particularmente na disciplina das relações internas entre sócios. No plano prático, 

G. VARANESE103 demonstra que se para as relações externas a jurisprudência era pacífica 

no sentido que os sócios respondiam perante terceiros como se válida fosse a sociedade, 

restava aberto o problema da disciplina das relações internas. 

Para G. HAUPT104, na sociedade de fato se tem patrimônio e escopo comum, com 

os quais é possível verificar o desenvolvimento da atividade do órgão, junto com suas 

obrigações, deveres de não concorrência, sigilo e fidelidade. Para se resolver, assim, não 

basta uma simples divisão, mas é necessário se fazer uma verdadeira “liquidação” das 

complicadas relações patrimoniais segundo os princípios do direito societário. 

Não obstante os vícios do contrato organizativo, se se está constituída de fato uma 

união do tipo associativo, em especial no caso de sociedade comercial, através da cooperação 

dos sócios, se está constituída a sociedade de fato. E, portanto, juridicamente não pode ser 

ignorada, mas pode apenas cessar para o futuro. Até a descoberta do vício, a realização de 

fato da comunhão de objetivo do tipo societário se revela suficientemente forte para sustentar 

a sociedade e para justificar a aplicação das normas de direito societário, seja para as relações 

internas, seja para as relações externas. 

                                                           
ligados a uma Weltanschauung uma totalitária.” Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. 

p. 24. 
101 VARANESE exemplifica: “Assim, por exemplo, a sociedade poderia ter dois fundamentos constitutivos, a 

loja ou o fato, mas isso, além de ofuscar a distinção entre o relacionamento interno e o relacionamento externo, 

não levaria em consideração as leis baseadas no princípio de que a sociedade é constituída apenas com o 

contrato social.” Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 33. 
102 Vide artigo 981 do Código Civil. 
103 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 24. 
104 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 58. 
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É nessa problemática que G. HAUPT105 não admite que nas sociedades de pessoas 

inválidas ou irregulares não possa se fazer uma aplicação da disciplina do enriquecimento 

sem causa ou da dissolução da comunhão com aplicação escolástica dos princípios do tema 

da nulidade do negócio jurídico. 

Assim, G. VARANESE106, destaca que a teoria das relações contratuais de fato 

atribui uma particular importância à atividade dos sócios, na qual se vê o início da sociedade 

de fato, de modo que, também, se possa regular que sua invalidade negocial impeça que o 

tal contrato viciado possa fazer nascer direitos e obrigações nas mãos dos interessados e,  ao 

invés, as relações sociais sejam consideradas existentes propriamente sob o perfil da 

atividade que é desenvolvida. O desenvolvimento da atividade é suficiente para a instauração 

da relação social. A atividade não é mais um elemento secundário – a qual estão conectados 

os efeitos jurídicos na presença de determinados pressupostos – não é mais uma expressão 

do contrato, mas, ao lado disto, pode se constituir como fundamento da sociedade, como 

realização de união do tipo associativo. 

Isto posto, A. HIRATA107 demonstra que ao tratar das relações na sociedade de 

fato. G. HAUPT defende a aplicação das regras de direito societário, o que permitiria a 

dissolução da sociedade, segundo suas características próprias, tal como o patrimônio 

destinado a um fim econômico, a organização e os aspectos concorrenciais, e, assim, recusa 

uma solução simplista e insatisfatória derivada do direito delitual. 

Para a celebração do contrato de sociedade, a lei não exige nenhuma forma especial. 

Contudo, determina que a sociedade somente adquirirá personalidade jurídica se inscrever o 

ato constitutivo no Registro de Empresas Mercantis. A personalidade jurídica outorga 

autonomia negocial à sociedade, além de ser-lhe reconhecido patrimônio próprio e 

capacidade processual própria. 

Assim, J. PEDREIRA da SILVA108 demonstra que a forma escrita e a subsequente 

inscrição do ato constitutivo não são requisitos de existência, validade ou eficácia dos 

contratos de sociedade. Não obstante, são, sim, requisitos de validade dos negócios jurídicos 

celebrados pela sociedade, isto é, de eventuais negócios celebrados entre a sociedade e 

terceiros. 

                                                           
105 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 59. 
106 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 25. 
107 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. pp. 39-40. 
108 Contratos sem negócio jurídico. cit. p. 40. 
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Embora a relação jurídica estabelecida entre a sociedade não inscrita no órgão 

próprio e o terceiro não tenha fundamento obrigacional no negócio jurídico, pela falta de 

capacidade negocial, a necessidade de segurança do tráfego jurídico impõe reconhecer nessa 

relação jurídica uma conduta socialmente típica e, por essa razão, conferir-lhe eficácia 

obrigacional. 

À vista disso, para G. HAUPT109, a relação societária de fato pressupõe, contudo, 

um contrato, ainda que inválido, enquanto a constituição da relação laborativa de fato pode 

ser totalmente independente de um negócio jurídico. 

 

 

1.2.2.2 Relações de trabalho 

 

Para G. HAUPT110, as relações de trabalho constituem outro exemplo da força 

constitutiva da inserção de fato em uma comunidade. Nas esferas das relações de trabalho, 

G. HAUPT111 invocou a fórmula das relações contratuais de fato para explicar a eficácia 

obrigacional da relação jurídica que estabelece entre o tomador do serviço e o executor do 

serviço, mesmo em caso de invalidade do contrato. Ainda que essa relação não se ajuste às 

medidas do negócio jurídico, que exige forma especial será preciso reconhecer a eficácia 

obrigacional da mesma com base na tipicidade social dessa relação. 

G. VARANESE112 explica que o momento comunitário caracteriza, também, a 

relação de trabalho de fato, que com a relação de sociedade de fato, constituem uma ulterior 

confirmação da força constitutiva da inserção de fato em uma comunidade. Neste ponto, a 

conclusão de um contrato válido perde completamente a importância porque, para a 

constituição de uma relação de trabalho apenas o que conta é o dado de fato da inserção em 

uma comunidade de trabalho e sua disciplina é estabelecida a partir do regulamento concreto 

do empregador que do acordo negocial em si.113 

                                                           
109 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 42. 
110 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 56. 
111 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 58. 
112 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 25. 
113 “Por um lado, podemos entender o tema da relação de trabalho como uma declinação pura e séria do 

pensamento corporativo na era predominante, por outro, podemos considerar a teoria das relações contratuais 

de fato como uma tentativa de compromisso entre a concepção contratual e contratual da relacionamento de 

trabalho, em continuidade como uma linha de pensamento que pode ser rastreada até a influência da teoria 

institucionalista de Otto von Gierke.” Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 26. 
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G. VARANESE114 ainda destaca, que para G. HAUPT a inserção de fato em uma 

comunidade de trabalho se torna o ponto central em torno do que tudo gira. Torna-se possível 

não considerar mais a intenção contratual como elemento decisivo quando a multiplicidade 

de efeitos e a concreta fisionomia das relações de trabalho se determinam, antes de tudo na 

base do trabalho concreto no local e não segundo acordos negociais. 

Importante salientar, entretanto, que G. HAUPT115 enquadra tais situações como 

responsabilidade extracontratual, daí a necessidade de relação contratual fática. Hoje com o 

Princípio da Primazia da Realidade, o Direito do Trabalho cuidou da problemática de tais 

contratos, e resolveu o problema da nulidade ou falta de contrato. O efeito, todavia, é 

semelhante àquele que G. HAUPT procurou alcançar enquadrando as relações de trabalho 

de fato, com contrato nulo ou sem contrato, na categoria das relações contratuais fáticas. 

 

 

1.2.3 Relações contratuais de fato por obrigação social de prestação 

 

A prestação de bens e serviços essenciais é o último grupo das relações de fato na 

esteira da proposição de G. HAUPT. Para o autor116 o simples uso de bens e serviços já 

deflagra uma relação jurídica de eficácia obrigacional originária, uma vez que o uso desses 

serviços ditos essenciais, por quem quer que seja, revela uma conduta socialmente típica. 

As relações contratuais fáticas derivadas de uma obrigação social de prestação 

formam o terceiro grupo característico. G. HAUPT117 demonstra que neste caso contém um 

elemento específico porque neste caso a redução do papel do acordo negocial como fator 

constitutivo se baseia, sobretudo, no fato que geralmente costuma-se conceber nesse 

conceito a “obrigação de contratar”. 

Nesses casos, a relação contratual pressupõe uma obrigação legal a cargo de uma 

empresa pública ou privada voltada ao fornecimento de um serviço, e se constitui como a 

fruição da prestação pelo usuário. Tal serviço prestado vem fornecido segundo as tarifas e 

condições aprovadas pela autoridade administrativa. 

A obrigação de concluir um contrato de conteúdo determinado com o objeto de 

direito a favor de qual é disposta a obrigação de contratar, é formulação que conserva o 

                                                           
114 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 28. 
115 Sui rapporti contrattuali di fatto.  cit. p. 57. 
116 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 62. 
117 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 62. 
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princípio do consensualismo do BGB, se bem que, o priva do pressuposto essencial, vale 

dizer da liberdade contratual e propõe ao invés, uma obrigação social de prestação, que 

garante perante o direito não apenas a pretensão de conclusão do contrato como também o 

direito a prestação contratual. 

Na perspectiva da relação contratual fática, assim, a obrigação de contratar aparece 

como uma obrigação social de prestação, que garante o direito não apenas a pretensão de 

conclusão do contrato, mas diretamente o direito à prestação contratual. Quando se olha para 

as prestações essenciais, segundo G. HAUPT118, as relações contratuais fáticas são a melhor 

opção para se dar um adequado tratamento jurídico do ponto de vista do direito privado. 

A primeira vista, no caso do bilhete de ônibus ou trem, pode parecer que o contrato 

se aperfeiçoa no momento da compra do bilhete. Entretanto, G. HAUPT119 discorda dessa 

noção. Sua objeção baseia-se no fato que inúmeros incidentes podem ocorrer entre a compra 

do bilhete e o embarque efetivo do passageiro – como a superlotação – e dessa forma, o 

contrato só se aperfeiçoa no momento da viagem. 

O ponto aqui é que nem o consumidor nem a empresa podem escolher, e para o 

consumidor não faz diferença quem presta o serviço, desde que seja prestado. Além do claro 

exemplo do transporte público, ele incluiu nessas situações o fornecimento de energia 

elétrica e a situação do avião que aterrissa no aeroporto. 

Parece assim mais justificado que a figura da conclusão negocial de um contrato 

perca importância quando a relação jurídica que surge no âmbito do fornecimento e da 

prestação essencial não representam relações contratuais de direito civil. 

G. HAUPT120 acredita que tais serviços são “assistência à existência” de forma que 

não há relevância que o serviço seja disponibilizado por empresa pública ou privada, pois 

nesses casos é indiferente a empresa que presta tal serviço e assim perde importância a 

declaração de vontade. 

Por fim, defende A. HIRATA121, que a hipótese da configuração de relação 

contratual fática por meio de uma prestação social é a base da teoria das relações contratuais 

fáticas. Assim, para o autor122, a situação ideal de um contrato é a liberdade de contratar 

ilimitada, o que não ocorre no caso do bonde, onde, para ambas as partes, não há qualquer 

possibilidade de escolher se realizará ou não a prestação de transporte. 

                                                           
118 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 63. 
119 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. pp. 63-64. 
120 Sui rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 65. 
121 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 41. 
122 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 41. 
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É neste sentido, que não se aplica o modelo contratual a tais casos, uma vez que, a 

possibilidade de negociar – se existe – é de grande forma limitada. Aqui, para A. HIRATA123 

“o elemento fático da utilização segundo o direito de tais serviços é o fundamento dos 

direitos e deveres resultantes”. 

 

 

1.3 A doutrina das relações contratuais de fato e comportamento socialmente típico 

segundo KARL LARENZ 

 

Para K. LARENZ, em sua obra “O estabelecimento de relações obrigacionais pelo 

comportamento social típico”, as relações contratuais fáticas constituem-se em relações 

jurídicas de direito contratual, que se estabelecem em razão de uma “fattispecie social 

vinculante para os envolvidos”, “conforme a praxe cotidiana.”124 

Neste ponto, para K. LARENZ, as relações contratuais de fato de G. HAUPT, 

tornam-se relações obrigatórias do comportamento social típico. Segundo K. LARENZ125, o 

erro de fundamento de G. HAUPT é o fato de reunir em um conceito genérico três grupos 

de fattispecies que, na sua opinião, são fenômenos completamente diversos. 

Nas obrigações sociais de prestação G. VARANESE126 demonstra que para K. 

LARENZ normalmente não se tem a conclusão de um contrato quando se utiliza um serviço 

essencial de oferta pública. A relação de fornecimento da prestação é constituída pela oferta 

pública fática de uma prestação da parte da empresa fornecedora, e a utilização de fato da 

prestação da parte do usuário comum. São desta feita, atos não negociais e sem declaração 

de vontade porque para cada parte falta a consciência da necessidade de uma declaração. A 

vontade do usuário não é voltada à constituição do resultado fático. O usuário age sem propor 

nenhuma declaração.127 

                                                           
123 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 42. 
124 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. p. 57. 
125 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. p. 58. 
126 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 37. 
127 Exemplo clássico da jurisprudência é o caso do estacionamento de Hamburgo. A Administração Pública, 

com fim de aumentar a rotatividade de carros na vaga e privilegiar os condutores que utilizavam por curto 

período, demarcou uma área pública como estacionamento e passou a cobrar progressivamente de acordo com 

o tempo utilizado pelo motorista. Uma motorista, entretanto, passou a utilizar o estacionamento e não pagar, 

deixando claro que não estava de acordo com o pagamento, ou seja, exprimia uma declaração de vontade 

contrária. A Corte não quis limitar-se a qualificar a fattispecie nesses termos injustificado enriquecimento 

ilícito aquiliano, mas procurou um fundamento contratual para a responsabilidade da motorista. Assim, 

determinou que a declaração dela não poderia evitar o aperfeiçoamento do contrato, fundamentando na tese de 

LARENZ da relação obrigatória de comportamento social típico. 



50 
 

Para o usuário o efeito obrigatório não nasce da sua vontade de obrigar-se, mas do 

fato que seu comportamento será avaliado a partir do uso do serviço como fundamento de 

uma obrigação sem considerar a vontade do agente. É a resposta à reação social típica à 

oferta de prestação e, portanto, do ponto de vista social típico tem o significado de 

fundamento da obrigação, pois ninguém pode evitar as consequências jurídicas do próprio 

ato. 

O comportamento social típico se encontra ainda no campo da “autonomia 

privada”, ou seja, da liberdade do indivíduo em estabelecer suas relações de cunho jurídico. 

O significado social típico do seu comportamento é normalmente conhecido pelo agente; ao 

menos, ele precisa conhecê-lo. Se quer evitar as consequências jurídicas inafastáveis de seu 

ato, ele deve deixar de realiza-lo. Sua “autonomia privada” apenas seria limitada caso ele 

fosse juridicamente obrigado a comportar-se desse modo, ou seja, por exemplo, obrigado a 

utilizar bonde ou estacionar nesse local vigiado. Entretanto, não existe uma obrigação 

jurídica de utilizar. Apenas uma coisa ele não pode: tendo feito uso do serviço, afastar de si 

a consequência. Somente o próprio fazer uso depende de sua vontade, o efeito jurídico 

não.128 

Nessa configuração, o contato social qualificado pode, verificada a coordenação 

objetiva dos comportamentos humanos no caso concreto, retratar verdadeiro contrato sem 

negócio ou, na expressão de K. LARENZ129, conduta socialmente típica, cujo significado 

jurídico decorrente do tráfego e princípios do ordenamento imputam eficácia obrigacional. 

Todavia, também da parte que aceitou a teoria das relações contratuais fáticas, G. 

VARANESE130 salienta que faltou um verdadeiro desenvolvimento. Constitui uma exceção 

a contribuição sobre as relações contratuais que nascem de um negócio jurídico viciado na 

sua formação. Também, a relação contratual não nasce exclusivamente da conclusão 

negocial do contrato; isso pode constituir-se dos trâmites de um correspondente 

                                                           
128 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit.  pp. 60-61. 
129 O autor ainda demonstra que: “À oferta de fato da prestação de acordo com as condições tarifárias do lado 

da empresa correspondente, do lado do usuário, a utilização de fato da prestação. Assim, a relação de transporte 

baseia-se em dois atos correspondentes – no sentido de estarem eles correlacionados – de ambos os envolvidos. 

Nisso, assemelha-se ao aperfeiçoamento de um contrato. Por isso não é de se surpreender que se tenha tentado 

alargar o conceito de contrato, a fim de que ele abrangesse ainda relações como essas aqui expostas. (...) No 

âmbito dos atos negociais, caso deva ser possível falar de uma declaração de vontade, não pode ser considerado 

conteúdo de uma declaração de vontade algo que é claramente reconhecível como não desejado. Por 

conseguinte, mesmo diante da importância que tem a interpretação o significado ‘objetivo’ de um 

comportamento segundo os usos do tráfego, o agente precisa sempre poder retirar de seu comportamento de 

outro modo ‘concludente’ o significado de uma determinada declaração de vontade, acompanhando seu 

comportamento da declaração de uma vontade contrária.” “O estabelecimento de relações obrigacionais por 

meio de comportamento social típico”. cit. p. 59. 
130 Commiato dalla teoria dei rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 34. 
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comportamento natural. Sob a idoneidade desse comportamento – que constitui a relação 

contratual – é decisivo o princípio da boa-fé. Neste sentido, coloca-se o fundamento 

normativo que faltava na teoria das relações contratuais de fato. 

Esta concessão, isto é que as relações contratuais podem fundar-se não apenas na 

conclusão negocial de um contrato, mas, também, na ocorrência de fatos na base do princípio 

da boa-fé foi adotada recentemente e depois desenvolvida por K. LARENZ com o nome de 

relações obrigatórias de comportamento social típico. K. LARENZ131 evidencia que no 

modelo de relações de massa são as relações obrigacionais o fundamento, pois não é 

verificável um acordo negocial das partes. Assim, também, a oferta pública é apenas fática, 

e a prestação e utilização prescindem da declaração de vontade do usuário. 

Tal comportamento, na ausência de uma correspondente consciência da declaração 

não pode ser considerado como declaração de vontade bilateral, mas como uma ocorrência 

que por seu significado socialmente típico há o mesmo efeito de um comportamento 

negocial. A utilização de um serviço por qualquer um faz surgir uma relação contratual 

porque este é o efeito jurídico desse comportamento de fato. 

Assim fica demonstrado pelo autor132, se, pelo bem da clareza de um conceito 

fundamental como o de negócio jurídico, essa diferença em relação ao ato negocial não deve 

ser apagada, por outro lado, ela também não deve ser exagerada. As relações obrigacionais 

oriundas de comportamentos sociais típicos nada têm a ver com os chamados contratos 

“ditados”, de determinação de relações de direito privado por meio de atos de império. O 

seu reconhecimento exige uma certa ampliação do nosso sistema, mais precisamente das 

fontes de relações obrigacionais, mas não contradiz os princípios fundamentais da autonomia 

privada. 

Diferencia-se de negócio jurídico unilateral, uma vez que, segundo K. LARENZ133, 

não é capaz de produzir nenhum efeito jurídico por si só, mas apenas em combinação com 

outros atos, por meio dos quais estabelece uma relação. Ainda assim, a declaração é 

integrante do fato típico como um todo, sobre o qual se funda a obrigação dos relacionados. 

K. LARENZ134 afirma que tal declaração, logicamente, não precisa ser “expressa”, 

ela pode acontecer por meio de um comportamento dito “concludente”. Ou seja, um 

comportamento que, segundo o entendimento geral ou do destinatário da declaração, permite 

                                                           
131 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. p. 59. 
132 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. pp. 60-61.  
133 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. p. 58. 
134 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. p. 56. 
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concluir a respectiva vontade do agente em relação aos efeitos jurídicos ou a sua vontade 

negocial. Assim, para tal autor, “para que tal ato seja considerado uma ‘declaração’, é 

necessário que seu destinatário possa, de algum modo, tomá-la em conhecimento.” De outra 

forma não há como se configurar negócio jurídico. 

Para o estabelecimento de tais deveres primários de prestar – para o transporte, 

depósito, pagamento de remuneração tarifária – e, com isso, de uma verdadeira e totalmente 

válida relação obrigacional, que se diferencia de um contrato de transporte ou depósito 

apenas quanto a seu surgimento, mas não quanto a seu conteúdo, trata-se, pelo contrário, 

justamente de relações jurídicas provenientes de um comportamento social típico.135 

Cabe salientar nesse ponto que as relações obrigacionais oriundas de 

comportamentos sociais típicos nada têm a ver com os chamados contratos ‘ditados’, de 

determinação de relações de direito privado por meio de atos de império. O seu 

reconhecimento exige uma certa ampliação do sistema – no caso o sistema alemão – mais 

precisamente das fontes de relações obrigacionais, mas não contradiz os princípios 

fundamentais da autonomia privada. Trata-se de criação nova devida à moderna circulação 

de bens em massa, mas que permanece, sem problemas, sobre as bases do ordenamento 

jurídico privado (novamente aqui relacionado com o ordenamento jurídico alemão).136 

Assim, K. LARENZ analisa três grupos de relações contratuais fáticas: i) 

constituídas em virtude de “contatos sociais” a deflagrar deveres de cuidado e consideração 

“pré-contratuais”; ii) coletividades fáticas (relações de trabalho e sociedade), estabelecidas 

por meio da prestação feita de fato, apesar da nulidade do contrato de trabalho ou de 

sociedade; iii) decorrentes de uma obrigação de prestar social, como ocorre no contrato de 

transporte público.137-138 

Determinados os grupos, orienta139 que ao se fazer o uso desse meio de transporte, 

então a consequência jurídica do uso gera o nascimento de uma relação jurídica, com 

contrato de transporte, e não porque essa consequência jurídica foi desejada ou declarada, 

mas sim, porque, de acordo com os pontos de vista gerais dos modos de conduta, tem-se tal 

consequência. Não poderia, assim, alegar uma exceção, impugnando a declaração por erro, 

                                                           
135 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. pp. 57-58. 
136 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. pp. 60-61. 
137 “O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico.” cit. pp. 55-64. 
138 LARENZ acabaria revendo sua posição a partir da terceira edição de seu famoso livro dedicado ao direito 

das obrigações, concordando com a doutrina alemã majoritária, passando a explicar o comportamento social 

típico como expressão de vontade presumida. 
139 Derecho de obligaciones. cit.  p. 59. 
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ou pela limitação de capacidade e ausência de representante legal. A admissão de tais 

objeções não se ajustariam à essência do comportamento social típico.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140“Se você usa este meio de transporte, então na consequência legal da sua maneira de fazer as coisas, você 

nascerá com um relacionamento legal, um contrato de transporte e não porque aquela consequência legal fosse 

desejada ou declarada, mas porque, De acordo com os pontos de vista gerais do tráfego, seu comportamento 

está indubitavelmente ligado a essa consequência. Você não pode reivindicar a exceção de que acreditou que 

o transporte foi gratuito, desafiando sua declaração por engano, ou que você é capaz de ser limitado e seu 

representante legal não estava feliz em usar o bonde. A admissibilidade de tais objeções não seria conforme à 

essência do assunto, ao seu significado social típico”. Derecho de obligaciones. cit.  p. 59. 
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CAPÍTULO II – RECEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TEORIA 

DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS FÁTICAS 

 

 

2.1 Relações contratuais fáticas na Itália  

 

Diferentemente do que ocorreu na Alemanha, na Itália a teoria das relações 

contratuais fáticas encontrou terreno fértil de desenvolvimento, e foi aceita pela doutrina, 

sendo utilizada, em determinados casos, até hoje. 

A. VIGOTTI141 destaca que na doutrina italiana se fala de contrato de fato, relação 

de fato ou relação contratual de fato como uma categoria unitária. Segundo tal autor mesmo 

na jurisprudência a utilização dessas expressões é conjunta, não havendo uma distinção 

doutrinária.142 

Em geral, o autor143 assinala a tendência da jurisprudência italiana a tratar os casos, 

segundo as tendências doutrinárias e podem ser consideradas a expressão do princípio da 

não necessidade do consenso bilateral para a conclusão dos contratos em termos de 

manifestações tácitas de vontade ou a exclusão da mesma do âmbito negocial. 

Para L. STANGHELLINI144, com a difusão dos contratos de massa no tráfego 

comercial, surgem então, no ordenamento jurídico italiano – e não apenas nele – relações 

obrigatórias que prescindem da declaração de vontade das partes. Tais relações foram, então, 

                                                           
141 VIGOTTI, Alvaro. Il contratto di fatto. In Giurisprudenza sistemática di Diritto Civile e Commerciale. Il 

contrato in generale. v. I, tomo II. Torino: UTET, 1991. pp. 411 e ss. 
142 Todavia este trabalho continuará utilizando a expressão “relação contratual fática” como termo consagrado 

no direito brasileiro. Porém, cabe aqui também salientar a crítica de L. STANGHELLINI à expressão. Segundo 

tal autor, é possível se falar de fato contraposto ao negócio, mas, parece, contudo, uma contradição usar o termo 

relação contratual de fato, enquanto contratuais são apenas os efeitos jurídicos de uma determinada situação 

de fato.  Em seguida, é possível falar-se em relação contratual referindo-se ao conceito de efeitos jurídicos que 

nasce de uma fattispecie diversa do contrato. De fato, se no contrato de fato prescinde-se, quanto aos efeitos, 

de uma vontade negocial para dar relevância as circunstâncias independentemente desta última, é pacífica a 

compreensão que se está fora do campo dos negócios jurídicos. Diversamente, para se resolver essa 

problemática, é necessário estabelecer se tais relações fáticas podem, ao menos, ser inclusas na noção de 

contrato, sem modificar seu conceito. E se possível, na ocasião da interpretação hermenêutica, resultaria de 

qualquer forma comprovado que nas relações de fato é atribuída uma peculiar relevância à execução da 

prestação e não ao regramento contratual, compreendido esse naquele que pode ser concluso mediante atuação, 

então seria possível também admitir que se está fora do âmbito negocial, e portanto, é inoportuno o esforço 

para de qualquer modo incluir tais situações na fattispecie do negócio jurídico. STANGHELLINI, Luca. 

Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 29. 
143 Para A. VIGOTTI os tribunais italianos recorrem muito frequentemente à manifestação tácita de vontade, 

ou seja a facta concludentia, para questões para as quais há uma manifesta incompatibilidade com a vontade 

contrária, com a argumentação que essa incompatibilidade não deve ser lógica e absoluta. O autor discorda 

veementemente de tal argumentação. Il contratto di fatto. cit. pp. 414-415. 
144 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 26-27. 
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resguardadas pela lei ou jurisprudência como se tivessem sua fonte em um contrato, ou em 

um acordo viciado, e foram, assim, assimilados a uma fattispecie contratual, não em virtude 

de um válido acordo, mas por meio do contato social, que se realiza entre as esferas de 

interesse das partes (o que segundo o autor, não é tecnicamente correto). 

O primeiro autor italiano a se ocupar da doutrina das relações contratuais fáticas foi 

C. A. FUNAIOLI145, que, em sua obra I rapporti di fatto in materia contrattuale, estabeleceu 

as bases nas quais os posteriores autores italianos trabalharam sobre a teoria. No seu ponto 

de vista tal teoria é uma normal evolução da ideia de contrato no ponto de vista conceitual. 

Assim, passa a ideia que a relação contratual fática é um contrato de fato no sentido técnico, 

e, restringe a categoria, dando a devida forma à exigência de ordem social, e demonstrando 

seus justos efeitos. 

 Segundo F. MESSINEO146, o direito italiano de certa forma acolheu a doutrina das 

relações contratuais fáticas, entretanto, dando a ela uma nova técnica e roupagem. De fato, 

figuras como a sociedade de fato e o trabalho de fato já eram conhecidas do direito italiano 

antes do esboço da teoria por G. HAUPT. Nesses casos, ainda segundo o autor, o próprio 

ordenamento jurídico tem interesse de disciplinar tais fenômenos, e a situação de fato se 

impõe como produtora de efeitos jurídicos, ainda que fora do domínio legislativo, que assim 

à reconhece. 

 Contudo, é com L. STANGHELLINI147 que o reconhecimento da categoria parece 

ser mais maduro. Tal reconhecimento, segundo o autor, é preferível que as tentativas 

doutrinárias que, ao invés de reconhecê-la, tentam enquadrar essas situações em uma visão 

interna do conceito de contrato e mesmo do significado de autonomia privada, tentando 

demonstrar a evolução destes conceitos por meio da extensão de seus limites. Ainda segundo 

o autor, se é verdade que a lei representa um limite interno à autonomia privada, é também 

verdade, que, através de sua extensão indiscriminada termina-se por chegar ao ponto que 

não faria mais sentido se falar de autonomia negocial.148 

                                                           
145 FUNAIOLI, Carlo Alberto, I rapporti di fatto in materia contrattuale, in Annali dell'Università di Ferrara. 

Ferrara: Università di Ferrara, 1952. pp. 103 e ss. 
146 Contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare. cit. p. 113. 
147 Contributto allo studio dei rapport di fatto. op. cit.. p. 43. 
148 L. STANGHELLINI continua: O problema do conceito de contrato não deve ser influenciado em sua 

dogmática pelas relações contratuais de fato, necessitando, primeiramente, uma diferente noção de negócio 

jurídico, através da utilização esporádica da fattispecie contratual que prescinde dos elementos do consenso, e 

amplificando, pois, a relevância jurídica desses casos excepcionais, ao fim de configurar um conceito de 

contrato capaz de conter todos os elementos constitutivos da relação contratual fática. 148 Contributto allo 

studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 45. 



57 
 

A. ALBANESE149, por sua vez, tece fortes críticas aos autores que colocam o 

desenvolvimento da teoria das “relações contratuais fáticas” à ideia da coletividade nazista. 

Tal autor explica que longe de opor-se à ideia de autonomia da vontade, a teoria das relações 

contratuais fáticas vem como um primeiro passo para a limitação de seus abusos (segundo o 

autor a ideia de responsabilidade extracontratual e a boa-fé objetiva também se encontram 

em tal categoria). O autor destaca que nesse sentido, ao se limitar rigidamente a interpretação 

da teoria, se chegaria à conclusão que a fonte obrigacional seria totalmente independente da 

vontade do sujeito, ao invés da ideia de ausência de um consenso bilateral, pelas próprias 

características do negócio.150 

De frente à dificuldade de poder qualificar as relações contratuais fáticas como uma 

categoria geral, a doutrina italiana, por vezes, acabou tentando estender o conceito de 

contrato e incluir nessa nova concepção as situações de fato.151 Entretanto, isso não 

funcionou como o esperado, o que fez com que, mais uma vez, os juristas se debruçassem 

sobre a categoria, agora para um estudo mais claro e específico. 

As relações contratuais fáticas – ou como prefere a doutrina italiana, relações 

contratuais de fato – poderiam, portanto, corresponder, segundo essa nova concepção, a ideia 

de autonomia privada, onde encontram o fundamento de um comportamento social típico e 

uma situação de fato vinculante entre as partes. Entre estes limites, a fonte da relação 

obrigatória não poderia ser individuada como negócio jurídico, mesmo que não entendido 

em seu significado tradicional, mas com referências à obrigação vinculante.152 

 

2.1.1 Contexto Histórico 

 

E. ROPPO153 ensina que a interpretação e a reconstrução conceitual destes 

fenômenos podem ser variadas. Pode dizer-se que o fato constitutivo, no qual aquelas 

relações contratuais tem origem, não é propriamente o contrato, mas sim o contato social 

estabelecido entre as partes, ao qual a lei atribui valor de fonte de relação e das respectivas 

                                                           
149 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 830. 
150 L. STANGHELLINI nesse sentido destaca que por fato se entende aquilo que preexiste ao direito, ou aquilo 

que por este não foi criado, ou se pode entender a fattispecie constituída de um ou mais elementos também 

jurídicos, ou qualquer situação que constitui um antecedente lógico necessário para a aplicação da norma da 

qual derivam os efeitos jurídicos por essa determinados. Neste último caso, o fato torna-se jurídico, uma vez 

que, cada efeito que nasce da norma tem o seu pressuposto fático que constitui a sua própria condição. 

Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 50. 
151 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapport di fatto. op. cit.. p. 24. 
152 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapport di fatto. op. cit.. p. 26. 
153  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Livraria Almedina, 1988. p. 304. 
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obrigações e responsabilidade; enquanto a relação contratual nasce, em regra, de um 

contrato, se estará em presença de relações contratuais que não derivam de um contrato, mas 

de um complexo de circunstâncias e comportamentos – o contato social – que tomam o lugar 

do contrato. 

Na perspectiva adotada pelo autor o contrato não é encarado apenas na acepção 

estrita de instrumento técnico-jurídico da circulação de bens, mas como símbolo de uma 

determinada ordem social, como modelo de certa orgânica da sociedade na sua 

complexidade.154 

Existe, assim, sem dúvida, na evolução da teoria e da disciplina dos contratos, uma 

tendência para a progressiva redução do papel e da importância da vontade dos contraentes, 

entendida como momento psicológico da iniciativa contratual. Esta tendência é definida por 

E. ROPPO155 como: “objetivação do contrato, que leva a redimensionar, sensivelmente, a 

influência que o elemento voluntarista exerce, quer em relação à definição geral do próprio 

conceito de contrato, quer em relação ao tratamento jurídico concreto de cada relação.” 

Tratam-se então de relações, nas quais, não encontrando adequada disciplina nas 

normas do contrato, se constituem entre as partes, não em virtude de um consenso 

propriamente dito, mas pela relevância que o fato assume na avaliação social. A relação 

contratual, como figura geral e unitária, distinta de outras relações jurídicas, poderia, neste 

ponto, ser constituída por duas fontes: o aceito consenso, ou, em alternativa, uma situação 

de fato.156 

Segundo F. GALGANO157, a essência do negócio jurídico está em ser uma 

manifestação ou declaração de vontade, explícita ou resultante de um comportamento 

concludente, capaz de produzir efeitos jurídicos, que o ordenamento jurídico entende 

enquanto vontade. Segundo o autor, entretanto, a teoria da vontade, dominante na primeira 

metade do século XX, dá lugar à teoria da declaração, que afirma a prevalência da declaração 

                                                           
154 O autor explica que não se admitia, por princípio, que a liberdade contratual fosse submetida a vínculos 

positivos, a prescrições tais que impusessem aos sujeitos, contra a sua vontade, a estipulação de certo contrato, 

ou a estipulação com um sujeito determinado, ou por um certo preço ou em certas condições: os poderes 

públicos – legislador e tribunais – deviam abster-se de interferir, a que título fosse, na livre escolha dos 

contraentes privados. Segundo ainda o autor é dessa forma que esquece-se que a igualdade jurídica é só 

igualdade de possibilidades abstratas, igualdade de posições formais, a que na realidade podem corresponder 

– e numa sociedade dividida em classes correspondem necessariamente – gravíssimas desigualdades 

substanciais, profundíssimas disparidades das condições concretas de força econômico-social entre contraentes 

que não dispõem senão da sua força de trabalho. ROPPO, Enzo. O contrato. cit. pp. 28-37. 
155 ROPPO, Enzo. O contrato. cit. p. 297. 
156 CAMPANELLA, Piera. “Prestazione di fato e contrato di lavoro: art. 2126.” Milano: Giuffrè, 2013. p. 22. 
157 GALGANO, Francesco. Teorie e ideologie del negozio giuridico. In Categorie giuridiche e rapporti social. 

Il problema del negozio giuridico. Milano: Giuffrè, 1978. pp. 59 e ss. p. 61. 
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sobre a vontade divergente do declarante. Tal situação ocorre a partir do momento que a 

prevalência das relações de propriedade é substituída pela prevalência das relações derivadas 

da sociedade industrial e do consumo de massa.158 

E. BETTI159 contesta, particularmente, o negócio jurídico definido exclusivamente 

na declaração de vontade como o único criador de efeitos jurídicos. Sua crítica se inicia na 

autonomia privada como poder de auto-regulação dos próprios interesses reconhecida pelo 

direito para constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas entre privados. Para o autor 

as relações também podem ser explicadas através de um comportamento ou fato como forma 

de instituição. Assim, pode-se superar as antinomias entre as quais se debate a concepção do 

negócio jurídico como declaração de vontade, a partir do momento que se pode conceber 

uma declaração que não se valora pelo seu conteúdo. É a partir disso que o conteúdo passa 

a ser estudado como dado objetivo e reconhecível na vida da relação. 

Dessa forma, com a teoria da declaração, ocorre um processo de objetivação das 

relações de troca, o qual tem uma tendência a perder parte de seus originais caracteres de 

voluntariedade.160 

E. ROPPO161 demonstra que a teoria e disciplina jurídica das transferências de 

riqueza – que era adequada a um sistema econômico individualista e pouco dinâmico, no 

qual as trocas eram, no geral, bem ponderadas e conservavam certo caráter pessoal – não 

podia satisfazer as exigências da moderna economia de massa, caracterizada pelo 

extraordinário incremento do volume das trocas (sobretudo entre as empresas e os 

consumidores dos seus produtos e os utentes dos seus serviços) e pela crescente 

impessoalidade. Em um sistema caracterizado pela produção, distribuição e consumo de 

massa, o primeiro imperativo é, de fato, o de garantir a celeridade das contratações, a 

segurança e a estabilidade das relações, mas, estes objetivos requerem, justamente, que as 

transações sejam tomadas e disciplinadas na sua objetividade, no seu desenvolvimento 

típico; sendo, portanto, incompatíveis com a atribuição de relevância decisiva à vontade 

individual, às particulares e concretas atitudes psíquicas dos sujeitos interessados na troca. 

Ocorre, portanto, um rompimento da unidade da categoria do contrato, pois nem 

toda produção é produção de massa, e nem toda contratação é contratação de série. O 

contrato isolado entre partes é uma realidade diversa, com características e categorias 

                                                           
158 GALGANO, Francesco. Teorie e ideologie del negozio giuridico cit. p. 72. 
159 BETTI, Emilio. Sui cosidetti rapporti contratualli di fatto. In: Jus, 1957. pp. 367 e ss. 
160 GALGANO, Francesco. Teorie e ideologie del negozio giuridico cit. p. 72. 
161 O contrato. cit. p. 298. 
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diversas. Nas relações sociais que dão vida ao contrato isolado, o regulamento contratual é 

fruto das tratativas entre as partes.162 

Para N. LIPARI163, de fato, existe toda uma série de relações socialmente 

relevantes, ou que operam segundo critérios valorativos diversos daqueles próprios do 

direito, que a partir do momento em que surge um eventual problema são conduzidos (ou 

melhor, forçados) ao esquema próprio do ordenamento jurídico. Nestes casos, é fácil e 

conveniente aos juristas “encaixar” as situações em molduras predeterminadas, ao invés de, 

por meio de outros institutos, dar solução adequada a tais casos. Dessa forma, segundo o 

autor164, a referência à relação de fato é um necessário ponto de partida para estudar as 

hipóteses, e individuar o fenômeno, classificando-o e disciplinando-o. 

A razão unificante de todas essas situações é a exigência de tutelar a confiança (e 

também garantir a estabilidade, a ligeireza, o dinamismo das relações contratuais, e, 

portanto, das transferências de riqueza). Mas tutelar a confiança só é possível dando 

proeminência – na definição do tratamento jurídico das relações – aos elementos exteriores, 

ao significado objetivo e típico dos comportamentos, à cognoscibilidade social; e isto 

significa, por contraposição, atenuar o tradicional relevo dado às atitudes psíquicas 

singulares, concretas e individuais dos contraentes, às suas representações subjetivas, 

limitadas ao foro íntimo, ou seja, à sua vontade.165 

Para N. LIPARI166 existem relações que nascem e se desenvolvem em violação de 

uma norma legal, que, entretanto, operam no plano social sem necessária referência à prévia 

existência de um ato causal determinado por seu conteúdo. Para o autor são atos de relações 

contratuais fáticas. Existem também relações que apesar de necessitarem de um invólucro 

jurídico para realizar integralmente o interesse dos sujeitos, são, todavia, confiados pelas 

partes a um plano autônomo em relação ao próprio da regra jurídica, prevendo-se, assim, 

que o interesse perseguido possa ser realizado exclusivamente através de um adimplemento 

espontâneo daquele que ficou investido de determinada posição ou poderes (esses N. 

LIPARI denomina relações contratuais de fidúcia).167 

                                                           
162 GALGANO, Francesco. Teorie e ideologie del negozio giuridico cit. p. 87. 
163 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). In 

Studi in onore di Gioacchino Scaduto, 1970. p. 44. 
164 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 44. 
165 ROPPO, Enzo. O contrato. cit. 301. 
166 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 47. 
167 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 47. 
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Destaca, nesse sentido o autor168, que tais relações, no momento em que se exprimem 

como tal, operam fora da qualificante do direito, em um plano exclusivo das relações sociais. 

Para E. ROPPO169 a interpretação e a reconstrução conceitual destes fenômenos 

pode ser variada. Pode dizer-se que o fato constitutivo, no qual aquelas relações contratuais 

tem origem, não é propriamente o contrato, mas sim o contato social estabelecido entre as 

partes, ao qual a lei atribui valor de fonte de relação e das respectivas obrigações e 

responsabilidade, enquanto a relação contratual nasce, em regra, de um contrato, e, portanto, 

neste ponto, se está diante de relações contratuais que não derivam de um contrato, mas de 

um complexo de circunstancias e comportamentos – o contato social – que tomam o lugar 

do contrato. 

Mas é, por outro lado, destaca que alguns autores consideram legítimo partir da 

premissa de que o contrato não se forma com o evento psíquico da fusão de vontades, mas 

sim com a correspondência objetiva dos comportamentos humanos, ao modelo de 

procedimento definido pelo arbítrio do legislador e, na sequência desta, concluir que nada 

impede de reconhecer justamente nos comportamentos que integram o contato social, uma 

tal correspondência, e, portanto, verdadeiros e próprios contratos.170 

Em qualquer caso – quer se fale de relações contratuais não constituídas mediante 

contrato, quer de contratos formados através do concurso de circunstâncias e 

comportamentos não reconduzíveis à noção tradicional da declaração de vontade; na 

definição dos efeitos jurídicos respectivos – direitos, obrigações e responsabilidade – as 

atitudes psíquicas, e as representações mentais subjetivas das partes, desempenham um papel 

muito reduzido.171 

 

2.1.2 Desenvolvimento da Teoria das Relações Contratuais Fáticas 

 

Segundo A. ALBANESE172, em determinadas circunstâncias, a execução de uma 

prestação sem prévio acordo, ou mesmo a execução de um contrato irregular, pode receber 

do ordenamento jurídico um tratamento análogo, aquele que normalmente é recebido se a 

estipulação existisse ou, respectivamente, não estivesse viciada. Neste caso, a relação 

                                                           
168 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. pp. 48-49. 
169 O contrato. cit. pp. 304-305. 
170 Idem 
171 Idem 
172 I rapporti contrattuali di fatto. In: FRANZONI, Massimo. Le obbligazioni: fatti e atti fonti di obbligazioni. 

Torino: UTET, 2005. p. 828. 
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contratual, que normalmente é a própria origem do contrato, nesta hipótese tem uma fonte 

não contratual, e, todavia, assume o conteúdo de um contrato típico. 

Para E. ROPPO173 é possível que uma relação contratual se forme validamente, e 

vincule os sujeitos interessados, mesmo que no momento em que se conclui falte 

completamente a vontade de uma das partes, ou até exista uma vontade contrária. Segundo 

o autor, existem dois requisitos – essencialidade e cognoscibilidade – que tem, justamente, 

o efeito de circunscrever a relevância da vontade, e da sua deficiente formação, apenas aos 

casos em que os seus defeitos tenham uma correspondência objetiva e exterior, e, portanto, 

sejam socialmente perceptíveis: podem, assim, formar-se regularmente, e adquirir eficácia 

vinculativa, relações contratuais que não correspondam à vontade real de uma das partes, 

mas até mesmo a traiam gravemente, relações que na verdade não se queria concluir. 

Com o termo “relações contratuais de fato” A. ALBANESE174 entende uma série 

de situações, que, enquanto não encontram, em gênero, sua adequada disciplina nas normas 

que regulam os contratos, produzem efeitos jurídicos, não em virtude do consenso 

manifestado pelas partes, mas pela relevância que o fato assume na avaliação social. 

L. STANGHELLINI175, por sua vez, acredita que as relações contratuais podem ser 

divididas em duas categorias. A primeira seria a constituída por contratos verdadeiros e 

próprios e a segunda por relações de fato. Nesta última categoria, são classificadas as 

relações originadas do contato social, aquelas nascidas pela inserção em um organismo 

comunitário e as relações derivadas de uma obrigação social de prestação. 

Segundo tal autor existem duas correntes quanto às relações contratuais fáticas; a 

primeira evidencia a existência de relações de fato como um tipo contratual, como fato 

independente, já a segunda inclui tais relações em uma única figura conceitual diversa do 

contrato, entendido como acordo de vontade. O autor destaca, entretanto, que parece de 

alguma forma arbitrário considerar todas essas fattispecies, em sua heterogeneidade, 

reunidas em uma categoria mais ampla e disciplinadas com um tratamento comum. O que 

defende, então, é que cada fattispecie identificada como relação contratual fática, tenha seu 

tratamento específico, de acordo com as necessidades do ordenamento jurídico e das 

partes.176 

                                                           
173 Na doutrina italiana o autor dá como referência as regras sobre subsistência da eficácia da oferta, mesmo 

depois da morte do proponente que seja médio ou grande empresário, e na disciplina da revogação da aceitação, 

se a revogação é emitida antes da conclusão do contrato, mas chega ao proponente depois daquele momento. 

O contrato. cit. p. 299. 
174 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 828. 
175 Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 19. 
176 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapport di fatto. op. cit.. p. 28. 
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E. ROPPO177 destaca que nas mais variadas relações contratuais – entre as mais 

frequentes e importantes na vida de todos os dias – constata-se, de fato, que pelo que toca à 

sua constituição e à sua disciplina, não só a vontade das partes desempenha um papel que 

não é decisivo, como, por vezes, “permanece na sombra o próprio elemento de uma (válida) 

declaração contratual.” Isto acontece, por exemplo, em todos aqueles contratos que tem por 

objeto a prestação de bens de consumo e de serviços de massa, por parte de empresas a favor 

do público, a que antigos autores chamavam, por vezes, contratos automáticos. Os exemplos 

mais eloquentes e, poderia dizer-se, mais exacerbados, de um tal automatismo contratual são 

aqueles em que a oferta ao público é constituída pela presença de uma máquina distribuidora 

de pequenos bens de consumo ou de documentos, que legitimam à fruição de um serviço, e 

a aceitação manifesta-se com a inserção mecânica de uma moeda no orifício adequado: não 

é, na verdade, fácil reconduzir estes comportamentos ao conceito tradicional de declaração 

contratual e, ainda menos fácil, reconhecer-lhes um apreciável conteúdo de subjetividade e 

individualidade. 

Parece mais realista dizer que, nestes casos, se atribui, convencionalmente, o valor 

de declaração contratual a comportamentos sociais valorados de modo típico, por aquilo que 

eles socialmente exprimem, abstraindo-se das atitudes psíquicas concretas dos seus 

autores.178 

A relação, assim, é contratual, entretanto não há como fonte um contrato em senso 

“técnico”, fundado sob o consenso das partes, mas uma fattispecie não contratual; isto é que 

ocorre quando o ordenamento jurídico, na ausência de um contrato próprio e verdadeiro, ou 

na presença de um contrato inválido, consente que os efeitos daquele tipo contratual se 

produzam como consequência da prestação, concretamente executada (embora na execução 

de um contrato viciado).179 

                                                           
177 O contrato. cit. p. 302. 
178 E. ROPPO demonstra que um fenômeno similar de despersonalização das relações contratuais e de 

automatismo na atividade destinada a constituí-las é patenteado pela praxe de contratação standartizada, 

através de emprego de condições gerais, módulos e formulários, predispostos antecipadamente, por uma parte, 

para uma massa homogênea e indiferenciada de contrapartes (contratos de massa): aqui a aceitação – do 

consumidor, do utente, do inquilino, etc. – resume-se, no máximo, a um simples ato de adesão mecânica e 

passiva ao esquema pré-formulado, muito longe do significado que, na época clássica do liberalismo contratual, 

se atribuía ao conceito de declaração de vontade: também aqui a declaração contratual traduz num 

comportamento socialmente tipicizado. No fenômeno dos contratos standard, há, pois, um outro aspecto 

saliente, que consiste no abuso de poder econômico que a parte forte exerce em prejuízo das partes débeis, a si 

contrapostas no mercado. O contrato. cit. pp. 300-303. 
179 A. ANGELICI, reforçando a doutrina tradicional, coloca como exemplos no direito italiano: i) a prestação 

feita a partir da estipulação de um contrato de trabalho subordinado inválido (art. 2126 c.c.); e ii) a atividade 

desenvolvida por uma sociedade de capital inscrita no Registro de Empresas, não obstante a nulidade do ato 

constitutivo (art. 2332 c.c.).  I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 828. 
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O autor ainda fala dos casos de contato social como fonte de obrigações, em sua 

opinião uma expressão emblemática do fato que o que constitui e que rende juridicamente 

relevância à relação não é a vontade, mas sua tipicidade social.180 

Todavia, segundo ainda A. VIGOTTI181, o contrato de fato, como demonstrado na 

doutrina, compreende uma categoria ampla, com todas as situações e relações de fato de 

qualquer modo relevantes para o direito privado. Neste sentido, existe uma clara necessidade 

de dar relevância jurídica a determinadas situações que se produzem fora de um esquema 

jurídico pré-determinado, uma vez dada a impossibilidade de se cancelar a realidade natural 

frente a verificação da realidade jurídica. 

Isto, porém, não significa que os efeitos da relação são a raiz e definitivamente 

subtraídos de qualquer disciplina jurídica, apenas que a intervenção do ordenamento 

depende de um fato diverso e ulterior ao modo se ser daquela relação, e, portanto, deriva da 

ocorrência de um comportamento, que não viola as regras pressupostas de conveniência e 

oportunidade, mas, é, por si só, qualificável como ato ilícito; neste caso a tutela não é mais 

reduzível à relação originária, nem se exprime como reação à violação da mesma, mas exige, 

ao invés, que seja apreciada por um diverso esquema jurídico.182 

G. STELLA RICHTER183, por sua vez, demonstra que o mérito de G.HAUPT foi 

ter tentado uma individualização, para alguns casos particulares, de uma ulterior, e mais 

realista fonte de obrigações (em relação ao binômio contrato-ato ilícito), evidenciando, 

como, algumas vezes, efeitos contratuais se produzem sem um contrato válido, aqui sendo 

o melhor exemplo o contrato de trabalho nulo. Para o autor184, parte da doutrina posterior, 

condicionada negativamente, rejeitou a teoria das relações contratuais de fato, em especial a 

categoria do contato social. 

Para G. STELLA RICHTER185, as numerosas hipóteses que as relações contratuais 

fáticas abarcam não podem ser colocadas em uma única categoria, entretanto, em geral, é 

possível perceber a existência de uma relação contratual sem que se encontre a sua gênese 

de contrato. Para tal autor, as categorias determinadas por G. HAUPT – como estudadas em 

capítulo anterior – não abarcam situações não contratuais, como filiação de fato, tutela de 

                                                           
180 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 828. 
181 Il contratto di fatto. cit. p. 413. 
182 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 52. 
183 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. In Rivista Trimestrale di diritto e procedura 

civile, 1977. p. 155. 
184 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 156. 
185 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. pp. 151-152. 
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fato, separação de fato e casamento de fato. Para o autor tais situações de fatos, ainda que 

não eminentemente contratuais – deveriam ser abarcadas pela teoria das relações contratuais 

fáticas, uma vez que se encontram na esfera do direito privado. 

Segundo ainda o mesmo autor186, a grande relevância do fenômeno das relações 

contratuais fáticas encontra-se no terceiro grupo, que traz hipóteses não expressamente 

tratadas pela lei, nas quais uma relação jurídica é criada e produz efeitos propriamente 

contratuais – ou ao menos análogos a estes – ainda que, um contrato não tenha se formado. 

Para a doutrina alemã, esta obrigação social de prestação compreende todos aqueles aspectos 

que a vida cotidiana oferece através da generalização do sistema de venda (como no caso de 

aparelhos automáticos e supermercados), colocando no ordenamento jurídico aquelas 

situações que tem este resultado. 

A fenomenologia da objetivação das relações contratuais – entendidas, aqui, como 

relevância crescente dos comportamentos tomados no seu significado econômico-social 

objetivo, mais do que como expressões de uma declaração de vontade – é, ainda, 

reconduzível, bem vistas as coisas, também uma fattispecie como a do contrato de trabalho 

nulo187. Aí existe uma declaração de vontade, por qualquer razão viciada, e, por isso, inválida 

(nula ou anulável), e, todavia, se a relação econômica subjacente e as respectivas 

transferências de riqueza foram efetivamente realizadas, são disciplinadas pelo direito, como 

se a declaração fosse válida e regularmente produtora de efeitos. Também aqui, portanto, o 

elemento decisivo para o tratamento jurídico da relação não é a presença de uma declaração 

de vontade contratual (válida), mas, antes, o cumprimento efetivo de uma operação 

econômica. Não é por acaso que se fala, a este respeito, de relações contratuais de fato.188 

A partir disso, o G. STELLA RICHTER189 constata que nesta perspectiva 

demonstram, além disso, elementos úteis para a identificação da autonomia privada e de seus 

limites, individualizando concretamente quando esta possa ser identificada como existente, 

não obstante a inexistência de manifestação de vontade, em particular, em matéria de 

negócio jurídico.190 

                                                           
186 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 187. 
187 O contrato de trabalho de fato será tratado no item 2.1.1.1 infra. 
188 ROPPO, E. O contrato. cit. p. 303. 
189 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 187. 
190 Importante ressaltar que o autor aqui demonstra que a teoria das relações contratuais fáticas surge em um 

contexto de flexibilização da autonomia privada. Como demonstra o autor: “A este respeito, sabe-se que a 

mesma ideia original de contração, como pelo menos entende a ideologia em que todas as grandes codificações 

do século XIX foram inspiradas (Código Napoleão de 1804, Código Civil Austríaco de 1811, Código Civil 

Italiano de 1865; Civilização alemã de 1896), deriva da sua origem na concepção liberal da organização 

econômico-social da época segundo a qual o indivíduo seria sempre e somente o único capaz de avaliar seus 
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Ou seja, para G. STELLA RICHTER191, o grande mérito da teoria das relações 

contratuais de fato é o de demonstrar a existência de categorias de relações contratuais sem 

contrato, indicando uma nova perspectiva no estudo das situações de fato, que devem, assim, 

ser analisadas como tal.192 

A. VIGOTTI193 considera útil recordar que parte da doutrina concorda com os 

efeitos juridicamente relevantes produzidos por um ato ou fato que não derivam de um 

contrato, mas que a lei reconhece sua idoneidade e a necessidade de produzi-los. A figura 

tradicional do contrato como encontro de vontades não seria, portanto, alterada e nesses 

casos seria mais oportuno se falar de relações contratuais fáticas. 

Entrementes, destaca A. ALBANESE, que em alguns casos, o ordenamento jurídico 

italiano já resolve a situação legislando especificamente sobre o tema, dessa forma aplicando 

as disposições legais no lugar de uma teoria geral, no que ele chama de “categoria das 

relações de fato” (é o que acontece com a gestão de fato, a sociedade de fato e a “marca” de 

fato). Por outro lado, obviamente, nenhuma legislação será capaz de previamente legislar 

sobre todas as situações possíveis, encontrando assim, nesse ponto, a teoria das relações 

contratuais fáticas sua validade.194 

 Para F. MESSINEO195, em tais hipóteses, os efeitos são determinados, em via 

excepcional, demonstram que o ordenamento jurídico disciplina situações contratuais que a 

rigor deveriam ser ignoradas. Ainda que fora do âmbito contratual são relações que podem 

ser qualificadas como praeter legem, no sentido que não se enquadram nos requisitos 

prescritos pela lei, mas não fogem da disciplina legislativo, em atenção que, não obstante 

sua invalidade, são, em regra, executados pelos interessados e produzem, assim, efeitos 

jurídicos.196 O autor197 ainda demonstra que a relevância de formular tais casos é um ponto 

                                                           
interesses da maneira melhor e mais apropriada.” STELLA RICHTER, Giorgio. Contributto allo studio dei 

rapporti di fatto nel diritto privato. cit. pp. 187-188. 
191 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 194. 
192 Entretanto aqui o autor parece não compreender plenamente a crítica formulada por G. HAUPT. Enquanto 

G. STELLA RICHTER demonstra que talvez os dispositivos legais do Codice Civile italiano sejam suficientes 

para resolver tais situações, baseando-se em ficções jurídicas ou legais, são essas ficções que G. HAUPT critica 

quando formula sua teoria das relações contratuais fáticas. 
193 Il contratto di fatto. cit. pp. 414-415. 
194 Nesse sentido a crítica de A. ALBANESE: “Quanto aos estudiosos, em um nível estritamente ideológico, a 

ambigüidade da teoria no exame foi agudamente apontada: se do lado, alguns se opuseram abertamente ao 

reconhecer o vínculo original com a ideologia nazista, por outro há aqueles que criticaram o suposto teor 

marxista do modo como entende as relações entre a realidade sociológica e a forma jurídica” .I rapporti 

contrattuali di fatto. cit. p. 832. 
195 Contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare. cit. p. 111. 
196 Contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare. cit. p. 111. 
197 Contratto irregolare (di fatto) e ad effetto irregolare. cit. pp. 111-112. 
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controverso na problemática dessas figuras, pois a disciplina não pode ser idêntica àquela 

dos contratos, ainda que possa ser ao menos, análoga. 

Considera N. LIPARI198, também, nestes casos, a relação como efeito de um ato 

causal e que comunica em seguida preliminarmente ao ato o procedimento lógico-jurídico 

pode conduzir a certa distorção na sede de aplicação, porque bem poderia acontecer que o 

ordenamento não reconhecesse a tutela do ato, enquanto disciplinado por si mesma a relação, 

como poderia acontecer no caso do reconhecimento do ato individual, todavia, sob o plano 

dos efeitos, é uma relação diversa daquela considerada operante segundo um critério de 

valoração metajurídico. 

Por sua vez, A. ALBANESE199 tece críticas ao que levaria a teoria à extremos, 

como no caso do transporte de cortesia, pois, segundo o autor, reconstruir, nesse caso, a 

relação como uma relação contratual de fato significaria fazer gravar sobre a pura e simples 

cortesia, e portanto, sobre o espírito de solidariedade ou de amizade, todo o complexo das 

obrigações contratuais, em especial de adimplir a obrigação, retirando assim, do 

“transportador” a faculdade de interromper a viagem.  

Para autores clássicos, a livre circulação de bens e a economia de mercado, com a 

composição espontânea das forças econômicas, criaria automaticamente um satisfatório 

equilíbrio social, e assim, a livre manifestação de vontade seria suficiente para suprir 

qualquer situação de negócio jurídico, portanto, o ordenamento jurídico não deveria trazer 

nenhuma limitação ou restrição à liberdade negocial, excetuando-se a situação em que a lei, 

avaliando determinado comportamento do objeto como lesivo de um interesse geral, 

intervém no confronto com a iniciativa privada. 

Nesse sentido, G. STELLA RICHTER200 observa que a moderna circulação de bens 

de massa tem como consequência uma contínua redução da liberdade de contratar, em 

benefício da coletividade, ou seja, do tráfego de massa. Para o autor, há claramente um 

confronto entro a liberdade de contratar e a liberdade de determinar o conteúdo do contrato. 

Todavia a liberdade de concluir o contrato, quando em benefício do tráfego de bens em 

massa e da coletividade, superou o tradicional campo da autonomia privada da vontade. 

No que diz respeito à aceitação tácita ou ao contrato concluído por “facta 

concludentia”, A. VIGOTTI201 demonstra a fronteira com a figura que aqui está em 

                                                           
198 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. pp. 45-46. 
199 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 834. 
200 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 189. 
201 Il contratto di fatto. cit. p. 413. 
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evidência será sempre identificada na dependência da maior ou menor propensão, de um 

lado, a aceitar – e não ao invés a considerar inadmissível a ficção – em qualquer fattispecie 

considerada, a qualificação do comportamento em termos de consenso e, de outro lado, a 

reconduzir ao esquema negocial, como no exemplo do uso de serviço ofertado ao público, 

que apenas através de um inegável esforço lógico poderia ser interpretado como uma 

manifestação tácita de vontade. De tal modo que não pode e não deve ser considerado 

indiferente sob o plano prático. 

Para N. LIPARI202, a pergunta é: qual é, portanto, segundo o índice da relação, o 

proprium das várias situações indicadas. Do ponto de vista do ato ou comportamento que 

deu origem ao evento, se pode por certo colher elementos diferenciadores, por exemplo, a 

inclinação volitiva dos sujeitos, mas, também, se arrisca no local onde suas vontades sejam 

aparentemente expressas no sentido de tornar operacional a estrutura de interesses diversa 

daquela jurídica, de achatar comportamentos em uma categoria genérica de fenômenos 

juridicamente irrelevantes, enquanto os atos não são individualizáveis ou não são facilmente 

reduzíveis ao esquema de negócio jurídico tutelado. 

A. ALBANESE203 ainda destaca a importância da teoria para se limitar o princípio 

do quod nullum est nullum producit effectum, pois nesse sentido, mais importante que o 

fenômeno contratual é sim o fato da atividade efetivamente exercida. Neste caso, a nulidade 

do contrato não produz um efeito característico, a saber, a repetibilidade das prestações 

executadas. Dessa forma, o empregador, em qualquer caso terá que remunerar o trabalhador 

pelo trabalho prestado, e caso já tenha pago, não será obrigado a repetir. 

Em geral, assim, a teoria das relações contratuais de fato tem seu mérito 

reconhecido, relativamente às relações de trabalho e de sociedade, ao ter dado uma nova 

dimensão ao comportamento e atuação das partes do contrato inválido, não apenas na mera 

fase executiva do contrato, mas verdadeiramente na própria fonte da relação, a qual a lei, 

assim, não poderia interromper com base na própria invalidade.204 

A. VIGOTTI205 exemplifica diversos casos do direito italiano, que, em sua opinião, 

a doutrina das relações contratuais fáticas teria relevante aplicação: 

                                                           
202 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 49. 
203  ALBANESE, Antonio.  I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 831. 
204 “Nesse sentido, a analogia pode ser compreendida com o objetivo que levou à elaboração da categoria do 

quase-contrato, ou seja, opor-se a um sistema de fontes de vínculos "fechados", cuja rigidez foi considerada 

não conforme aos requisitos de sociedade moderna.” ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. 

cit. pp. 836-837. 
205 Il contratto di fatto. cit. pp. 412-414. 
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- vendita com aparelhos automáticos ou com sistemas de self service, nos quais o 

contrato seria concluído com a introdução da moeda ou nota na máquina; 

- relação predeterminada por um regulamento, no qual, o simples fato, ainda que 

inconsciente, de usufruir determinado serviço, de um lado, obriga ao pagamento da 

respectiva parte ao prestador, e do outro, obriga à prestação e sujeita o prestador à 

responsabilidade pelo serviço prestado;206 

- a venda em massa ao preço fixo, apólices de seguro, transporte público, 

abastecimento, sempre que não se atribua ao público a disposição dos valores e ofertas dos 

serviços. 

Segundo ainda o autor207, as mesmas normas se aplicam em tema de contrato de 

trabalho e sociedade de fato, e ainda para todas aquelas relações de duração indeterminada, 

como a locação, a renda, o mandato de administração, o comodato e o depósito, e em todos 

aqueles casos em que a prestação, uma vez executada, não pode nunca ser restituída. 

Aos institutos jurídicos típicos como matrimônio, sociedade, separação, trabalho, 

ligam-se as relações jurídicas não perfeitas, como a separação de fato, o trabalho de fato e o 

matrimônio de fato. Em cada âmbito do direito, assim, manifestam-se situações que podem 

ser, potencialmente, consideradas de fato.208 A relação de fato, constitui, neste sentido, 

também a posição de fato de um instituto típico: à sociedade corresponde a relação social de 

fato, à marca registrada corresponde a marca de fato que surge do uso efetivo do desenho 

distintivo, independentemente do registro, ao contrato de trabalho corresponde a relação de 

trabalho de fato que surge a partir da execução de um contrato de trabalho nulo, ao 

matrimônio corresponde a convivência more uxorio.209 

O elemento comum a todas estas hipóteses, embora em muitos aspectos diferentes 

entre si, encontra-se no fato de uma relação contratual nascer e produzir seus efeitos, não já 

sobre a base de declarações de vontade válidas (as quais, em linha de princípio, seriam 

necessárias para que existisse um contrato), mas sim com base no contato social que se 

estabelece entre as partes dessa mesma relação. Por contato social entende E. ROPPO210 

como o complexo de circunstâncias e de comportamentos – valorados de modo socialmente 

típico – através dos quais se realizam, de fato, operações econômicas e transferências de 

                                                           
206 Este é o caso em análise na presente tese, como será demonstrado no Capítulo III. 
207 Il contratto di fatto. cit. p. 414. 
208 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 54. 
209 O autor ainda cita mais categorias: o administrador de fato; a invenção de fato; a separação de fato. 

STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 54-55. 
210 O contrato. cit. pp. 303-304. 
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riqueza entre os sujeitos, embora faltando, aparentemente, uma formalização completa da 

troca num contrato, entendido como encontro de uma declaração de vontade conforme, com 

o valor de aceitação: assim, por exemplo, é contato social a aquisição de bens e serviços de 

massa nas formas a que chamamos automáticas; e é contato social a prestação de fato da 

atividade laboral a favor de um outro sujeito. E, por força deste contato social, a relação 

econômica entre os sujeitos interessados é reconhecida e tutelada pelo direito, que a trata 

como relação jurídica e, mais precisamente, como relação contratual (visto que lhe considera 

aplicável grande parte das regras que disciplinam as relações nascidas do contrato). 

A doutrina das relações contratuais de fato destacou como, em uma série de relações 

da moderna vida na sociedade, os sujeitos veem a entrar em contato entre eles, sem estarem 

cientes, apesar de terem consciência de uma ficção atribuída à suas vontades; estas relações 

não nascem de um contrato em sentido técnico, baseado unicamente na troca de 

consentimentos e centrado no rígido esquema de proposta-aceitação, mas em uma fattispécie 

autônoma, em cuja tutela se funda no fato que uma relação jurídica tornou-se realidade, 

relação que em seu típico significado social configura-se como administração, transporte ou 

qualquer outra típica relação da vida em sociedade moderna, e devem ser reguladas, como, 

as normas que regulam os contratos.211 

De tal modo, a genérica e indistinta categoria das relações contratuais de fato assume, 

para N. LIPARI212, uma mais precisa dimensão porque isola, ao menos na relevância de um 

conceito unitário, as hipóteses de contrato nulo que produzem efeitos diversos na presença 

de uma particular previsão normativa, e reagrupa, por sua vez, as hipóteses nas quais, sob o 

plano de uma relação, se realizam resultados próprios do mecanismo contratual, mesmo não 

sendo possível individualizar nenhum dos modos típicos de formação do consenso nesses 

casos. 

Com a terminologia relações contratuais fáticas, se entende, dessa forma, 

denominar o nascimento de efeitos jurídicos pela prática de um fato – ou relação fática – 

juridicamente relevante, enquanto o contrato se funda na declaração de vontade. De tal fato 

e de tal negócio derivam efeitos não diferentes, independentemente da gênese da 

fattispécie.213 

Neste sentido, vislumbram-se efeitos contratuais sem um contrato. 

                                                           
211 ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 837. 
212 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 57. 
213 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 47. 
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No primeiro caso encontra-se sempre uma estrutura típica contratual, ainda que 

realizada por uma fattispecie diversa daquela do contrato nulo; no segundo caso, ao invés, o 

intérprete positivamente acerta uma relação constituída segundo um critério aparentemente 

metajurídico, para que seja relacionável ao esquema jurídico: com o aviso, porém, que no 

cumprimento deve ser valorado o resultado da relação, em vez de, a formalidade do 

procedimento de formação do ato.214 

A. ALBANESE215, então, demonstra que no interior das relações contratuais fáticas 

é possível individuar-se, ao lado das relações que ocorrem sobre a existência de um contrato 

nulo, aqueles que, pela ausência de contrato, ficam comportados na moldura de uma relação 

contratual fática confeccionando a aplicação dessa disciplina. 

De frente a tal situação, portanto, se prescinde do contrato para tutelar a relação 

jurídico-fática intercorrente entre os interessados e tal relação seria incorporada 

positivamente pelo ordenamento que possui a tendência de tutelar os terceiros, cujos direitos 

seriam irremediavelmente esmagados pela nulidade da configuração jurídica.216 

  

2.1.2.1 Relações contratuais fáticas e trabalho subordinado de fato 

 

O art. 2126 do Codice Civile Italiano coloca a cargo do empregador (datore di 

lavoro), no caso de contrato nulo ou anulável, a obrigação de corresponder ao empregado a 

retribuição pelo período cujo trabalho foi executado. Segundo A. VIGOTTI217, uma parte da 

doutrina, notadamente G. STELLA RICHTER218, indica que tal norma é uma expressão do 

princípio geral válido para todos os contratos de execução periódica ou continuada. Na base 

de tal princípio está a irretroatividade em tais relações, o que atinge a própria resolução do 

contrato. 

Para P. CAMPANELLA219, uma rápida excursão pela doutrina e jurisprudência 

antecedente à codificação de 1942 pode ajudar a reconstruir com maior exatidão o contexto 

                                                           
214 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 57. 
215 A. ALBANESE destaca: “A partir da categoria de relações contratuais, elaborada pela doutrina francesa, 

deve distinguir-se situações de fato, que tem o propósito diferente de classificar as situações que ocorrem na 

vida do relacionamento em oposição às correspondentes expressamente regulamentadas e, portanto, incluir 

uma gama muito ampla e variada de circunstâncias, como relacionamentos familiares.” .I rapporti contrattuali 

di fatto. cit. p. 838. 
216 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 21. 
217 Il contratto di fatto. cit. p. 418. 
218 Contributto allo studio dei rapporti di fatto nel diritto privato. cit. p. 177. 
219 CAMPANELLA, Piera. “Prestazione di fato e contrato di lavoro: art. 2126.” Milano: Giuffrè, 2013. p. 4. 
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histórico e cultural no qual essa norma foi emanada. O art. 2126 cod. civ. mirava a resolução, 

no plano do direito positivo de um delicado problema, surgido em conjunto com o Direito 

do Trabalho. 

Dessa forma fica garantida a retribuição ao trabalhador pelo respectivo valor da 

prestação laborativa desenvolvida no período no qual o contrato foi declarado nulo ou foi 

anulado. 

No caso de execução de fato de relação de trabalho subordinada, o trabalhador tem o 

direito à retribuição. Em todos outros casos, não encontrando espaço a regra do art. 2126 

Código Civil Italiano220 fará caber outros remédios ordinários, como a repetição do indébito 

e o enriquecimento sem causa. A ratio dessa regra, segundo o A. ANGELICI221, é 

claramente individuar na relevância social do trabalho e na vontade legislativa de tutelar 

adequadamente um objeto, o trabalhador subordinado, que está em situação de inferioridade 

em relação à outra parte da relação. O escopo é de não privar de tutela do direito o trabalhador 

submetido a essas condições.222 

Na falta de um elemento constitutivo da fattispecie, o ciclo formativo deste contrato 

não se completa e é insanavelmente interrompido. Mas tal ciclo formativo se desenvolve em 

função de uma diversa norma jurídica no confronto com a situação jurídica aparentemente 

irrelevante e a situação de fato que verdadeiramente existiu.223 

A norma, portanto, tem sua razão de ser na fundamental exigência de garantir que a 

prestação de trabalho será retribuída, independentemente de situações de nulidade 

contratual. É um interesse vital pela integridade do ordenamento jurídico. 

Segundo o A. ALBANESE224, isso explica as frequentes recordações 

jurisprudenciais no sentido de sempre salvar a relação, não obstante a irregularidade do ato, 

em respeito aos direitos indisponíveis dos trabalhadores. Dessa forma, a importância da 

                                                           
220 Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge 

La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto 

esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti). 

Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni 

caso diritto alla retribuzione. 
221 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 841. 
222 "A utilidade da arte. 2126 c.c. no entanto, reside no fato de que impõe, além de qualquer dúvida, o respeito 

dos salários mínimos estabelecidos pelo art. 36, ou seja, o trabalhador tem direito a ser pago proporcionalmente 

à quantidade de seu trabalho e, em qualquer caso, suficiente para assegurar a si mesmo e a sua família como 

uma existência livre e digna”. ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 857. 
223 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 115. 
224 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 841. 
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relação social retratada justifica a não aplicação das regras gerais de nulidade em tais 

situações de fato.225 

Parece, portanto, ser possível reconhecer que o legislador, mesmo em épocas 

anteriores à formulação definitiva da norma em exame, era perfeitamente consciente que a 

tutela reconhecida em favor dos trabalhadores no caso de contrato inválido poderia ter 

relevância jurídica expressa pela relação de fato.226 

Para A. ANGELICI227, a tese contratualística não leva em consideração a própria 

regra encontrada pela lei italiana para resolver a questão dos direitos dos trabalhadores, pela 

força da relevância social da prestação executada, não se pode limitar ao caso da invalidade 

do contrato. Nesse caso, parte da autonomia privada perde relevância em favor da disciplina 

legal, que assume relevância em referência as prestações concretamente executadas. 

Dessa maneira, todas as doutrinas que tentaram explicar o problema das prestações 

de trabalho de fato reduzindo a relação de emprego ao contrato, percorreram uma estrada 

assinalada com um limite preciso que condiciona o caminho de volta a premissa do ponto de 

partida: reconhecer no contrato a única possível fonte constitutiva da relação, um limite de 

tal forma rígido que o contrato mantém sua unidade mesmo quando nulo.228 

Mas a doutrina das relações contratuais fáticas já demonstrou que o contrato não é a 

única possível fonte de constituição de uma relação de trabalho.229 

Assim, a tese acontratualística põe no centro do problema a tutela do trabalho, dessa 

forma, adequando-se melhor ao valor social em objeto. No direito italiano, é inegável a 

consideração legislativa por um dever de colaboração entre as partes, ou seja, um interesse 

destinado a prevalecer sobre as exigências dos vícios contratuais.230 

Importante notar que apesar de tal formulação sugerir uma “ineficácia da invalidade 

do contrato” (ou seja, a nulidade ou anulação do contrato de trabalho não produz efeito), a 

                                                           
225 Para A. ALBANESE: “Em um nível prático, o conceito contratual pode levar, sob determinadas 

circunstâncias, a situações aberrante: como nos casos em que o salário acordado no contrato inválido é 

excessivamente alto como resultado da maldade ou violência do empregador ou a incapacidade do erro ou a 

falta de representação do trabalhador. Mas acima de tudo, a tese dos contratos não pode explicar as razões pelas 

quais, uma vez que a aplicabilidade das determinações convencionais é considerada, o que o contrato é o 

principal efeito não é produzido: a mesma obrigação de trabalhar.” I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 845. 
226 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 116. 
227 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 846. 
228 Segundo A. ALBANESE: "A lei então observa que, em alguns casos, a aplicação da sanção implicaria mais 

desvantagens do que benefícios. E, portanto, porque o que aconteceu pode ser condenado, mas não destruído 

em sua dimensão factual, de modo que a ordem deve, nesses casos, renunciar parcialmente ao absoluto do 

comando e preservar, também no nível legal, certos efeitos decorrentes de vida do relacionamento nulo.” I 

rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 850. 
229 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 846. 
230 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 855. 
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invalidade, como sanção geral, permanece a mesma: o contrato nulo, em particular, 

permanece nulo, e assim, não produz efeitos. O contrato, a partir da declaração de nulidade 

ou da sentença de anulação é definitivamente ineficaz. O que ocorre, ou seja, a produção de 

efeitos, decorre exclusivamente da consideração da atividade laboral já exercida de fato.231 

A equiparação do contrato nulo àquele concluído de forma válido, todavia, não 

comporta uma automática aplicação das regras deste ao primeiro, nem sequer sob o aspecto 

retributivo, sendo dever do juiz comportar as possíveis interpretações, e determinar a justa 

retribuição. De tal modo, não há, simplesmente, uma prestação de fato que é assimilada a 

uma prestação típica, mas verdadeiramente uma relação de trabalho subordinado de fato, ao 

qual, aí sim, é aplicável a disciplina legal da relação de trabalho subordinada típica. 

A ratio da regra, segundo A. ALBANESE232, parece ser que a lei não pretende 

efetivamente recompensar uma situação de nulidade ou anulabilidade contratual, 

favorecendo fraudes. Portanto, a regra visa apenas a justa retribuição ao trabalhador, e não 

uma forma de escapar das regras gerais determinadas na lei. 

Por outro lado, a prestação já executada, que é tutelada enquanto tal – e não enquanto 

um contrato que permanece sem efeitos – beneficia de uma mais ampla proteção possível, a 

salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, da qual não é possível prescindir, 

independentemente de qual a fonte da relação jurídica e sua validade. Se, por exemplo, o 

contrato for nulo por defeito da forma prescrita, não haveria motivo de adotar o parâmetro 

dos planos da existência, validade e eficácia, uma vez que a real intenção dos contraentes se 

aproxima muito mais do efetivamente contratado. Em tal sentido, o contrato inválido, 

                                                           
231 De grande relevância destacar que os efeitos produzidos por tal situação não se aproximam de uma 

indenização pelo trabalho executado. A. ALBANESE oferece como exemplo o fato que o empregador é 

obrigado também pelas contribuições previdenciárias e demais previstas em legislação trabalhista, afastando-

se, assim, de institutos como o enriquecimento sem causa do empregador. Nesse sentido, os efeitos decorrentes 

do contrato de trabalho nulo são os mesmos do não nulo. Segundo o próprio autor: “Em termos de impostos, a 

remuneração paga pelo trabalho realizado em violação das regras para a proteção do provedor de trabalho 

também é um sinal claro da capacidade de pagamento: em termos de impostos diretos, uma vez que isso se 

deve à relação de trabalho e comitê para uma certa quantidade de trabalho feito, mesmo que não regularmente 

e continuamente e em violação de um direito não disponível. A obrigação do empregador de pagar a 

remuneração vencida baseia-se no vigor renovado do contrato, na lei e na continuidade ininterrupta da relação 

de trabalho com a equivalência correlativa, sobre o uso real das energias de trabalho dos dependentes, da mera 

usabilidade deles, em relação disponibilidade do trabalhador quando necessário, para retomar o serviço (a 

menos que seja comprovado de outra forma, contra o empregador da falta de tal disponibilidade). Portanto, se 

a ordem de integração do local de trabalho for removida por um recurso, declarando a legitimidade da 

demissão, a remuneração acumulada até a decisão dessa sentença, se já for removida, permanecerá irrepetível 

e, em caso de inadimplência, pode ser também solicitado em julgamento separado, com os pedidos dos 

princípios estabelecidos no art. 2126 c.c.” I rapporti contrattuali di fatto. cit. pp. 852-853. 
232 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 859. 
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enquanto tal, não produzirá efeitos negociais, mas demonstrará um histórico que, neste 

ponto, não poderá eliminar a realidade fática.233 

Ainda existe a hipótese do contrato inválido em oposição à norma legal obrigatória, 

ou seja, com ilicitude da prestação ou objeto. Para A. ALBANESE234 os empregos de 

natureza jornalística muitas vezes caem nessa seara, pois suas próprias características 

algumas vezes recaem em tais situações, como nos casos específicos que exigem a violação 

de direitos da personalidade. Em tal situação, a falta, a oposição ou a inexistência de 

adequação às normas legais não retira do trabalhador o direito à retribuição em relação ao 

seu trabalho, baseado não no contrato inválido ou até inexistente nesses casos, e sim na 

relação de trabalho fática desenvolvida.235 

Segundo A. VIGOTTI236, diz-se ilícita a relação de trabalho apenas quando a ilicitude 

é considerada segundo seu conteúdo típico, ou seja, ao se confrontar com os princípios da 

ordem pública. Assim, a atividade será intrinsicamente ilícita – normalmente havendo norma 

incidente de conteúdo penal – quando o negócio foi acordado em sentido vetado pelo 

ordenamento jurídico.237 

A título exemplificativo, se a nulidade do contrato não derivasse da ilicitude do 

objeto, mas sim da violação de uma norma impositiva, nesse último caso surgiria uma 

relação de trabalho que comportaria a relação contratual fática. 

Dessa forma, como já destacado anteriormente, ao empregado de fato, assim como 

ao empregado regular, portanto, é assegurado não apenas o direito à retribuição mas a todos 

os direitos previstos em lei, como os de matéria previdenciária, férias, décimo terceiro 

salário, etc. 

A. VIGOTTI238 destaca que tal situação que pressupõe a onerosidade do trabalho não 

impedem, de fato, a autonomia privada de dar vida à prestação de trabalho à título gratuito.  

                                                           
233 ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 860. 
234 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 861. 
235 Por outro lado, a lei não pode aceitar um contrato de trabalho de venda de entorpecentes, em virtude da 

proibição do tráfico de drogas. Em casos assim extremos, não há como se exigir a proteção legal da relação de 

trabalho de fato. A explicação aqui é que o próprio fundamento da relação contratual fática é ilícito, não apenas 

no contrato, mas no plano de fato, e, portanto, não poderá servir como fundamento para a relação. O instituto 

das relações contratuais fáticas não deve ser usado, assim, como forma de burlar o ordenamento jurídico, mas 

sim, com o intuito de cumpri-lo. I rapporti contrattuali di fatto. cit. pp. 873-874. 
236 Il contratto di fatto. cit. p. 420. 
237 Aqui, citados a título de exemplo: contrato de trabalho para venda de entorpecentes, contrato de trabalho 

para prostituição, contrato de trabalho para venda de produtos falsificados. 
238 Il contratto di fatto. cit. p. 419. 
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A. ALBANESE239, por sua vez, de acordo com o autor citado acima, destaca que o 

direito à retribuição pelo trabalho executado, é negado quando, por exemplo, a atividade 

executada é em projeto cultural ou social, em colaboração com instituições de caridade ou 

mesmo ONGs. É negada também nos casos de médico em plano de saúde, em relação aos 

assistidos, em respeito aos preceitos legais. 

Pode-se, assim, se fazer uma consideração de caráter geral, a nulidade e anulação 

produzem, no contrato de trabalho, consequências que divergem de maneira substancial da 

disciplina geral das formas de invalidade do contrato. 

Nesta fattispecie o ato nulo não tem excepcional eficácia, mas é eficaz à prestação de 

trabalho concretamente efetuada. Aqui, de fato, a excepcional eficácia não é atribuída à 

norma, nem mesmo ao negócio jurídico nulo, mas sim, à prestação de fato concretamente 

executada.240 Essa eficácia, por sua vez, tem uma característica de todo independente das 

consequencias derivadas da invalidade do contrato de trabalho. 

Pode-se afirmar, assim, que a relação de trabalho de fato é o exemplo mais bem 

formado da prevalência do fato sobre a formulação jurídica. 

 

2.1.2.2 Relações contratuais fáticas e sociedades de fato 

 

Similarmente, os sócios de uma sociedade de capitais declarada nula depois da sua 

inscrição no Registro de Empresas, são obrigados a pagar o combinado a fim de satisfazer 

os credores da sociedade e não serão obrigados a repetir aquilo que já foi pago ou prestado. 

Portanto, a sentença que declara a nulidade da sociedade não prejudica os efeitos produzidos 

pelos atos feitos em nome da sociedade, depois de sua inscrição. 

Segundo o que dispõe A. VIGOTTI241, a fattispecie indicada como “sociedade de 

fato” é aquela disciplinada especialmente para a nulidade da sociedade, com base na qual se 

verifica: 

- a conservação dos efeitos dos atos da sociedade antes da declaração de nulidade; 

- a manutenção do regime de responsabilidade patrimonial dos sócios; 

- a possibilidade de saneamento; 

- a liquidação da sociedade. 

                                                           
239 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 860. 
240 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 117. 
241 Il contratto di fatto. cit. p. 429. 



77 
 

Concretamente, o problema da ilicitude do objeto do contrato de trabalho se repete 

na execução de fato de prestação por parte do agente de comércio não inscrito no Registro 

de Empresas, e, dessa maneira, dependente de negócio nulo. Nesse caso, não se pode falar 

em relação contratual fática, e sim, apenas, em compensação pelas prestações executadas, 

em determinados casos.242 

Nessa fattispecie, os efeitos jurídicos derivam do contrato nulo em consequência da 

execução de fato e, desse modo, a sociedade continua a ter personalidade jurídica, também 

de forma sucessiva à declaração de nulidade, até o termo do processamento da liquidação.243 

Segundo o que propõe A. ALBANESE244, na verdade, também antes da inscrição 

na disciplina geral dos contratos, parece existir, concretamente, um campo de operação 

muito marginal conservando utilidade apenas com fins ressarcitórios. De um lado se deve, a 

rigor, excluir da vigência quando a ordinária impugnação contratual foi proposta antes da 

inscrição da sociedade no Registro de Empresa, a inscrição é o pressuposto de fato que dá 

forma legal à operação, de modo que poderá prosseguir somente nesse caso. 

O ato constitutivo inválido não produz efeitos, mas o fato em si os produz e a 

sociedade existe, não podendo ser simplesmente extinta, nem mesmo ex nunc, em 

consideração às expectativas dos sócios e dos credores. A declaração de nulidade explica, 

apenas, os efeitos para o futuro e o direito de terceiros e dos sócios de receberem a tutela 

pela existência fática da personalidade jurídica da sociedade, ainda que durante sua 

liquidação.245 

Entrementes, é inegável que há alguma ligação entre o contrato nulo e os efeitos 

análogos derivados das disposições legais. Obviamente o ato constitutivo não se torna 

válido, nem é saneado pelo Registro. 

Ou seja, se antes da inscrição da sociedade no registro de empresas, existe apenas 

um contrato de sociedade que produz efeitos somente entre os contraentes, a partir do 

registro existe uma organização de pessoas e meios habilitada de operar com os terceiros, e 

que, não obstante a invalidade da constituição entrou definitivamente no tráfego jurídico. É, 

portanto, de extrema importância, que o ordenamento jurídico contemple a necessidade de 

                                                           
242 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 835 
243 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 122. 
244 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 885. 
245 Mesmo porque a teoria da nulidade ex nunc é inaceitável para o autor, pois, segundo essa concepção, é 

impossível conciliar a existência de um ente com a sua invalidade, da qual, a consequência é que a sociedade 

nunca existiu. STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapport di fatto. op. cit.. pp. 123-127. 
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remédios para combater a patologia desses entes societários e salvaguardar as relações 

econômicas instauradas com terceiros.246 

A. ANGELICI247 destaca que formalmente não existe a sociedade, mas apenas a 

atividade que essa tenha desenvolvido, o que tem muita relevância, sobretudo em relação a 

terceiros. A atividade é autônoma, e, portanto, não se deve falar em nulidade ou 

anulabilidade da atividade, mas somente da sociedade em si, ou mesmo de seu ato 

constitutivo. Nesta perspectiva, a nulidade da sociedade e de seu ato constitutivo não envolve 

a atividade social posta em si, pois essa não pode – e não deve – ser cancelada. O único 

escopo que conta, é aquele que atribui relevância jurídica a atividade, uma vez que o 

fundamento da relação, como nos outros casos, é a atividade de fato desenvolvida, e não o 

contrato em si. 

O autor248 ainda destaca que é a visão mais moderna a de resguardar a fonte primária 

das obrigações, de modo a preservar o bom funcionamento do mercado no qual a empresa 

societária opera, e, também, as relações obrigacionais de que faz parte, uma vez que na atual 

sociedade a empresa ocupa um papel central, tanto econômica quanto socialmente. 

L. STANGHELLI249 levanta o problema dos atos constitutivos. Para o autor é 

obviamente claro que a sociedade não se constitui de plano, entretanto, o registro tem 

natureza constitutiva e não declarativa. Nesse sentido, o registro é um elemento intrínseco 

da fattispecie, o que invalidaria, de plano, qualquer solução que não se baseasse na realidade 

de fato. É assim, contudo, que a inscrição da sociedade se constitui em uma espécie de 

presunção de legitimidade de sua constituição e derivaria da boa-fé dos credores sociais. 

Disso deriva a sociedade, não obstante a nulidade do ato constitutivo, também no 

caso no qual a nulidade deriva da falta de válido consenso entre as partes na constituição da 

sociedade.250 

De frente as complexas relações entre sócios e terceiros, não parece possível 

eliminar a atividade de fato desenvolvida, mediante à extinção da sociedade contextualizada 

na declaração de nulidade. Diversamente, todas essas relações devem ser definidas com o 

procedimento de liquidação que segue à dissolução da sociedade.251 

                                                           
246 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 886. 
247 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 895. 
248 I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 896. 
249 Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 131-138. 
250 Il contratto di fatto. cit. p. 429. 
251 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 123-124. 
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É assim, a função desse instituto também, assegurar uma adequada tutela dos 

terceiros com os quais a sociedade tem ou teve relações jurídicas, antes da declaração de 

nulidade, salvaguardando a posição desses em relação à sociedade. A confiança dos terceiros 

credores – a e boa-fé – é, assim, justificada pelo fato que a sociedade está inscrita no registro 

de empresas, ainda que de forma inválida.252 A mera aplicação do regime geral de nulidade 

nesse caso, assim como nos outros tratados, geraria piores efeitos jurídicos do que o 

reconhecimento das relações fáticas desenvolvidas por tais sociedades. 

Na sociedade de fato não há particular valor jurídico no interesse dos sócios, mas a 

ratio do instituto se funda na conciliação entre os princípios gerais e efeitos da nulidade e os 

interesses dos credores sociais, e aqueles, também, que a seguir da inscrição da sociedade 

no Registro de Empresas, foram capazes de confiar em um ente que, na realidade, é 

inválido.253 

Por esta razão, a disciplina restitutória, em particular aquela da repetição do 

indébito, que é uma disciplina pensada para a tutela de patrimônios individuais de singulares 

que são parte de execuções de um contrato inválido, não pode resolver um problema que 

abarca outras obrigações, características do complexo fenômeno societário.254 

Diante de uma sociedade, na qual, é nulo o ato constitutivo, assume uma peculiar 

relevância o seu momento dinâmico, com referência aos interesses dos sócios, dos terceiros 

e da atividade desenvolvida em concreto por tal sociedade.255 Esta atividade, definida como 

um complexo de atos diretos tendentes à um fim unitário, é considerada, por parte da 

doutrina italiana, de modo autônomo e independente, podendo ser classificada não como 

nula ou anulável, mas apenas como lícita ou ilícita, ou seja, não são tutelados com primazia 

os interesses dos sócios, e sim, da coletividade e, principalmente, dos terceiros credores. 

Ela assume peculiar relevância como relação de fato, porque são atribuídos efeitos 

jurídicos próprios da execução de fato que ocorre no caso concreto e é relevante enquanto 

essa eficácia for considerada merecedora de autonomia no confronto com àquela que possui 

fonte na constituição da tradicional invalidade negocial.256 

                                                           
252 Aqui é possível destacar outro fator que demonstra a importância das relações contratuais fáticas nesse caso; 

a nulidade ou anulabilidade de uma sociedade só é declarada após o fim dos trâmites constitutivos da mesma, 

o que, em geral, significa que a sociedade já está em pleno funcionamento, já possuindo assim diversas relações 

obrigacionais com terceiros, o que deve sempre ser levado em consideração. 
253 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 143-144. 
254 ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 900. 
255 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 145. 
256 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 155-156. 
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Em ambos os casos, o fundamento não é o contrato inválido, mas sua execução 

como se válido fosse. A relação (de trabalho ou de sociedade) se constitui não obstante a 

falta de um válido contrato, isto é, o determinante é a prestação de fato, a atividade realizada 

pelo sujeito. A relação não é tratada pela lei como uma simples relação de troca, na qual 

seria suficiente a ordinária tutela restitutiva, nesta hipótese, a sanção da nulidade não 

comporta o cancelamento de uma atividade merecedora de especial proteção. E, portanto, a 

aplicação da simples nulidade deve ser impedida.257 

Neste contexto, parece convincente, a ideia que a atividade proposta em nome da 

sociedade é válida autonomamente, e não é necessário manter a vida da sociedade para 

atribuir aos seus atos efeitos com relevância jurídica. Esta autonomia dos atos realizados em 

nome da sociedade pode, em seguida, explicar, uma vez que é o mesmo, o porquê do 

legislador conferir uma eficácia autônoma deles em relação aos efeitos da nulidade.258 

 

2.1.2.3 Transporte de cortesia259 

 

A temática das relações de fato é relevante também em referência às relações de 

cortesias, e em particular ao transporte que deve ser colocado, segundo alguns260, em uma 

posição intermediária entre as relações contratuais de fato e as relações irrelevantes para o 

direito.  

 Como no contrato de fato, também na prestação de cortesia surgiriam efeitos 

jurídicos em virtude do adimplemento espontâneo de um sujeito. No segundo caso, a 

diferença seria que tais efeitos não seriam, contudo, ligados àqueles próprios do contrato.261 

                                                           
257 A. ALBANESE, entretanto destaca que: “Na lei italiana, o único entre os códigos europeus, que contém 

uma norma como o art. 212 c.c., o processamento é fortemente influenciado, também neste caso, pelos estudos 

germânicos que, a partir da concepção institucionalista da empresa, tendem, já no primeiro período pós-guerra, 

a desvalorizar os aspectos individualistas e contratuais para aprimorar a capacidade institucional e 

organizacional.” .ALBANESE, Antonio. I rapporti contrattuali di fatto. cit. p. 835. 

O próprio art.2099 c.c. (Código Civil Italiano) determina que na falta de acordo entre as partes o juiz que 

determinará a retribuição pelo trabalho executado. 
258 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 153-155. 
259 Para N. LIPARI: “não são estas as únicas hipóteses de relações de cortesia, e digo que não são nem mesmo 

as mais características, porque a cortesia se exprime em situações que, em seu desenvolvimento normal, 

resultam irredutíveis a um esquema normativo: como no caso clássico de alguém que se dispõe a guardar por 

alguns minutos a mala de alguém em uma estação ou que no teatro pede o binóculo, a todos esses a experiência 

quotidiana forma. Nestas hipóteses, que são as típicas de uma relação e se exprimem segundo juízo de 

conveniência e oportunidade, com um simples índice de gratuidade da prestação, a relação, no seu normal 

desenvolvimento, não suporta ser totalmente reduzida à mistura própria do vínculo jurídico. Rapporti di 

cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). cit. p. 51. 
260 Il contratto di fatto. cit. p. 414. 
261 Il contratto di fatto. cit. p. 414. 
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Para N. LIPARI262, por sua vez, parece óbvio que a disciplina de tal relação 

necessariamente seria àquela da relação obrigatória à título gratuito, seja qual seja a mistura 

de consciência das partes acerca dos efeitos jurídicos de suas formas de agir e 

independentemente da vontade previamente endereçada a excluir o vínculo jurídico, dado 

que similares poderes são subtraídos da autonomia privada. Nem haveria sentido superar tal 

impossibilidade através de uma procura direta para determinar se é merecedora de tutela ao 

fim perseguido através do ato surgido exclusivamente pela exigência de oportunidade ou 

conveniência social, porque está é uma pergunta que certamente não depende da influência 

das circunstâncias que as partes entenderam, com suas atitudes, cumpriram os deveres 

próprios de tal relação. 

 Assim, para A. VIGOTTI263 no caso de transporte de cortesia não surgiria, em relação 

ao transportado, o direito subjetivo à continuação da viagem, mas, aquele de ser transportado 

de forma incólume até a destinação onde prosseguirá viagem. Com a consequência que, caso 

o transportador, ainda que apenas por culpa, gerasse um dano, incorreria em 

responsabilidade contratual. 

 Aqui, então, a disciplina é aquela própria da relação jurídica, não apenas quando se 

relaciona à hipótese da falta de prestação da parte que disse que seria cortês, mas, também, 

no perfil fisiológico relativo ao modo de desenvolvimento, no tempo da atuação, nos critérios 

de execução da relação.264 

 Permanece claro, porém, que a relação contratual de fato de cortesia se desenvolve, 

por definição, fora do sistema normativo e é caracterizada por sanções diversas daquelas 

jurídicas.265 

 

 

 

                                                           
262 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. pp. 50-51. 
263 Il contratto di fatto. cit. p. 414. 
264 Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 51. 
265  Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fidúcia (Spunti per uma teoria del rapporto giuridico). 

cit. p. 52. 
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2.1.2.4 Relações contratuais fáticas que surgem da imitação de uma situação de 

direito266 

  

 

2.1.2.4.1 O contrato de corretagem como contrato de fato 

 

 Para A. VIGOTTI267, parte da doutrina italiana enquadra o contrato de corretagem 

como um contrato de fato previsto pela lei. Como no caso da prestação de fato de trabalho 

subordinado, também nesse caso deve ter um objeto (o corretor) em extensão tipificada ainda 

que faltem as tratativas ou acordo sobre o ponto. O contrato de corretagem não responde 

assim ao esquema consensual e bilateral dos outros contratos e o direito à compensação 

deriva exclusivamente da prestação de fato da atividade do corretor. 

 Aqui o autor268 destaca que no plano fático, diferentemente de parte da doutrina, não 

se pode considerar o eventual silêncio das partes durante as tratativas como um 

consentimento para o trabalho de corretagem e assim, a sua atuação que conclui a relação 

contratual fática não consensual. 

 

 

2.1.2.4.2 Locação de fato 

 

 Outro caso relevante para a doutrina e sistematização das relações contratuais de fato 

no direito privado é a locação que prossegue após decorrido o tempo e consequentemente o 

término do contrato ou após a declaração de nulidade do contrato. Também nesta hipótese, 

como nas precedentes (como prestação de trabalho de fato, sociedade de fato, e contrato de 

corretagem sem prévio acordo), um sujeito coloca no lugar um comportamento que incide 

na esfera de interesses de outro sujeito, independentemente da existência ou da validade de 

um acordo.269 

 Para A. VIGOTTI270, a diferença que ocorre nesse caso da locação de fato, é que essa 

segue o termo do contrato por vezes existente e válido, mas, em determinadas hipóteses 

coloca em prática um comportamento potencialmente lesivo ao direito de outros. Destaca 

                                                           
266 Nessa categoria, a doutrina italiana ainda indica a família de fato, a adoção de fato e o administrador de 

fato. Entretanto tais categorias distanciam grandemente do ordenamento jurídico brasileiro, motivo pelo qual 

não serão tratadas no presente trabalho. 
267 Il contratto di fatto. cit. p. 424. 
268 VIGOTTI, Alvaro. Il contratto di fatto. cit. p. 425. 
269 VIGOTTI, Alvaro. Il contratto di fatto. cit. p. 426. 
270 Il contratto di fatto. cit. p. 426. 
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ainda que tal situação possui algumas peculiaridades que demonstram ser impossível 

conduzir o caso para dentro do esquema de responsabilidade extracontratual. Deve-se, assim, 

levar-se em contra que os sujeitos da relação já se aproximavam por um vínculo de natureza 

obrigatória, o que demonstra o distanciamento dos institutos. 

 

 

2.1.3 Considerações sobre o desenvolvimento italiano da teoria das relações contratuais 

fáticas 

 

 Ao fim de tentar reconstruir exegeticamente a questão dos efeitos jurídicos das 

relações contratuais fáticas, é oportuno destacar que o problema pode ser encarado sob dois 

perfis diversos. O primeiro é o geral, no sentido que se trata de estabilizar uma determinada 

situação fática, de onde derivam efeitos jurídicos próprios. Outra é o aspecto que afeta os 

efeitos jurídicos dessa última com relação próxima à situação de direito.271 

O problema dos efeitos jurídicos das relações contratuais fáticas consiste em verificar 

se de uma situação deriva a sua própria eficácia jurídica e em particular se tal relação é ao 

menos no caso concreto relevante para o ordenamento jurídico.  

Dessa forma, uma vez aceito que uma relação de fato é produtiva de efeitos jurídicos, 

não se pode pretender equiparar sua eficácia com a eficácia das situações de direito (mesmo 

porque neste sentido não faria, então, diferença esta distinção). Por outro lado, uma relação 

de fato pode produzir efeitos jurídicos, mas não equiparáveis à uma situação de direito. 

Assim, pode ser considerado compensável o dano derivado deste.272 

 Nesta toada, portanto, na tentativa de procurar soluções propositivas para as várias 

problemáticas dos efeitos das relações contratuais fáticas, não é possível – e nem é o objetivo 

aqui – que cada situação, cada fattispecie possua precisos termos de referência entre os quais 

deve operar-se a análise.273 

 São os efeitos jurídicos que representam, desse modo, a resposta do ordenamento 

jurídico as novas situações de fato e se fundam na validação das mesmas partes do 

ordenamento jurídico. 

 Em frente a esta complexa problemática, para aceitar a validade jurídica de uma 

relação de fato parece não ser possível se prescindir do critério dos efeitos jurídicos, cuja 

                                                           
271 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 260. 
272 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. pp. 261-262. 
273 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 263. 
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existência demonstra que o fato pode estar, inclusive, preventivamente e positivamente 

validado no ordenamento jurídico.274 

 Da falta de uma norma que confere efeitos jurídicos à uma fattispecie se deduz que 

ela não é valorada preliminarmente pelo direito, e que, portanto, não existe uma relação 

direta entre seus efeitos, atributos da norma e a própria fattispecie.275 

 Deve, no entanto, ser relevado que a figura das relações contratuais fáticas na sua 

elaboração clássica, como demonstrado, resulta superada, e deve ser analisada em suas linhas 

essenciais, bem como nas suas sucessivas críticas, ao fim de reconstruir o conceito de forma 

moderna.276 

 

 

2.2 Relações contratuais fáticas no Brasil 

 

Questão não tratada pela absoluta maioria da doutrina brasileira é o das relações 

contratuais fáticas se constituírem, ou não, em fontes de obrigações. Segundo A. 

HIRATA277 de todo modo, as relações contratuais fáticas nunca foram devidamente 

estudadas pelo direito brasileiro. Sua menção na doutrina pátria é bastante esporádica, 

enquanto que a jurisprudência tem reconhecido, em casos específicos, a sua aplicação. 

K. LARENZ278, em sua obra “O estabelecimento de relações obrigacionais por 

meio de comportamento social típico”, demonstra que quanto ao conteúdo das relações 

obrigacionais estabelecidas por meio de comportamentos sociais típicos devem ser julgadas 

segundo normas válidas para a relação contratual correspondente, ou seja, por exemplo, 

segundo as regras do contrato de empreitada ou do depósito oneroso. Se devemos por isso 

designá-los de “relações contratuais”, é uma questão puramente terminológica. O termo 

“contrato” engloba tanto a causa de surgimento, a conclusão do contrato, quanto a relação 

jurídica por meio deste estabelecida, a relação contratual; querendo-se afastar esse duplo 

sentido, faz-se por bem evitar aqui também a expressão “relação contratual”. Mas, caso se 

fale aqui também de “relações contratuais”, então será necessário, futuramente, diferenciar 

entre relações contratuais fundadas em um contrato (ou seja, em um negócio jurídico) e 

aquelas que se baseiam em um correspondente comportamento social típico dos envolvidos. 

                                                           
274 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 270. 
275 STANGHELLINI, Luca. Contributto allo studio dei rapporti di fatto. op. cit.. p. 275. 
276 CAMPANELLA, Piera. “Prestazione di fato e contrato di lavoro: art. 2126.” cit. p. 20. 
277 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 7. 
278 O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico. cit. p. 62. 



85 
 

Poder-se-ia talvez, então, construir como conceito mais abrangente e comum aquele do 

“contrato em sentido amplo”, que significaria tanto quanto “comportamento correspondente 

como fonte de uma relação de direito privado. 

Dentro desse conceito mais amplo, deveriam, então, ser diferenciados os 

verdadeiros contratos, os negócios jurídicos bilaterais, e o comportamento social típico como 

fonte de uma relação contratual.” 

Em razão da “natureza das coisas”, C. do COUTO E SILVA279 sustenta ser 

impossível o tratamento comum das relações jurídicas, em face dos problemas de suas 

fontes, quando aquelas decorrem imediatamente da lei, vale dizer, quando não se interpõe 

negócio jurídico ou ato jurídico em sentido estrito.280 

O próprio artigo 185 do Código Civil determina que aos atos jurídicos lícitos, que 

não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber as disposições do Título anterior. 

Tal título é, exatamente, aquele que trata do negócio jurídico. 

O Código Civil, ao exemplo do Código anterior, e diferentemente de outros 

Códigos, como o Codice Civile Italiano281, não conceitua contrato, devendo seu conceito, 

dessa forma, ser extraído das normas sobre negócio jurídico, do tratamento doutrinário e da 

jurisprudência pátria. 

A partir dessa premissa, para J. PEDREIRA da SILVA282, a estreita vinculação 

entre o direito dos contratos e a doutrina dos negócios jurídicos acabou por dificultar que se 

conferisse adequada proteção jurídica a diversos comportamentos que, não obstante 

considerados úteis e legítimos pela sociedade, não se ajustavam aos complexos requisitos 

dessa teoria. 

Segundo leciona P. PERLINGIERI283, o estudo do direito não pode prescindir da 

análise da sociedade na sua historicidade local e universal, de maneira a permitir a 

individualização do papel e do significado da juridicidade na unidade e na complexidade do 

                                                           
279 A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. p. 80. 
280 O Código Civil determina, em seu art. 166 que: É nulo o negócio jurídico quando: 

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; 

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 

IV - não revestir a forma prescrita em lei; 

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade; 

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa; 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. 
281 Art. 1.321: il contratto è l’accordo di due ou più parti per costituire, regolare ou estinguere tra loro um 

rapporto giuridico patrimoniale. 
282 Contratos sem negócio jurídico. cit. p. 70. 
283 Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 1-2. 
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fenômeno social. O Direito é ciência social que precisa de cada vez maiores aberturas, 

necessariamente sensível a qualquer modificação da realidade, entendida em sua ampla 

acepção. 

A. WALD284 conceitua o contrato como negócio jurídico bilateral, pois depende de, 

no mínimo, duas declarações de vontade, visando a criar, modificar ou extinguir obrigações. 

É evidente que tal conceito apenas apresenta o contrato em sentido formal, isto é, apenas 

como encontro de vontades, pondo à margem o sentido material do instituto, qual seja, a 

operação de cunho patrimonial, ou de outro modo, a própria atividade em função da qual se 

firma o ajuste. 

J. PEDREIRA da SILVA285 anuncia que a noção de contrato sofreu sensíveis 

transformações diante das quais surgem três orientações intelectuais: (i) a que anuncia a 

“morte” do conceito de contrato; (ii) a que nega sistematicamente as transformações e rejeita 

a noção de contrato como operação econômica, admitindo-o somente como negócio jurídico; 

(iii) e a que reconhece as transformações e a dualidade da noção de contrato. 

Para a autora286, a segunda e terceira orientações suscitaram o problema dos limites 

do negócio jurídico e, como mencionado, deflagraram a elaboração das teorias extensivas e 

restritivas do negócio jurídico, respectivamente. 

Assim segundo a autora287, acompanhando tal entendimento, esse conceito de 

contrato está estampado, ainda, em todos os manuais de direito, apesar de não mais atender 

suficientemente ao tráfego jurídico social atual, ou seja, a tendência de padronização e 

simplificação de atos e hábitos da sociedade industrial fez com que a vontade negocial 

perdesse o status de fonte única de operações econômicas, cedendo espaço para 

comportamentos sociais que, embora não reflitam vontade espontânea de celebração de um 

negócio jurídico – e nem possam ser presumidos como declaração de vontade em todos os 

                                                           
284 WALD, Arnoldo. Obrigações e contratos. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 188. 
285 Segundo a autora a primeira orientação, que anuncia a morte do contrato, é consequência de lógica contratual 

arraigada à noção de vontade individual. (...) A segunda orientação intelectual apresentada, que nega as 

transformações da noção de contrato, admitindo-o apenas como negócio jurídico, é resultado da resistência em 

reconhecer a incompletude do direito positivo no que se refere aos tipos e fórmulas (fattispecies abstratas) 

preestabelecidos. As novas exigências aos obsoletos modelos, o que resultou nas teorias extensivas do negócio 

jurídico. A última orientação é a mais compatível com o sistema, pois reconhece os reflexos das transformações 

sociais na noção de contrato e investiga o merecimento de tutela das relações jurídicas que não se enquadram 

nas fórmulas tipificadas pelo direito positivo, segundo os valores constantes no ordenamento jurídico. São as 

teorias restritivas do negócio jurídico. SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das 

relações contratuais fáticas. São Paulo: Atlas, 2012. pp. 19-20. 
286 Contratos sem negócio jurídico. cit. p. 70. 
287 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p.4. 
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casos – traduzem atividades ou operações econômicas merecedoras de tutela jurídica. As 

atividades ou operações econômicas, então, podem ser fundadas ou não em negócio jurídico. 

Neste sentido, C. do COUTO E SILVA288, ao tratar de atos que ele denomina como 

existenciais, determina que a lei tipifica diferentes atividades particulares, que se tornam 

usuais, comuns, no curso dos tempos. A estrutura desses negócios, recolhidos pela 

legislação, passou a denominar-se típica. Mas não se supunha que o fluxo social, com a 

tipificação da lei, ter-se-ia paralisado.  

A sociedade moderna vem-se caracterizando por incessante e progressiva 

padronização. Assim, à margem dos seus tipos legais, estabeleceram-se os que se poderiam 

denominar sociais, por obra e influência de práticas reiteradas, tipos esses ainda não 

recebidos e normatizados convenientemente. Resultado de práticas continuadas, de 

costumes, esses tipos têm a cogência peculiar ao poder da sociedade. 

O autor289, assim, ainda observa que importa reconhecerem-se outros elementos de 

fixação no mundo social, além do direito. Todos esses elementos atuam sobre a atividade 

dos indivíduos, processando-se uma estruturação, um tipificar-se de condutas, na qual a 

vontade individual, em virtude da objetivação decorrente da incidência daqueles fatores 

sociais, vai passando para o segundo plano. Em outras hipóteses, o resultado se supõe tão 

obviamente desejado, a ponto de ensejar, embora pareça paradoxal, que não se pesquise sua 

existência. São os atos absolutamente necessários à vida humana.  

Desta forma, para C. de COUTO E SILVA290, a tipificação somente cresce de ponto 

de importância quando se tratar deste último tipo de ato, pois se relativiza e objetiva-se a 

vontade, de modo a converter o que seria, in thesi, negócio jurídico, em verdadeiro ato-fato.  

Os atos de tipo existencial referem-se às necessidades básicas do indivíduo, tais como 

alimentação, vestuário, água, etc. Ninguém poderá anulá-los desde que se realizem dentro 

de moldes normais e adequados, sob a alegação, por exemplo, da incapacidade de uma das 

partes. O número de atividades, que se insere na esfera do necessário ou existencial, depende 

dos usos e concepções de vida de cada povo, havendo, porém, um mínimo comum. 

M. ADIERS291, por sua vez, observa, também, que a crescente complexidade da 

vida moderna, produto de um tráfego massificado e marcado pela celeridade de sua 

realização, é pródiga em estabelecer ou criar situações que são capazes de engendrar a ideia 

                                                           
288 A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. cit. p. 77. 
289 A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. cit. p. 78. 
290 A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. cit. p. 78. 
291 Fontes das Obrigações no novo código civil. in Revista AJURIS. v. 32. n. 97. Porto Alegre: AJURIS, 2005. 

pp. 240-241. 
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e de conduzirem a uma convicção de determinados comportamentos sociais, de nítida 

natureza e conformação simplesmente sociais ou fáticas, constituírem-se em condutas 

geradoras de um verdadeiro dever jurídico, de natureza obrigacional.  

Para o autor292, é forçoso admitir que muitos atos ou comportamentos são 

praticados diariamente pelas pessoas, os quais não se encontram previstos ou não podem ser 

subsumidos em categorias obrigacionais ou contratuais típicas. E, no entanto, até mesmo 

pela reiteração de sua ocorrência e observância pela generalidade das pessoas, criaram uma 

convicção quanto a serem de uma observância obrigatória de parte das pessoas que se 

encontram em tais situações e de serem geradoras ou atributivas de efeitos no plano do 

direito.293  

Neste raciocínio, continua ao explicar que existem ainda situações que, embora se 

situem apenas no plano da realidade fática, geram uma expectativa quanto a cuidarem-se 

de comportamentos exigidos ou exigíveis naquela específica situação, a caracterizarem uma 

verdadeira obrigação, ou então fazem exsurgir uma confiança quanto a estarem participando 

de uma conduta criadora de uma obrigação.294 Conquanto não se constituam em próprias e 

verdadeiras relações jurídicas são relações fáticas, a elas é dada uma relevância 

jurídica como produtoras de efeitos no plano do direito.  

Partindo deste princípio, M. ADIERS295 demonstra que esses efeitos ou 

essas consequências, próprias de uma obrigação, não decorrem diretamente de uma vontade 

negocial das partes envolvidas, e nem reclamam, para sua existência e validade, a presença 

de tal vontade. A relação jurídica de natureza obrigacional, que aí se estabelece, deflui de 

um simples comportamento, tido como normal e do qual a pessoa, de modo consciente ou 

                                                           
292 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. pp. 240-241. 
293 É possível perceber, entretanto, que na perspectiva da common law, o desafio é outro: Segundo observam 

TREBILCOCK e LENG no ensaio “The role of formal contract Law and enforcement in economic 

development”, é possível se identificar duas correntes principais quanto a tipificação dos contratos. De um 

lado, os formalistas relacionam a aplicação dos contratos formais como fundamento importante para o 

desenvolvimento econômico de uma nação, enquanto os partidários da informalidade, como escola alternativa, 

emergiram da mínima necessidade de uma terceira parte formal como mecanismo para a aplicação dos 

contratos. Baseando-se nas evidências empíricas que enfatizam o papel fundamental das normas sociais e do 

“network” na autoaplicação das execuções nas transações privadas, estudiosos tem afirmado que, para muitas 

atividades econômicas, que promovem o desenvolvimento econômico, não seria necessário uma terceira parte 

formal para sua aplicação. Notadamente, para TREBILCOK e LENG, é importante notar a perspectiva dos 

contratos informais que compartilha muitos fundamentos teóricos com os formalistas, como a compreensão de 

desenvolvimento – especialmente a noção dos atos individuais como agentes econômicos racionais. Em 

particular, os adeptos da teoria dos contratos informais aceitam que os indivíduos precisam de garantias, por 

exemplo, que as transações acordadas não serão arbitrariamente violadas sem meios de responsabilizar da parte 

violadora. TREBILCOCK, Michael; LENG, Jing. The role of formal contract law and enforcement in 

economic development. Virginia Law Review. v. 92. n. 7. 2006. pp. 1517-1580. 
294 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 244. 
295 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. pp. 240-241. 



89 
 

inconsciente, sabe que lhe decorrerá algum efeito, ou que admite que esse efeito se possa dar 

porque assim é naturalmente admitido que ocorra.  

A relevância jurídica, para M. ADIERS296, que é emprestada às relações contratuais 

fáticas, para tê-las engendradoras de uma valoração jurídica objetiva, é dada a tais tipos de 

comportamentos sociais, isso é, os comportamentos capazes de gerar uma justa expectativa, 

no tocante à obrigatoriedade de tais comportamentos, bem como criarem uma confiança 

quanto à realidade dos mesmos.  

Aqui, o autor297 observa que, é justamente no fato de criarem uma justa expectativa 

e confiança, no sentido de tratar-se de um comportamento socialmente típico, sem o qual o 

indivíduo não poderá usufruir dos bens, produtos e serviços – o que termina por gerar uma 

convicção, no sentido que, para deles poder usufruir deve ajustar-se a tais tipos de 

comportamentos sociais – é que reside sua capacidade ou aptidão para criar obrigações e, 

consequentemente, atuar como fonte de obrigações. Esta mesma justa expectativa, também 

atua na direção de captar um correspondente comportamento das pessoas, as quais passam a 

pautar sua atuação nessa mesma justa expectativa e confiança.298 

                                                           
296 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit.. pp. 243-244. 
297 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 244. 
298 O autor, ainda afirma que no caso específico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a doutrina das 

relações contratuais fáticas vem sido utilizada para casos específicos, e, segundo ele, com mais sucesso do que 

em decisões semelhantes fundadas em diverso fundamento. Neste sentido: “Ao exame da jurisprudência parece 

predominar nos tribunais o entendimento de se configurar contrato de depósito quando o motorista estaciona o 

seu veículo em estacionamentos postos à sua disposição em tais estabelecimentos. Na realidade, o contrato de 

depósito não se caracteriza isso que não se verifica a tradição do veículo e nem mesmo há a assunção de sua 

custódia pelo pretenso depositário. Basta, para afastar-se a existência de um contrato de depósito, ter presente 

o procedimento que o cliente ou frequentador de tais lugares adota: escolhe, no estacionamento, o lugar em 

que quer deixar o seu veículo, fecha-o e leva consigo as chaves. Não faz a entrega do veículo à empresa, e nem 

esta o recebe para custódia, com o que mantém aquele a livre disponibilidade de uso do mesmo. A par disso, a 

jurisprudência que trata tal situação como caracterizadora de um contrato de depósito desconhece ou 

desconsidera a natureza real de tal tipo contratual, a exigir, para o seu aperfeiçoamento, a efetiva entrega da 

coisa ao depositário. Há, por outro lado, alguma jurisprudência, principalmente sufragada no Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, isso já de algum tempo, que sustenta a responsabilidade de indenizar 

por furtos ou danos de veículos, ocorridos em centros comerciais e outros tipos de estacionamentos, com apoio 

expresso na doutrina das relações contratuais fáticas (Günther Haupt), ou das relações sociais típicas (Karl 

Larenz), ou com base nos atos existenciais (Couto e Silva). Esta jurisprudência não vê que as referidas 

situações possam ser enquadradas em figuras contratuais típicas e nem mesmo admite que possa haver alguma 

forma de aproximação com elas. Inobstante isso, as têm como ensejadoras de um dever de prestar indenização.  

Isto levou o Superior Tribunal de Justiça, dado o seu reiterado entendimento neste sentido, a editar a Súmula 

130, através da qual ficou estabelecido que ‘a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou 

furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento’. E certas decisões, ao adotar este entendimento, referem, 

modo expresso, que a solução decorre da juridicização jurisprudencial de tais fatos, os quais têm como 

decorrentes de relações contratuais fáticas. Quando cuida de fazer aplicação da Súmula 130 do Superior 

Tribunal de Justiça, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior tem afirmado que a sua incidência não supõe a 

caracterização de contrato de depósito, isso que ela se ocupa de dever de prestar oriundo de relações contratuais 

fáticas.” Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 248. 

Corrobora esse entendimento J. PEDREIRA DA SILVA: “O fato de o empresário colocar à disposição de seus 

clientes estacionamento gratuito não indica, contudo, vontade de celebrar contrato de depósito, mas apenas de 

oferecer aos clientes maior comodidade, sem que com isso se assuma formalmente qualquer obrigação de 
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Então, nesse sentido, J. PEDREIRA da SILVA299 afirma que a insuficiência da 

dogmática contratual tradicional se verifica, por que construída em ambiente no qual o 

direito público não visitava o direito privado, e as liberdades conquistadas pela burguesia 

eram protegidas apenas frente ao Estado. Ao direito civil, assim, coube resguardar a 

autonomia da vontade e a liberdade de contratar, ao mesmo tempo em que a doutrina de 

direitos humanos, concebida no século passado, inseriu mecanismos de proteção ao 

indivíduo em face do Estado, de modo que, sem a intervenção deste e com a incondicional 

                                                           
guarda dos veículos. Sem declaração de vontade não há negócio jurídico. Porém, é possível reconhecer, nesse 

caso, a atividade de guarda dos veículos, justificada funcionalmente à captação de cliente, isto é, contrato sem 

negócio jurídico fundante. A obrigação de guarda dos veículos não é compromisso assumido pelo empresário 

em negócio jurídico, mas revela sua vontade no desenvolvimento de atividade lícita, valorada positivamente 

como comportamento típico, segundo o tráfego social e jurídico.” Contratos sem negócio jurídico. cit. p. 93. 

Neste sentido é possível encontrar as seguintes decisões no TJ/RS:  

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Estacionamento. Relação contratual de fato. Dever de proteção derivado da 

boa-fé. Furto de veículo. O estabelecimento bancário que põe a disposição dos seus clientes uma área para 

estacionamento dos veículos assume o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e 

a pessoa do usuário. O vínculo tem sua fonte na relação contratual de fato assim estabelecida, que serve de 

fundamento a responsabilidade civil pelo dano decorrente do descumprimento do dever. Agravo improvido.” 

(Ag Rg no Ag 47901/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 12.09.1994, DJ 

31.10.1994, p. 20). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Estacionamento. Supermercado. Furto de veículo. Denunciação da lide. 

Honorários. 1. Incidência da Súmula 130. Desnecessidade da caracterização do depósito, pois se trata de 

relação contratual de fato. 2. Na denunciação da lide, inexistindo resistência da denunciada pela denunciação, 

vindo ela a juízo aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte do réu denunciante, descabe a sua 

condenação em honorários pela lide secundária. Recurso não conhecido. (REsp 120.719/SP, Rel. Ministro 

Ruy Rosado De Aguiar, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/1997, DJ 12/04/1999, p. 156). 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. 

Furto de veículo em estacionamento de shopping center. Legitimidade passiva do estabelecimento comercial. 

Súmula 130 do stj. Obrigação de guarda decorrente do interesse econômico em atrair clientela ao 

supermercado. Ônus da prova. Redução do módulo da prova.  

A responsabilidade não decorre de contrato de depósito, mas da relação contratual de fato que se estabelece 

com a simples utilização da área destinada pela empresa ao estacionamento dos veículos de quem vai a 

procura dos seus bens ou serviços. O boletim de ocorrência policial, os depoimentos prestados e a nota fiscal 

de compra no estabelecimento, todos coincidindo em data e horário, amparam suficientemente a versão 

narrada pelo autor. DANOS MORAIS. Dano moral afastado, porquanto os prejuízos experimentados são 

exclusivamente da esfera patrimonial. Danos Materiais. Quantum Fixado Adequadamente, Diante Das 

Características Do Veículo, Bem Como Por Não Haver Sido Impugnado Especificamente Pelas Demandadas. 

Recursos De Apelação Providos Em Parte. (Apelação Cível Nº 70010840288, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 07/06/2006). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO. AGÊNCIA BANCÁRIA. ESTACIONAMENTO 

GRATUITO. 1 - Ação que visa o ressarcimento de danos patrimoniais e morais decorrentes do furto de veículo 

ocorrido no estacionamento de agência bancária. 2 - A responsabilidade não decorre de contrato de depósito, 

mas da relação contratual de fato que se estabelece com a simples utilização da área destinada pela empresa 

ao estacionamento dos veículos de quem vai a procura dos seus bens ou serviços, ou seja, tal contratualidade 

cria o dever de guarda e vigilância. Apelo do réu improvido, apelo do autor parcialmente provido. Ação 

julgada parcialmente procedente. (Apelação Cível Nº 70015772338, Nona Câmara Cível, Tribunal De Justiça 

Do RS, Relator: Des. Tasso Caubi Soares Delabary). 
299 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. São 

Paulo: Atlas, 2012. p. 5. 
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proteção da autonomia da vontade, as relações privadas foram deixadas à mercê dos 

interesses puramente individuais.300  

Assim, para a autora301, a vontade da atividade quer significar não o acordo ou pacto 

entre os centros de interesses, mas a vontade de praticar atos exteriorizada por um 

comportamento típico, que determinará a vinculação, ainda que ela não seja pretendida. 

É assim, portanto, que M. ADIERS302 afirma que não se desconhece, e nem se 

desconsidera, o fato de que alguns dos casos ventilados possam encontrar uma solução 

satisfatória com invocação e aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da 

confiança. E continua o autor303, ao observar que, no entanto, que em um sistema jurídico 

onde vigora o princípio da reserva legal, como é o imperante entre nós, aqueles princípios 

se destinam e servem a uma melhor compreensão, interpretação e aplicação do direito na 

solução dos fatos concretizados e postos ao exame do juiz. Não se criam e nem se constituem 

obrigações a partir dos referidos princípios, não podendo eles, por isso mesmo, se 

constituírem em fontes de obrigações.304 

É neste sentido a crítica de A SCHREIBER305 de que a banalização da boa-fé, que 

segundo autor já se verifica por toda parte, traz a longo prazo, o grave risco de um ocaso do 

conceito por sua inutilidade, uma vez que servindo de justificativa para decisões em todos 

os sentidos, a boa-fé acaba por não ser determinante a qualquer fundamentação, e sua 

invocação perde o sentido. Portanto, para o autor, é urgente a necessidade, de se precisar, 

com algum grau de segurança, o conteúdo da cláusula geral da boa-fé objetiva. 

                                                           
300 Para Gustavo Tepedino “Não se vislumbra, com isso, e é o que se quer ressaltar nesta sede, uma redução 

quantitativa dos espaços da autonomia privada. Propriedade, família, contrato, empresa, não migram para 

outros ramos do direito diante da presença de tal vinculação à opção constitucional. Trata-se, ao revés, de uma 

transformação qualitativa de cada um dos institutos de direito civil, iluminados pelo Texto Maior, sem que com 

isso se pretenda subtrair da autonomia privada seus poderes, titulares e responsabilidades, na construção de 

uma sociedade (que o constituinte quis) justa e solidária.” TEPEDINO, Gustavo. Por uma nova dogmática. In: 

“Temas de direito civil.” t. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 345-347. 
301 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. p. 84. 
302 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 250. 
303 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 250. 
304 Aqui está de acordo com G. TEPEDINO e A. SCHREIBER quando demonstram que a função tríplice da 

boa-fé: “A doutrina brasileira, na esteira dos autores germânicos, atribui à boa-fé objetiva uma tríplice função, 

assim composta: (i) função interpretativa dos contratos; (ii) função restritiva do exercício abusivo de direitos 

contratuais; e (iii) função criadora de deveres anexos ou acessórios à prestação principal, como dever de 

informação e dever de lealdade.” A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código 

Civil. In: Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. (coord. Gustavo Tepedino). Rio de Janeiro: 

Renovar. 2005. pp. 35-36. 
305 A proibição do comportamento contraditório. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 45. 
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Nesta esteira é o entendimento de J. MARTINS-COSTA306, que demonstra que a 

fonte imediata de todos os deveres obrigacionais é o contato social, enquanto, as fontes 

mediatas são a lei, o delito, a vontade e os princípios da boa-fé objetiva e da função social. 

 Dentro deste contexto, P. NALIN307 demonstra que a boa-fé passa a ser elemento 

fundamental na constituição das relações contratuais fáticas – mas não elemento fundante 

da obrigação – e, desta forma, parece cabível a definição deste princípio do “pressuposto de 

existência do contrato.” 

Portanto, a partir do exposto, é evidente que a atividade econômica, per si, prescinde 

dos elementos do negócio jurídico, desde que socialmente reconhecida. Assim, será 

merecedora de tutela.308 Inclusive a falta de enquadramento desse elemento em um tipo 

legislativo não desautoriza a atividade.309 

Como exposto anteriormente, A. HIRATA310 observa que o estudo das relações 

contratuais fáticas pela doutrina nacional é bastante incipiente. Além disso, não apresenta 

qualquer solução unânime, sendo bastante divergente o entendimento da doutrina nacional.  

F. C. PONTES DE MIRANDA311 defende a existência, basicamente, de três 

posições quanto à natureza jurídica das chamadas relações contratuais fáticas. Segundo o 

                                                           
306 A boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. pp. 403-404. 
307 A boa-fé como elemento de existência do negócio jurídico. In.: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones 

Figueirêdo (coord.). Novo Código Civil – Questões Controvertidas. São Paulo: Método, v. 6 (Parte Geral), 

série Grandes Temas de Direito Privado, pp. 341-390. 
308 Vide o exemplo do menor de idade que compra um refrigerante diretamente de uma máquina. Não se 

configura negócio jurídico, uma vez que não há agente capaz, entretanto há atividade econômica reconhecida 

socialmente. 
309 Demonstre-se o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em decisão de 2001 na aplicação 

da doutrina das relações contratuais fáticas. No caso em tela, demonstrou-se a existência de relação contratual 

fática no caso em que o Poder Público permitiu durante 30 anos o uso de área para moradia, e após esse período 

decidiu retomar o terreno. Não obstante não exista usucapião de terra pública, a juíza entendeu pela existência 

de relação contratual fática, uma vez que tal área estava totalmente urbanizada, dando a entender o 

conhecimento do Poder Público. Neste sentido: reintegração de posse. Posse de boa-fé - Demonstrada a posse 

de boa-fé, fazem jus os demandados à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, resguardado o direito 

de retenção (art. 516, do Cód. Civil). Existência de relação contratual fática. Recursos, em parte, provido.  

Dessa forma, o julgado determina: Pode-se ver, no caso, ainda, relação contratual de fato. Tal categoria 

dogmática mostra-se em comportamentos, produtores de vínculos obrigacionais, sem que desponte declaração 

e comunicação de vontade. Emerge de mera oferta e aceitação de fato. A relação contratual fática ocorre, 

nada importando, por natureza, o erro ou a incapacidade; bastando a atitude, que, assim, atende à segurança 

jurídica. Evidente a boa-fé dos demandados, também, sob esse ângulo. Caracterizada, pois, a posse de boa-

fé, fazem jus os demandados a indenização das benfeitorias úteis e necessárias (art. 63, §§ 2º e 3º do Cód. 

Civil); entendidas como tal as edificações. O montante indenizatório, de cada demandado, se deverá apurar 

em execução, individualmente; ficando resguardado o direito a retenção do imóvel, até o pagamento, pela 

Municipalidade (art. 516, do Cód. Civil). (Apelação Cível N° 147.868.5/1-00 de Guarulhos/TJ-SP. Relator: 

Desembargador Sergio Pitombo). 
310 Relações contratuais fáticas (faktische Vertragsverhältnisse). cit. p. 97. 
311 Tratado de direito privado – Parte especial – Tomo XXXVIII – Direito das Obrigações: Negócios jurídicos 

bilaterais e negócios jurídicos plurilaterais. Pressupostos. Vícios de direito. Vícios do objeto. Evicção. 

Redibição. Espécies de negócios jurídicos bilaterais e de negócios jurídicos plurilaterais. Campinas: 

Bookseller, 2004. p. 88. 
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autor312, a primeira delas classifica aquela figura como uma oferta ao público. Assim, quem 

utiliza de um serviço de transporte, por exemplo, aceita tal oferta.313  

Para F. C. PONTES DE MIRANDA314, outra opinião é a dos que entendem que a 

utilização do transporte serviço ao público não é aceitação. Quem entra no trem, ou no 

ônibus, ou no bonde, ou na barca, fica sujeito a pagar o preço do transporte, sem se poder 

indagar se essa foi a sua vontade, se tem capacidade civil e se houve, ou não, defeito de 

vontade, se conhece, ou não, a tarifa.315 

Em terceiro lugar F. C. PONTES DE MIRANDA316 demonstra que outra atitude há 

de ser a de quem se abstenha de afirmações gerais e prefira analisar os fatos. Os negócios 

jurídicos que resultam de atos da vida em público podem ser de tipicidade tráfica, tal como 

ocorre com as compras-e-vendas em público (o louco e o menor de dezesseis anos podem 

comprar sanduíches, pastéis, sorvetes, calçados). Então, para o autor317, a vida de relação 

procede a certa abstratização dos figurantes dos negócios jurídicos em que há o contato com 

o alter, ou com o freguês, e dos figurantes dos contratos de transporte. A concepção do 

tráfico recebe alguns atos humanos como se fossem manifestações de vontade.318 A 

construção não pode ser, sempre, a de oferta, pelo que expõe, e aceitação, pelo que compra, 

ou pelo que toma o ônibus, a barca, ou o bonde.319 

                                                           
312 Tratado de direito privado. cit. p. 88. 
313 Para A. HIRATA: “se trata de uma solução perigosa, porque tenta encaixar a situação fática em categoria 

jurídica destinada ao tratamento de outro suporte fático. Resta aqui a dificuldade de apreensão das relações em 

que figuram como parte os incapazes como, por exemplo, os deficientes mentais e os menores que utilizam o 

transporte público ou tomam refeição em restaurante.” Relações contratuais fáticas (faktische 

Vertragsverhältnisse). cit. p. 98. 
314 Tratado de direito privado. cit. p. 88. 
315 Já aqui, A. HIRATA demonstra: “Portanto, aqui o demonstra que quem se utiliza do serviço fica obrigado 

sem que se possa cogitar se essa foi sua vontade ou não, se tem capacidade ou se conhece ou não a tarifa. Esta 

solução, ao contrário da primeira, desconsidera a manifestação de vontade, pois a reconhece como 

desnecessária para produção de efeitos nesses casos.” Relações contratuais fáticas (faktische 

Vertragsverhältnisse). cit. pp. 98-99. 
316 Tratado de direito privado. cit. p. 89. 
317 Tratado de direito privado. cit. p. 89. 
318 Entretanto o autor parece trazer uma quarta posição: “O que se passa é que quase todo o conteúdo da 

manifestação de vontade já estava preestabelecido, e não se pode deixar de ver na vinculação ou no direito a 

ser transportado eficácia de negócio jurídico típico. A manifestação de vontade supõe autonomia da vontade, 

auto-regramento, mas o que se considera autonomia não é sempre o mesmo. Além das exigências de forma, há 

as exigências de conteúdo e às vezes a predeterminação de quase todo o conteúdo. Não se pode negar o que há 

de ato autônomo no gesto de quem põe a moeda no orifício do aparelho telefônico para conseguir a ligação. 

Não se pode negar o que há de ato autônomo no entrar no ônibus que passa, na barca que está encostada ao 

cais, no ascensor que leva à rua da cidade alta, no pôr a moeda na banca de jornais e tirar o jornal que se quer.” 

Tratado de direito privado. cit. p. 90. 
319 Aqui, por fim, A. HIRATA propõe: “que em terceiro lugar, estão aqueles que fogem à teorização da 

operação econômica, reconhecendo na prática negocial a legitimidade jurídica para produção de efeitos. Assim, 

os negócios jurídicos que resultam de atos da vida em público podem ser de tipicidade tráfica, que os sem 

discernimento mental e os menores de 16 anos realizam como plena eficácia de fato. Justamente pelo 

comportamento evasivo destes doutrinadores, não se responde a questão acerca da indispensabilidade da 
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Pode-se dizer, portanto, que a teoria propõe o reconhecimento de que determinadas 

relações jurídicas, de regime semelhante ao contratual, não têm origem num negócio jurídico 

regularmente constituído. 

E mais importante segundo M. ADIERS320 opera-se, na realidade, 

uma “juridicização jurisprudencial” de um comportamento social típico, próprio de uma 

sociedade que pratica relações intersubjetivas massivas, e que é resultado da relevância a ele 

atribuída e da valoração que os pretórios lhe emprestam como produtor de uma eficácia que 

redunda em um dever de prestar indenização ou recomposição por danos, sendo tal 

comportamento, por isso, uma fonte de obrigação. E, é por isso que o autor321 tem o 

entendimento de que ao se tratar de comportamentos sociais típicos é possível trazer a 

grande vantagem de afastar a ficção contratual de se considerar existente um contrato de 

depósito em uma situação em que o mesmo não se caracteriza na realidade. 

 

 

2.2.1 Relações de Trabalho 

 

No âmbito do direito do Trabalho – notadamente na Itália – existe um importante 

exemplo de relevância que assume a atividade, no princípio chamado de primazia da 

realidade. Este princípio, dado prevalência ao que sucede no plano dos fatos, parece 

significar apenas que a atividade laborativa tem prevalência sobre negócios jurídicos 

eventualmente celebrados entre patrão e empregado. 

Para G. MENDES322, os problemas decorrentes da nulidade do contrato de trabalho, 

em outros sistemas jurídicos, como o alemão, têm sido arrostados com fundamento na 

chamada doutrina das relações contratuais fáticas.  

Tal concepção, para o autor323, tem o propósito, dentre outros, de oferecer soluções 

adequadas às consequências legais oriundas de um contrato nulo, mormente nas chamadas 

“relações de engajamento”, como nos contratos de sociedade e de trabalho, já que nesses 

                                                           
manifestação de vontade para formação do liame obrigacional.” Relações contratuais fáticas (faktische 

Vertragsverhältnisse). cit. p. 99. 
320 Fontes das Obrigações no novo código civil. cit. p. 251. 
321 É neste sentido que M. ADIERS continua: “A proteção da boa-fé e a proteção da confiança da pessoa que 

participa de relações massificadas podem ser consideradas como fundamento das decisões que, emprestando 

contornos jurídicos aos comportamentos sociais típicos, fazem destes defluir um dever de prestar indenização 

ou recomposição por danos, o que os constitui em uma fonte geradora de obrigações.” Fontes das Obrigações 

no novo código civil. cit. p. 252. 
322 Menor de 12 anos e acidente de trabalho.  in Revista de Direito do Trabalho. n. 67. ano 12. Rio de Janeiro: 

RT, 1987. pp. 55-63. 
323 Menor de 12 anos e acidente de trabalho. cit. p. 59. 
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casos a teoria clássica da nulidade dos negócios jurídicos não tem sido capaz de oferecer 

soluções adequadas. Trata-se, assim, de uma relação de trabalho fática, uma vez que, aquele 

que celebra um contrato de trabalho tem pretensão à remuneração e demais direitos, como 

se o contrato tivesse sido eficazmente celebrado, subsistindo seus direitos com fundamento 

nas normas jurídicas de proteção.  

Segundo G. MENDES324, essa problemática é tratada sob a epígrafe das “relações 

de trabalho fáticas”, como uma hipótese das relações contratuais fáticas, daí porque se deve 

limitar a recusa à legitimidade do contrato nos casos de sua execução.325 

 

 

2.2.2 Relações de consumo 

 

Para C. LIMA MARQUES326, na ciência jurídica do século XIX, a autonomia da 

vontade era a pedra angular do direito. A concepção de vínculo contratual desse período está 

centrada na ideia de valor da vontade, como elemento principal, como fonte única e como 

legitimação para o nascimento de direitos e obrigações oriundos da relação jurídica 

contratual. 

Segundo L. A. RIZZATO NUNES327, a própria Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor), rompe de vez com o princípio “pacta sunt servanda”. Ao reconhecer que 

em matéria de relação de consumo vige a regra da oferta que vincula e os contratos são 

                                                           
324 Menor de 12 anos e acidente de trabalho. cit. p. 60. 
325 Nesse sentido: EMENTA: Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. 

Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de 

violação aos arts. 5°, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos 

retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do 

direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta 

em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: 

AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 

25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Assim determina: Constitui entendimento 

amplamente majoritário que o menor que, sem autorização de seu representante legal, celebra um contrato 

de trabalho ou de prestação de serviço, tem pretensão ao salário ou à remuneração pela execução do trabalho, 

como se o contrato tivesse sido eficazmente celebrado, subsistindo seus direitos com fundamento nas normas 

jurídicas de proteção. Em geral, essa problemática é tratada sob a epígrafe das ‘relações de trabalho fáticas’ 

(‘faktisches Arbeitsverhältnis’), como uma hipótese da chamada ‘relação contratual fática’ (‘faktisches 

Vertragsverhältnis’). Como a lei determina a ineficácia de contrato celebrado pelo menor sem a anuência de 

representante legal tendo em vista precipuamente a proteção do incapaz, não pode corresponder ao sentido 

do preceito a recusa à legitimidade das pretensões oriundas do contrato, em caso de sua execução (do 

contrato). Daí porque se deve limitar as consequências de ineficácia ao efetivo sentido da lei. Fundamento 

das pretensões não é apenas o trabalho como fato, senão o próprio contrato. (Agravo de Instrumento nº 

529.694-1/RS – Relator Min. Gilmar Mendes). 
326 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 2ed. São Paulo: Atlas, 2005. pp. 

50-51. 
327 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000. pp. 531-532. 
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elaborados unilateralmente (contratos de adesão) ou nem sequer são apresentados (verbais, 

comportamento socialmente típico, cláusulas gerais), estabelece que não vige a regra milenar 

apresentada no brocardo latino. Esta, claro, continua a ter validade para as relações da órbita 

privada, mas tem aplicação nas relações de consumo, mesmo quando for elaborada cláusula 

contratual negociada em separado. É verdade que neste caso ela deve prevalecer sobre as 

cláusulas pré-elaboradas, mas ainda assim, como se verá, recebe a influência dos demais 

princípios fixados na Lei 8.078/90. 

Para C. LIMA MARQUES e C. H. SCHMITT328, a massificação das relações 

contratuais trouxe mudanças na concepção de contrato, trazendo à lume diferentes formas 

de interpretação e de concepção do instrumento. Assim, segundo os autores329, 

hodiernamente, fala-se em relações contratuais de fato e contato social, elementos que nos 

levam à busca do efetivo cumprimento da operação econômica que é o contrato e não mais 

na satisfação de formalidades pré-existentes desde o período romano, que pouco contribuíam 

para a eficácia econômica e social do contrato.  

A esse contexto somou-se o desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, 

compondo-se o ambiente ideal para o surgimento de um novo modelo de sociedade, 

denominada “sociedade de massa”, cujas principais características são a produção em massa 

(industrial, agrícola, energética) e o consumo em massa, e, para ligar a produção ao consumo, 

os contratos de massa (de adesão ou de consumo). Paralelamente, viu-se a necessidade do 

desenvolvimento de transporte de massa.330 

A expansão do transporte coletivo, por seu turno, trouxe o conflito entre os 

interesses dos seus usuários e os dos prestadores do serviço. A publicidade pelos meios de 

comunicação em massa e os contratos de consumo, por sua vez, importaram a possibilidade 

de lesar interesses de contingentes significativos de consumidores. A fragilidade dos 

consumidores frente aos fornecedores foi potencializada, não raro, pela formação de cartéis 

e monopólios.331 

E é nesse sentido que ambos determinam que a produção e a comercialização em 

grande escala, através de mecanismos de distribuição, provocaram a padronização dos 

                                                           
328 Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de Defesa do Consumidor.  Disponível em: 

<http://www.saude.ba.gov.br/conferenciaST2005/cdrom/CD%20colet%C3%A2nea%20leis%20e%20textos/

Artigos/19.doc>.  Acesso em: 22/06/2014. pp. 2-4. 
329 Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de Defesa do Consumidor. cit. pp. 3-4. 
330 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cléber; e ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos 

esquematizado. São Paulo: Método, 2013. p. 30. 
331 ANDRADE, Adriano; MASSON, Cléber; e ANDRADE, Landolfo. Interesses difusos e coletivos 

esquematizado. cit. pp. 30-32. 
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contratos, instrumento responsável pela disposição de produtos e serviços no mercado, com 

a prévia estipulação, pelo disponente, das cláusulas e das condições correspondentes, em que 

se inserem regras protetivas dos grandes complexos empresariais que extrapolam os limites 

impostos pela comutatividade exigida nas relações contratuais.332 

E dessa forma, C. LIMA MARQUES e C. H. SCHMITT333 observam que foi 

somente com a constatação do desequilíbrio contratual ocasionado pela necessidade do 

consumidor na aquisição de determinados produtos, aliada à liberdade de fixação do 

conteúdo do negócio pelo comerciante-fornecedor, que se pôde alcançar um regime de 

proteção do consumidor.  

 

 

2.2.3 A Teoria do contrato sem negócio jurídico 

  

A Teoria do contrato sem negócio jurídico foi apresentada por Juliana Pedreira da 

Silva na obra Contratos sem Negócio Jurídico – crítica das relações contratuais de fato. 

Segundo a autora334, o estudo dos contratos sem negócio não tem o objetivo de criar um 

novo instituto jurídico no âmbito das relações privadas, ao contrário, segundo ela, essa noção 

contribui para reafirmar a vitalidade do contrato. Contudo, tal reafirmação ocorre em 

ambiente diverso daquele em que o conceito fora elaborado, de modo que a noção de contrato 

sem negócio compreende a releitura do conceito de contrato dentro de um novo ambiente 

social. 

É nesse sentido que a autora335 demonstra que o reconhecimento e estudo dos 

contratos sem negócio desafiam as bases tradicionais do direito privado, uma vez que este 

sempre teve como pano de fundo a vontade individual manifestada nos negócios jurídicos a 

regular os interesses privados. Ocorre que, na contemporaneidade, em que as sociedades de 

massa predominam e em que as relações jurídicas se tornam cada vez mais complexas, as 

atividades passam a se desenvolver, também, naturalmente, sem que necessariamente os 

interesses privados sejam pré-estipulados ou que os indivíduos expressem vontade de 

pactuar.  

                                                           
332 Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de Defesa do Consumidor. cit. pp. 3-4. 
333 Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de Defesa do Consumidor. cit. p. 5. 
334 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 77. 
335 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 84. 
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O fluxo das atividades econômicas se torna mais independente da vontade 

individual à medida que os valores sociais ganham espaço no direito privado. 

Nessa perspectiva, J. PEDREIRA da SILVA336 conceitua que o contrato já não cabe 

mais em seu modelo original, emoldurado por elementos negociais considerados 

indispensáveis, tais como, em especial, a vontade. Nem por isso será necessária a construção 

de novo modelo para atendimento das exigências sociais. A leitura do contrato sob a ótica 

da nova realidade social, ou seja, de acordo com as novas necessidades sociais, é a saída 

mais condizente com os fins do direito. 

Essa teoria, nos dias atuais, deve ser contextualizada, sendo indispensável examiná-

la sem excluir, para sua admissão, o papel da vontade dos contratantes. Ao contrário, é de se 

examinar as atividades sem negócio em face das diversas formas de expressão e valoração 

da vontade contratual. Desse modo, será possível avaliar o papel da vontade na presença e 

na ausência de negócio jurídico que celebre a atividade contratual. 

Para a autora337, o negócio jurídico não é o único meio para coligar ou vincular 

centros de interesses, pois esse vínculo pode nascer naturalmente, como resposta do 

ordenamento jurídico aos atos e atividades realizadas no seio social, conforme as 

necessidades do tráfego. 

Todavia, a autora338 observa que a intensificação das atividades econômicas criou 

vínculos jurídicos obrigacionais despidos de negócio jurídico, e, portanto, de vontade 

negocial, de maneira que parte da doutrina e jurisprudência optou por alijar tais vínculos 

jurídicos obrigacionais do âmbito contratual, sob o argumento de que seria impossível 

imputar vínculo obrigacional sem vontade.  

Observa J. PEDREIRA da SILVA339 que a boa-fé tem potencial para gerar 

obrigações extracontratuais, contratuais-negociais ou contratuais não-negociais. Isso porque 

o princípio da boa-fé como norma de conduta determina a consideração dos interesses 

legítimos do outro, de maneira que, mesmo sem relação contratual, todos devem agir sob tal 

orientação.340 

                                                           
336 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 79. 
337 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 82. 
338 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 79. 
339 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 91. 
340 Aqui é possível perceber que em contraposição a M. ADIERS, que acredita que a boa-fé objetiva apenas 

cria deveres anexos, a autora – Juliana Pedreira da Silva – acredita que a boa-fé pode criar qualquer tipo de 

obrigação negocial. Ainda segundo a autora, “nas relações contratuais não negociais, o princípio da boa-fé 

objetiva serve de fundamento principal da relação, isto é, ao próprio contrato, uma vez que cria deveres para 

os centros de interesses sem que antes tenha existido qualquer dever jurídico primário precedentemente. Sob a 

ótica da relação entre os centros de interesses, tais deveres serão considerados principais.” Contratos sem 

negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 91. 
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Segundo a autora341, a boa-fé também age criando deveres de conduta laterais, uma 

vez que os deveres são: o dever de cooperação, dever de alerta, dever de informação, entre 

outros. 

Assim, o contrato como baluarte das relações jurídicas, como demonstra J. 

PEDREIRA da SILVA342 deve ser entendido como atividade, isto é, como coordenação 

objetiva de atos ou comportamentos deflagrados por centros de interesses. O contrato, 

compreendido como atividade, impede que se imponha a vontade como condição de 

coordenação de atos e, portanto, é possível identifica-lo sem invocar a fórmula do negócio 

jurídico. 

A coordenação dos atos é objetiva porque leva em conta os comportamentos 

objetivamente considerados e segundo os valores do ordenamento jurídico brasileiro, 

motivado pela pretensão de seguir os mesmos passos da realidade social, já revela e 

regulamenta tipos contratuais – fattispecies abstratas ou suportes fáticos – que se sustentam 

sem negócio jurídico fundante, tais como as sociedades em comum; os contratos de trabalho, 

entre outras.  

A jurisprudência nacional, por sua vez, sem fazer referência expressa aos contratos 

sem negócio, inclina-se a proteger as chamadas situações de fato, qualificando-as como 

contrato, a despeito da inexistência dos elementos do negócio jurídico.343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
341 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 91. 
342 Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. p. 82. 
343 Os negócios jurídicos e, por conseguinte, os contratos, são entendidos como declarações de vontade 

destinadas à produção de efeitos jurídicos almejados pelos declarantes. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. 

Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. .ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 54. 
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CAPÍTULO III – APLICAÇÃO DA TEORIA DAS RELAÇÕES 

CONTRATUAIS FÁTICAS NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

 

 

3.1 Da evolução da relação médico-paciente 

  

 Já na Antiguidade é possível encontrar registros da preocupação jurídica com a 

atividade médica. Algumas passagens do Código de Hamurabi podem ser consideradas as 

primeiras “regras jurídicas” de responsabilização dos médicos. Claramente baseado numa 

ideia de obrigação de resultado, este sistema jurídico ainda não relevava a dimensão 

subjetiva: a noção de culpa. Objetivamente, este “código” regula a responsabilidade do 

médico em termos semelhantes à responsabilidade do empreiteiro, prevista nos artigos 

imediatamente anteriores. Essa similitude entre o empreiteiro e o médico, esse acentuar da 

dimensão objetiva, do resultado, sem considerar os elementos intencionais, subjetivos e 

valorativos remetem-nos para uma época em que o espírito humano e a sua revelação jurídica 

ainda davam os primeiros passos. Ou seja, inexistia o conceito de culpa, num sentido jurídico 

moderno.344  

Nesse sentido, não existiu a responsabilidade médica enquanto a atividade de curar 

ficou ligada aos métodos divinatórios e a moléstia aos pecados do paciente ou de sua família, 

pois o fracasso era atribuído ao não merecimento do doente, que estava pagando por algo 

que tinha feito. Com a medicina transformada em arte e técnica, surge a preocupação do 

homem com a responsabilidade médica, traduzida em legislações e relatos de punições 

aplicadas a estes profissionais quando não lograram o sucesso esperado pelo paciente ou 

seus familiares.345 

Já na Grécia antiga, Platão afirma que o médico deve estar isento de qualquer castigo, 

já que uma pessoa é curada pelo médico, mas morre por si mesmo.  O registro histórico mais 

relevante e duradouro a respeito da relação entre médico e paciente é o Corpus 

Hippocraticum, compilação de aproximadamente sessenta escritos atribuídos a Hipócrates. 

Dedicando-se a observar os efeitos da doença sobre o organismo, é tido como o primeiro a 

estabelecer um método verdadeiramente científico de tratamento médico.346 

                                                           
344 LEMOS PEREIRA, Paula Moura. Relação Médico-Paciente. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 5 ss. 
345 SÁ, Maria de Fátima Freire de; Naves, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de Biodireito. Belo Horizonte: 

Del Rey, 2009. p. 6. 
346 SÁ, Maria de Fátima Freire de; Naves, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de Biodireito. cit. pp. 7-8. 
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A partir do estudo sistemático do corpo humano e da observação clínica, Hipócrates 

deixou para trás as tradições egípcias e babilônicas, segundo as quais o exercício da medicina 

era reservado aos sacerdotes e outros elementos religiosos. Essa transição, entretanto, não 

significou a total dessacralização da medicina. Pelo contrário, os escritos hipocráticos 

mostram-se bastante permeados pela concepção sacerdotal do exercício da medicina.347 

O Juramento é o texto mais conhecido do Corpus Hippocraticum, cuja autoria é 

atribuída a Hipócrates, tendo sido considerado como o primeiro código de ética médica e 

muito revela sobre o que se considerava um bom exercício da arte médica. Revela, portanto, 

que o sucesso no exercício da atividade médica é atingido na medida em que o profissional 

busca o melhor desempenho em prol dos interesses do enfermo, não lhe provocando dano e 

mantendo uma relação de fidúcia.348 

Passado o auge da Grécia Antiga, após a constituição e expansão do Império Romano 

(27 a.C. a 476 d.C.), o grego Galeno se tornou expoente da arte médica. Suas construções se 

tornaram fundamentos básicos e assim permaneceram até o século XVII, atravessando toda 

a Idade Média, notadamente os estudos sobre anatomia, sistema nervoso e prática cirúrgica. 

É considerado o precursor da medicina experimental, sendo considerado o primeiro a realizar 

dissecação em cadáver.349 

No Corpus Hippocraticum não há nenhuma norma que estabeleça o livre arbítrio do 

paciente a respeito do procedimento a ser adotado, a não ser a obrigatoriedade do profissional 

de saúde de cuidar do bem-estar do próximo, dentro da visão paternalista e absolutista então 

vigente. Até agora a assistência médica residia na obrigatoriedade do médico cuidar do bem-

estar da pessoa, dentro da visão paternalista e absolutista. A decisão a respeito do tratamento 

a ser indicado era unicamente sua, unilateral, sem qualquer manifestação por parte dos 

destinatários de seus serviços. O que claramente difere dos tempos atuais, pois, agora, terá 

o paciente como coautor, dividindo com ele a responsabilidade da escolha. Mas é 

interessante reprisar que o fato de obter o consentimento, por si só, não elide a 

responsabilidade aquiliana do médico, se obrar com imprudência, imperícia ou 

negligência.350 

                                                           
347 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade Civil do Médico. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010. p. 51. 
348 CORRÊA NETO, Ylmar. “Codificação da moral médica”. In: NEVES, Nedy (Org.). A medicina para além 

das normas: reflexões sobre o novo Código de Ética Médica. Brasília: CFM, 2010. p. 31-53. 
349 OLIVEIRA, José Normanha de. Uma visão histórica da medicina e seus precursores. Goiânia: AB, 2005. 
350 OLIVEIRA JUNIOR, Eudes Quintino de; OLIVEIRA, Euder Quintino de; QUINTINO, Pedro Bellentani. 

Autonomia da vontade do paciente X autonomia profissional do médico. Relampa, 2013;26(2). pp. 89-97. 
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Neste período, também são datados os primeiros registros de responsabilidade 

médica em moldes mais “próximos” dos atuais. O Direito Romano foi responsável por 

importante fase da evolução da responsabilidade civil. Superou-se a vingança privada 

através do estímulo à composição com o causador do dano, chegando-se à construção da 

responsabilidade fundada na culpa, materializada na lex Aquilia.351 

A relação médico-paciente herdou da medicina hipocrática uma nota paternalista, e 

assim permaneceu durante séculos. Somente anos depois da Revolução Francesa, 

movimento que consagrou a autonomia da vontade, surgiram os primeiros documentos em 

prol da autonomia do paciente. Desde então, o respeito à autonomia se tornou fundamento 

da Bioética clássica e parte elementar da configuração atual da relação.352 

O princípio original da relação médico-paciente se estabelece nas relações de 

confiança e respeito entre ambos, condição primordial para o estabelecimento da cura. A 

confiança do paciente baseia-se na convicção de que o médico é detentor dos conhecimentos 

necessários para a resolução de seu problema e o respeito do médico ao paciente é baseado 

nos princípios éticos da beneficência e não maleficência. O princípio da beneficência, 

segundo a tradição hipocrática, não comportava relações compartilhadas de decisão com o 

paciente.353 

A caridade cristã influenciou a organização social da prática médica com a criação 

de várias instituições, pelas ordens religiosas, que exerciam a caridade cuidando de doentes, 

ainda que nesse período tivessem caráter prioritariamente asilar, dedicando-se mais à 

exclusão do doente da vida social, para evitar o contágio, do que propriamente à cura. Do 

início da Idade Média até o século XII, as interações entre médicos e pacientes se nortearam 

por três crenças: os pacientes devem honrar os médicos, porque sua autoridade provém de 

Deus; os pacientes devem ter fé em seu médico e devem prometer obediência.354 

Mas pode-se dizer que o fator histórico realmente determinante, que contribuiu 

enormemente para a mudança de paradigma na relação médico-paciente foi o trauma das 

experimentações envolvendo seres-humanos levada a cabo pelo regime nazista. No pós-

guerra, o sentimento comum era de aversão a toda e qualquer intervenção médica realizada 

                                                           
351 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade civil por erro médico: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Atlas, 2008. 
352 ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles; BARBOSA, Amanda Souza. Dano Iatrogênico E Erro Médico: O 

Delineamento Dos Parâmetros Para Aferição Da Responsabilidade. In: Revista Thesis Juris – RTJ, Eissn 2317-

3580, São Paulo, V. 6, N. 1, pp. 186-209, Jan./Abr. 2017. pp. 4-5. 
353 WANSSA, Maria do Carmo Demasi. “Autonomia versus beneficência. Rev. bioét (Impr.) 2011; 19(1): 105 

– 17. Disponível em: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/611/627. 

Acesso: 15.07.2017. 
354 WANSSA, Maria do Carmo Demasi. “Autonomia versus beneficência. op. cit. p. 105. 

http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/viewFile/611/627


104 
 

sem o consentimento do paciente, sentimento esse que acabou sendo firmemente 

incorporado no Código de Nuremberg, de 1946 – que é, desse modo, o primeiro texto que 

explicita de modo claro o consentimento como exigência. 

Na verdade, o Código de Nuremberg acabou firmando-se como primeira tentativa de 

sistematização dos direitos do paciente. Consiste em um conjunto de dez súmulas que 

visavam regulamentar os experimentos científicos envolvendo seres humanos, sendo, 

portanto, um produto dos debates gerado em torno dos julgamentos dos crimes de guerra 

submetidos ao Tribunal Internacional de Nuremberg.355 

Evidentemente, esse entendimento tem repercutido de modo intenso na reformulação 

do entendimento bioético a respeito da relação médico-paciente, abrangendo inúmeras 

situações em que a autodeterminação do paciente é o ponto fulcral a ser destrinçado pelo 

Direito. Com efeito, o século XX foi dedicado à construção dogmática do consentimento 

informado, que se deu paralelamente à discussão jurisprudencial sobre a natureza jurídica da 

relação médico-paciente – se de caráter contratual ou não.356 

De qualquer forma, a questão é que o aprimoramento da relação médico-paciente 

passa necessariamente pelo dever de informação. Condutas leais e probas – derivadas da 

boa-fé objetiva – permitirão que a relação se desenvolva de forma saudável e sustentável 

durante toda a sua existência – mesmo antes e depois de uma eventual formalização do 

acordo de vontades – reduzindo as eventuais divergências que possam ocasionar conflitos. 

Mais do que a socialização dos riscos, ou a adoção de práticas defensivas que podem 

efetivamente engessar o exercício da profissão, deve o médico procurar aperfeiçoar o 

processo mediante o qual serão esclarecidos e informados os fatores relevantes à doença ou 

aos cuidados de saúde que serão ministrados e aos riscos associados, possibilitando, dessa 

maneira, que o paciente, receptor da informação, decida autonomamente.357 

 

 

 

 

                                                           
355 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova 2012. 

271 f. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012. 

p. 20. 
356 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova. op. cit. 

p. 23. 
357 LOPEZ, Teresa Ancona. Princípio da precaução e evolução da responsabilidade civil. São Paulo: Quartier 

Latin, 2010. p. 51. 
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3.2 Da estrutura do contrato médico em geral 

 

A medicina é uma das marcas do nosso tempo e a investigação biomédica constitui 

uma das prioridades, esquadrinhada poderes sociais, econômicos e políticos, deixando a 

pessoa humana exposta a novos desafios, repetidas ameaças, mas também fundadas 

esperanças.358 

Entretanto, quando se investiga a natureza jurídica da relação médico-paciente a 

resposta não é tão fácil. 

Inicialmente, o entendimento de parte da doutrina e dos tribunais brasileiros é o de 

reconhecer na relação médico-paciente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Apesar da existência de decisões dos tribunais apontando a relação médico-paciente como 

uma relação de consumo, o que se pode verificar pelos mais diversos julgados é que está 

regra não é geral, em face da diversidade dos serviços fornecidos pelo médico, que ora se 

encaixam como uma verdadeira relação de consumo, e que ora se apresentam como um 

contrato atípico que envolve uma relação personalíssima.359 

A aplicação das normas de proteção do consumidor à relação médico-paciente deve 

ser feita com prudência, por forma a não deturbar a especificidade humanística que 

caracteriza o Direito da Medicina. Designadamente, as normas do Direito do Consumidor 

devem estar sujeitas ao controlo de princípios tais como a independência do médico 

(independência técnica e independência científica), o princípio da não maleficência e as 

limitações impostas pela ordem pública e os bons costumes. 

Mas, regra geral, o paciente goza (ou deve gozar) dos principais direitos do 

consumidor, designadamente: o direito à proteção da saúde e segurança, o direito à qualidade 

dos bens ou serviços, o direito à proteção dos interesses económicos, o direito à prevenção 

e à reparação de prejuízos, o direito à formação e à educação para o consumo, o direito à 

informação para o consumo, o direito à representação e consulta e o direito à proteção 

jurídica e a uma justiça acessível e pronta.360 

No caso de participação de uma equipe médica especializada, encarregada de realizar 

algum procedimento específico, compete a esta, pela sua formação e conhecimentos, a 

transmissão de toda a informação ao paciente e a obtenção do consentimento. Mas não 

                                                           
358 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. op. cit. p. 111. 
359 BELTRÃO, SILVIO ROMERO. O consentimento informado e sua dinâmica na relação médico-paciente: 

natureza jurídica, estrutura e crise. Cadernos do Programa de Pós-graduação Direito/UFRGS, v. 9, n. 2, 2014. 

p. 4. Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/viewFile/50162/32725. Acesso: 23.04.2015. 
360 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 360. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/viewFile/50162/32725
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parece necessário que seja o concreto médico que vai realizar a intervenção quem deva dar 

a informação, podendo ser um membro da equipa. Contudo, o médico que vai realizar a 

operação deverá certificar-se de que se obteve o adequado consentimento informado361, o 

que significa que aqui existe um especial dever de verificar se o paciente deu o seu 

consentimento informado.362 

A partir da necessidade de se obter o consentimento informado do paciente, como 

imposto pelo Código de Ética Médica, verifica-se que o estudo da autonomia da vontade 

merece uma especial atenção em face da dificuldade prática de determinação de seu 

conteúdo e sua validade – principalmente quando o paciente se encontra em situação de risco 

de morte e sua vontade e relevante na escolha do procedimento a ser realizado pelo 

médico.363 

Normalmente, o acordo entre médico e paciente possui forma livre, tácita e verbal, é 

contínuo, oneroso, abrange obrigações recíprocas e também o intuitu personae, ou seja, há 

um vínculo de confiança entre as partes, podendo o paciente escolher por quem será atendido 

e o médico podendo escolher quem irá atender364. 

Ademais, trata-se de um contrato sui generis, um contrato especial, diferente dos 

outros tipos, visto que, além do seu aspecto patrimonial, também possui características 

existenciais, pois, como ensina de P. M. F. DE LEMOS PEREIRA365 a relação médico 

paciente apresenta algumas peculiaridades, apesar do aspecto patrimonial que consiste no 

pagamento pela prestação de um serviço profissional especializado, dela emanam diversos 

direitos e deveres jurídicos atinentes a valores existenciais, tais como: (i) direitos e deveres 

do paciente (direito de recusa ao tratamento e intervenção médica; direito de ser e não ser 

informado; (ii) direito de sigilo; (iii) dever de informar o médico acerca de seu histórico 

médico; dever de observar as prescrições médicas); (iv) deveres e direitos do médico (dever 

                                                           
361 A moderna dogmática da responsabilidade médica vê no consentimento informado um instrumento que 

permite, para além dos interesses e objetivos médico-terapêuticos, incrementar o respeito pela pessoa doente, 

na sua dimensão holística. O fim principal do dever de esclarecimento é permitir que o paciente faça 

conscientemente a sua opção, com responsabilidade própria face à intervenção, conhecendo os seus custos e 

consequências, bem como os seus riscos, assumindo-se assim o doente como senhor do seu próprio corpo, 

exercendo mesmo a “informed choice”. DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e 

responsabilidade médica. cit. p. 354. 
362 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 361. 
363 BELTRÃO, Silvio Romero. Autonomia da vontade do paciente e capacidade para consentir: uma reflexão 

sobre a coação irresistível. R. Dir. sanit., São Paulo v.17 n.2, p. 98-116, jul./out. 2016. 
364 GIOSTRI, Hildegard Taggesell. Erro médico à luz da jurisprudência comentada. Curitiba: Juruá, 2000. pp. 

64-68. 
365 LEMOS PEREIRA, Paula Moura. Relação Médico-Paciente. cit. p. 5 ss. 
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de cuidado; dever de sigilo e abstenção; dever de informar; direito de exercer com autonomia 

e liberdade sua profissão). 

Embora sem expressão econômica direta, tais direitos são merecedores privilegiados 

de tutela, já que são vinculados à dignidade da pessoa humana e à personalidade humana.366 

De fato, em um passado não muito distante, a mentalidade cultural defendia a ideia 

de que, quanto menos o paciente soubesse a respeito de seu estado de saúde, melhores seriam 

as chances de recuperação. Hoje, porém, existe uma tendência crescente para que se adote 

uma postura aberta e transparente, revelando-se ao paciente as suas reais condições de saúde. 

Parte-se da ideia, hoje assente e inabalável, de que o paciente é sujeito de direito e não apenas 

objeto de cuidado. A sua inerente vulnerabilidade não lhe retira o direito fundamental de 

decidir sobre o que é melhor para si. É claro que, no exercício desse direito, contará ele com 

a participação inestimável do seu médico, que, detentor do conhecimento técnico, lhe 

prestará todas as informações necessárias para uma tomada de posição a respeito dos 

tratamentos possíveis ou recomendáveis.367 

A. GONÇALO DIAS PEREIRA368, inclusive, entende que existem situações em que 

não é possível enquadrar o tipo de relação médico-paciente como contratual, diante da 

inexistência própria de contrato, citando os casos de um incapaz, sem representantes legais, 

nos contratos nulos, como é o exemplo da prestação de serviços de aborto e nos atendimentos 

realizados nos hospitais públicos. 

É a mesma a conclusão de C. FERREIRA DE ALMEIDA369, que assume, então, que 

o contrato de prestação de serviços médicos é não um tipo legal, mas um tipo social e 

nominado, porque como tal referido na prática e pressuposto em várias disposições legais; 

está, pois, em causa um verdadeiro e autêntico contrato socialmente típico, resultante da 

constatação da existência de uma prática constante e uniforme reconhecida e assumida 

generalizadamente como vinculativa, dotada de juridicidade. 

                                                           
366 LEMOS PEREIRA, Paula Moura Francesconi de. Relação médico-paciente: o respeito à autonomia do 

paciente e a responsabilidade do médico pelo dever de informar. Cit. p. 15 
367 FACCHINI NETO, Eugenio; EICK, Luciana Gemelli. Responsabilidade civil do médico pela falha no dever 

de informação, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 42, n. 138, Junho, 

2015. Disponível em: www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/download/.../Ajuris138_DT3. 

Acesso em 12.10.2017. p. 53. 
368 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. O Consentimento Informado na Relação Médico-Paciente. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2004. p. 40. 
369 FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos. “Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico”, in Direito da 

Saúde e da Bioética. Lisboa: AAFDL, 1996, pp. 79 e ss. 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/download/.../Ajuris138_DT3
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Segundo M. KFOURI NETO370, a obrigação do médico é contratual, apesar de 

excepcionalmente originar-se fora do âmbito contratual, como no caso de médico que 

socorre vítima inconsciente na rua. Apesar de alguma divergência, a maioria da doutrina e 

jurisprudência pátria classifica essa relação contratual como locação de serviços em sentido 

amplo. A obrigação médica também é de meio ou diligência, ou seja, ele assume o dever de 

praticar sua atividade de acordo com as regras de métodos recomendados pela sua profissão, 

proporcionando ao paciente os cuidados necessários e condizentes com o avanço científico. 

Considerando que o médico tem o dever de evitar a lesão dos bens jurídicos que 

poderão estar em risco, isto significa admitir que o médico pode lesar outros bens jurídicos, 

como o direito à autodeterminação informacional do seu paciente. Por outro lado, quanto ao 

dever de contratar, podemos dizer que, por estarem em causa bens jurídicos de 

inquestionável relevo, se justifica a sua limitação. Em concreto, em caso de perigo, o médico 

não poderá, como sucede com qualquer outra parte numa relação contratual, eximir-se à 

vinculação perante o doente quando esteja em causa um perigo para a vida ou perigo grave 

para a integridade física. 

A caracterização da relação médico-paciente como um contrato especial possibilitou 

o livre exercício da dignidade da pessoa humana, por meio da autodeterminação, garantindo 

o direito fundamental do paciente de receber informações sobre todas as etapas do 

procedimento médico e respeitando sua liberdade religiosa. O reconhecimento da autonomia 

privada e a insistência em que ela seja respeitada representa essencial contribuição para o 

aperfeiçoamento da prática médica, melhorando o relacionamento dos profissionais de saúde 

e o paciente. Caberá ao médico aumentar sua responsabilidade pelo dever de informar e, ao 

mesmo tempo, compartilhar com o paciente os riscos inerentes da atividade na medida de 

sua participação. 

Não obstante, urge reconhecê-lo, a pessoa doente em estado terminal encontra-se 

numa situação de vulnerabilidade – vulnus esta que afeta a capacidade para consentir, a sua 

liberdade e a possibilidade de esclarecimento em doentes em estado terminal, podendo 

intensificar a dúvida ética relativa ao direito à recusa de tratamento.371 

Em vários países europeus, uma lei, normalmente uma lei sobre os direitos dos 

pacientes ou sobre o consentimento informado, atribui aos familiares (cônjuge, 

                                                           
370 KFOURI NETO, Miguel. Culpa Médica e ônus da Prova – Presunções, perda de uma chance, cargas 

probatórias dinâmicas, inversão do ónus probatório e consentimento informado. Responsabilidade civil em 

pediatria e Responsabilidade civil em gineco-obstetrícia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. pp. 

74-75. 
371 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 160. 
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companheiro, filhos, pais, etc.) o direito de representar a pessoa que se encontra em estado 

de incapacidade. Assim se verifica em Espanha, na França e na Bélgica.372 

Impõe-se, portanto, uma análise muito cuidadosa da incompetência do paciente e o 

tipo de informação que divulgam à família deve ser feito pelo médico e tal decisão ética deve 

ser registada no processo clínico.373 

J. SEBASTIÃO374 demonstra que na relação contratual, a obrigação poderá ser tanto 

de resultado – por exemplo, no transporte, na construção – como de meio (na publicidade, 

no ensino, na medicina). Para os efeitos de responsabilidade e ressarcimento, em resumo e 

como regra geral, a diferença destina-se em saber quem assumiu o risco em caso de 

frustração (não atingimento do fim) ou de prejuízo (dano), diante do resultado negativo. 

Caso o risco seja atingido por quem contrata – paciente, no caso da medicina – 

cumpre a este provar a culpa do contratado (ou seja, o médico) pelo dano resultante, será 

contrato de meios. Se o risco do dano é do contratado (médico, no caso da medicina), cumpre 

a este, para se eximir da responsabilidade (uma vez que não atingiu o resultado desejado), 

provar que o insucesso decorreu de fato que escapou de sua esfera de ação, quer por culpa 

do próprio contratante, quer porque derivado de força maior ou de caso fortuito – será 

contrato de resultados.375 

Quanto à relação contratual médico-paciente concernente à obrigação de meios ou 

de resultado, E. DE ALMEIDA BARROS JUNIOR376 demonstra que é inconteste que, de 

regra, a atividade médica enseja obrigação contratual. Na relação contratual a obrigação 

pode ser tanto de meios como de resultado. A distinção principal se refere ao fato de se 

avaliar quem assumiu o risco de frustração ou de prejuízo diante do eventual 

inadimplemento. Se o risco foi assumido pelo contratante (paciente), cumpre-lhe provar a 

culpa do contratado (médico) pelo dano. Esta é a obrigação de meios; por outro lado, se o 

risco é assumido pelo contratado (médico) cumpre a este, para eximir-se de 

responsabilidade, provar que o inadimplemento da obrigação assumida decorreu de fato que 

escapou de seu âmbito possível de atuação, quer seja por culpa do contratante, quer seja por 

caso fortuito ou força maior. Esta é a obrigação de resultado. 

 

                                                           
372 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 163. 
373 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 166. 
374 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade Médica Civil, Criminal e Ética. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 

2003. p. 94. 
375 SEBASTIÃO, Jurandir. Responsabilidade Médica Civil, Criminal e Ética. cit. pp. 95-97. 
376 BARROS JUNIOR, Edmilson de Almeida. A responsabilidade civil do médico: uma abordagem 

constitucional. São Paulo: Atlas, 2007. p. 116. 
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3.3 Responsabilidade médica – breves apontamentos 

 

Conforme ensinamento de RUY ROSADO DE AGUIAR JR.377 a responsabilidade 

médica não obedece a um sistema unitário. Ela pode ser contratual, derivada de um contrato 

estabelecido livremente entre paciente e profissional, a maioria das vezes de forma tácita, e 

compreende as relações restritas ao âmbito da Medicina privada, isto é, ao profissional que 

é livremente escolhido, contratado e pago pelo cliente; será extracontratual quando, não 

existindo o contrato, as circunstâncias da vida colocam frente a frente médico e doente, 

incumbindo àquele o dever de prestar assistência, como acontece no encontro de um ferido 

em plena via pública, ou na emergência de intervenção em favor de incapaz por idade ou 

doença mental. 

Será igualmente extracontratual a relação da qual participa o médico servidor 

público, que atende em instituição obrigada a receber os segurados dos institutos de saúde 

pública, e também o médico contratado pela empresa para prestar assistência a seus 

empregados. Nesses últimos casos, o atendimento é obrigatório, pressupondo uma relação 

primária de Direito Administrativo ou de Direito Civil entre o médico e a empresa ou o 

hospital público, e uma outra entre o empregado e a empresa, ou entre o segurado e a 

instituição de seguridade, mas não há contrato entre o médico e o paciente. 

Para M. KFOURI NETO378, entretanto, apesar de o Código Civil brasileiro colocar 

a responsabilidade médica dentre os atos ilícitos, não mais acende controvérsias caracterizar 

a responsabilidade médica como ex contractu.379 

Nesse mesmo sentido, T. ANCONA LOPEZ380, a discussão a respeito do 

enquadramento da responsabilidade do médico dentro da culpa contratual ou extracontratual 

hoje está superada. A doutrina e a jurisprudência são francamente pela responsabilidade ex 

contractu do médico. Assim, a atual sistemática permite caracterizar um liame contratual 

complexo, mediante o qual o profissional compromete-se a dar o melhor de seus 

conhecimentos com vistas ao interesse do destinatário do serviço, e cuja responsabilização 

                                                           
377 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. “Responsabilidade civil do médico.” In: Direito e medicina: aspectos 

jurídicos da Medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. pp. 133-180. 
378 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. cit. p. 71. 
379 Por sua vez, explica ANTONIO FERREIRA COUTO FILHO que a natureza jurídica da relação entre o 

médico e o paciente é contratual, sendo extracontratual, por exceção, quando atende o doente em estado grave 

e inconsciente. É nesse ponto que discordamos. A natureza da relação médico-paciente não pode se alterar 

devido ao estado do sujeito. COUTO FILHO, Antonio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. Instituições de direito 

médico. Rio de Janeiro, Forense, 2004. p. 42. 
380 O dano estético. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 109. 
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civil, regra geral, ficará condicionada a verificação da culpa, ressalvadas as hipóteses legais 

relativas ao ônus da prova, previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

Para que tenha origem a responsabilidade médico-hospitalar, conforme M. KFOURI 

NETO381, deve existir um dano ao paciente, de qualquer espécie: lesão a um direito (à vida, 

à integridade física, à saúde), lesão de um interesse legítimo, danos patrimoniais ou danos 

morais. 

A relação jurídica regulada é a relação entre o profissional de saúde (ou uma 

instituição) e a pessoa doente ou o paciente que procura serviços e tratamentos médicos 

terapêuticos ou não terapêuticos. Os problemas jurídicos-tipo desta relação jurídica são os 

que se prendem com o contato da pessoa humana, incluindo a fase pré-concepcional e o 

período post-mortem, com a atividade médica.382 

A responsabilidade médica tem vindo a despontar e mesmo a assumir dimensões 

preocupantes em alguns países e esse fenômeno está a chegar até nós. Mas mais marcante 

do que o eclodir da responsabilidade médica, é a afirmação dos direitos dos pacientes. Essa 

é uma marca estruturante da afirmação de um Estado de Direito que visa proteger o ser 

humano, não apenas na esfera pública, não apenas no domínio processual, não apenas 

componentes dos direitos civis e políticos, mas que vai estendendo a sua manta de proteção 

a situações da intimidade, outrora escondidas no recanto das instituições tradicionais, caindo 

no segredo da vida familiar ou na armadura de uma “confiança”, quiçá temor, das relações 

humanas existentes numa instituição hospitalar ou no recanto de um consultório médico.383 

Em primeiro lugar, é preciso distinguir entre (i) o ato do médico propriamente dito, 

que somente pode ser realizado por médico (diagnóstico, indicação terapêutica, cirurgia, 

prognóstico), e pelo qual ele responde, (ii) e os atos realizados por pessoal auxiliar mediante 

a sua direta supervisão, ou por pessoal qualificado que segue suas instruções, pelos quais 

também responde, (iii) dos atos derivados do contrato de hospedagem, ligados à 

administração hospitalar, como o dever de guarda do doente, e (iv) dos atos de tratamento, 

realizados em hospital ou em farmácia, de que são exemplos a administração de remédio 

errado, injeção mal feita, compressas excessivamente quentes, pelos quais o médico não 

responde.384 

                                                           
381 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico. cit. p. 105. 
382 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 60. 
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Os casos de exclusão de responsabilidade civil do médico pela falta de informação 

ou pela não obtenção do consentimento livre e esclarecido estão diretamente ligados com as 

hipóteses que afastam o dever de informar, como o interesse público, situações de urgência 

ou emergência e o privilégio terapêutico. Há ainda as hipóteses de rompimento do nexo 

causal, como é o caso de culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior e o fato 

de terceiro. A culpa exclusiva da vítima exonera o médico de responsabilidade por dano 

experimentado pelo seu paciente, uma vez não se caracterizada a culpa do profissional de 

saúde. Sem o comportamento do paciente o evento danoso não teria se materializado, como 

por exemplo, descumprir deliberadamente prescrições médicas e não obter pleno 

restabelecimento ou até mesmo chegar a óbito385. 

Por outro lado, o crescimento da responsabilidade médica tem levado a 

comportamentos de medicina defensiva e, consequentemente, a uma prestação de cuidados 

de saúde mais caros e, muitas vezes, mais perigosos, porque expõe-se o paciente a um maior 

número de consequências secundárias e a mais riscos nos exames e tratamentos 

desnecessários. Urge, pois, apontar caminhos para superar esta evolução claramente 

negativa. Caminhos que podem passar por correções ao sistema, como a redução do 

montante das compensações, ou por introduzir melhorias na prática médica, como 

acontecem com os sistemas de notificação do erro e quase-erro.386 

A responsabilidade médica está em tendência de aumento devido a vários fatores. 

Para além do aumento genérico do recurso aos tribunais, verifica-se uma cientifização da 

medicina, a sua tecnicização e especialização que conduzem a crescentes expectativas dos 

pacientes. A partir de meados do século XIX a medicina passou a orientar-se pelas ciências 

da natureza. Assim, a arte médica adquiriu fundamentos totalmente novos. A melhoria das 

capacidades da medicina acarretou – algo paradoxalmente – o aumento da responsabilidade 

dos médicos.387 

Sem embargo da distinção já se identificava que o fato de ser aquiliana a culpa não 

impedia sua apreciação à luz das regras da responsabilidade contratual, já que o médico 

estaria adstrito à mesma ordem de deveres em face de seus clientes, independentemente da 

existência de um contrato. Nesse sentido, a natureza extracontratual seria relevante apenas 

                                                           
385 MELO, Nehemias Domingos de. Responsabilidade civil por erro médico: doutrina e jurisprudência. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 51. 
386 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 25. 
387 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 31. 
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quanto a normas de ordem procedimental, tais como prazos prescricionais e regras de 

competência. 

Oportuna a lição de RUY ROSADO DE AGUIAR JUNIOR388 sobre a culpa médica 

demonstrando que a sua apuração obedece aos mesmos procedimentos adotados para a 

definição da culpa comum: diante das circunstâncias do caso, o juiz deve estabelecer quais 

os cuidados possíveis que ao profissional cabiam dispensar ao doente, de acordo com os 

padrões determinados pelos usos da ciência, e de confrontar essa norma concreta, fixada para 

o caso, com o comportamento efetivamente adotado pelo médico. Se ele não a observou, 

agiu com culpa. 

Para M. KFOURI NETO389 o profissional da medicina deve atuar de acordo com o 

cuidado, a perícia e os conhecimentos compatíveis com o desempenho que seria razoável 

esperar-se de um médico prudente, naquelas mesmas circunstâncias. Aplicam-se ao médico 

os indicadores que medem e graduam a culpa em geral. Não deve ele olvidar qualquer dos 

ensinamentos que compõem a base da sua arte, nem tampouco deixar de dar importância a 

essas regras. 

Todas estas questões se colocam com tão especial acuidade porque a medicina é uma 

atividade de risco. O dano iatrogênico390 sucede com frequência e este é independente de 

negligência do médico ou da instituição hospitalar. Por outro lado, afirmado que está o 

primado da dignidade humana, a impor um princípio da autodeterminação e do respeito pela 

                                                           
388 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. “Responsabilidade civil do médico.” In: Direito e medicina: aspectos 

jurídicos da Medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 128. 
389 Responsabilidade civil do médico. cit. p. 35. 
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com o estágio da medicina no momento da prática do ato médico. As intercorrências ou complicações 

imprevisíveis não se enquadram no conceito de iatrogenia, mas sim na hipótese de caso fortuito ou força maior. 

A iatrogenia e o erro médico apresentam consequências jurídicas completamente opostas, de modo que o 

julgador deverá avaliar as questões de fato com muita cautela. Os processos de erro médico envolvem questões 

de natureza técnica que terminam por gerar dificuldades quanto à produção de provas. Como meio de tutela da 

hipossuficiência probatória do paciente/autor, a doutrina aponta a possibilidade de inversão do ônus da prova, 

nos moldes do CDC. A despeito de se entender que a relação médico-paciente não possui a mesma essência 

das relações consumeristas, entende-se pela aplicação do referido código na ausência de legislação específica 

para disciplinar o tipo de relação de que ora se trata.  
ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles; BARBOSA, Amanda Souza. Dano Iatrogênico E Erro Médico: O 

Delineamento Dos Parâmetros Para Aferição Da Responsabilidade. cit. pp. 15-21. 
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integridade física e moral do paciente, só o consentimento devidamente esclarecido permite 

transferir para o paciente os referidos riscos que de outro modo deverão ser suportados pelo 

médico. Só a pessoa pode decidir o que é melhor para si, para a sua saúde e para o seu 

corpo.391 

Atualmente, defende-se a obrigação de comunicar os riscos “significativos”, isto é, 

aqueles que o médico sabe ou devia saber que são importantes e pertinentes, para uma pessoa 

normal colocada nas mesmas circunstâncias do paciente, chamado a consentir com 

conhecimento de causa no tratamento proposto. Trata-se pois de uma tese que impõe um 

dever de informação mais amplo que a anterior. O risco será considerado significativo, em 

razão dos seguintes critérios: i) a necessidade terapêutica da intervenção; ii) em razão da sua 

frequência (estatística); iii) em razão da sua gravidade; e iv) em razão do comportamento do 

paciente.392 

A frequência do risco não se deve avaliar em abstrato, antes em função do paciente 

concreto ou do seu grupo específico. Neste sentido, a melhor doutrina procura um critério 

objetivo-concreto: um critério puramente estatístico ou percentual não é suficiente na hora 

de decidir a informação a facilitar ao paciente, sendo preciso contemplar outra série 

importante de variáveis, tais como o estado do paciente, a competência do cirurgião, a 

qualidade do centro hospitalar e a especificidade do ato em si, ou seja, deve-se tomar em 

conta o que a doutrina chama de “riscos especializados”. Por exemplo, o médico deve ter em 

conta a especificidade dos doentes idosos e os seus riscos específicos. Assim, a informação 

devida não é propriamente a relativa aos riscos médios, nem mesmo do normal para o seu 

grupo etário, mas, quando possível, deve procurar fornecer uma informação especial para 

aquele doente concreto.393 

A sua relevância no âmbito da responsabilidade médica é indubitável. O 

consentimento informado revela-se um instituto que visa permitir a autodeterminação dos 

riscos assumidos e assim uma delimitação do risco que impendem sobre o médico ou sobre 

o paciente.394 Donde, os médicos são agora obrigados a informar o paciente de forma clara 
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contratos de prestação de serviços, onde se incluem prestações de “trabalho intelectual”. ALMEIDA, Carlos 

Ferreira de. Texto e Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico. Coimbra: Almedina, 1992. 



115 
 

e, se solicitado, por escrito, sobre o exame proposto e tratamento e sobre os 

desenvolvimentos relativos ao exame, o tratamento e a condição de saúde do paciente.395 

Em primeiro lugar, se o paciente consentiu (tendo sido previamente devidamente 

informado) só há lugar a indenização em caso de má prática médica, isto é, por violação 

negligente das regras da arte. O consentimento válido transfere para a esfera jurídica do 

paciente os riscos da intervenção, desde que esta seja realizada diligentemente. Caso a 

intervenção médica seja arbitrária, porque não se obteve consentimento ou se obteve um 

consentimento viciado (por falta de informação adequada), devemos distinguir duas 

situações: na primeira, verifica-se uma intervenção médica sem consentimento (ou com 

consentimento viciado), mas sem quaisquer danos (corporais), ou seja, sem qualquer 

agravamento do estado de saúde do paciente; na segunda, a intervenção é arbitrária e não 

obteve êxito, ou verificaram-se riscos próprios da operação, ou provocou consequências 

laterais desvantajosas.396 

Porém, perante valores como a liberdade, a integridade física e a saúde, deve-se 

respeitar as idiossincrasias e as opções fundamentais de cada cidadão, pelo que, com as 

limitações reconhecidas, o critério do juízo deve ser o do paciente concreto. Entretanto, nem 

sempre as condições serão ideais para se conseguir tal consentimento. Dessa maneira, deve 

o médico considerar as informações disponíveis sobre o paciente, seu conhecimento e, claro, 

as necessidades terapêuticas para tomar uma decisão no caso concreto.397 

O sujeito do consentimento deve ser capaz do ponto de vista civil e ter condições 

adequadas de discernimento para poder expressar validamente sua vontade. Importa, porém, 

a verificação da aptidão do indivíduo para manifestação de vontade. Assim, 

exemplificativamente, alguém sob efeito de substancias entorpecentes ou drogas ou que 

esteja, ainda que momentaneamente sem consciência, não terá as condições necessárias para 

expressar sua vontade e por via de consequência, seu consentimento. Destarte a avaliação da 

capacidade decisória de um paciente por seu médico – visando a apreciação de sua efetiva 

                                                           
395 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 368. 
396 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. pp. 400-402. 
397 É bastante expressivo, o exemplo que colhemos dos profissionais da cardiologia: os pacientes que sofrem 

de um enfarte do miocárdio estão em iminente perigo de morte, pelo que a revelação do exato alcance do seu 

diagnóstico poderia ser fatal; impõe-se aqui, pois, que a arte clínica acalme o paciente, podendo mesmo omitir 

informações. Por outro lado, ensina a boa prática médica, que se deve comunicar, com brevidade, com a 

família, por forma a que esta se inteire da extrema delicadeza da condição do paciente: trata-se de um caso de 

esclarecimento terapêutico, a meu ver legítimo quando devidamente cumprido. ANTUNES, Alexandra; 

NUNES, Rui. Consentimento Informado na Prática Clínica. In: Arquivos de Medicina, 13 (2), 1999, p. 125. 
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autonomia para expressar sua vontade – é questão complexa do ponto de vista ético e 

jurídico.398 

Outras características importantes para o perfeito enquadramento do consentimento 

como inequívoco por parte de quem o emite são a pessoalidade, a atualidade e o fato de 

dever ser ele expresso. Nos casos em que o indivíduo é capaz, o consentimento não deve ser 

expresso por meio de representação, o que seria uma atenuação do princípio bioético da 

autonomia e do valor juridicamente protegido da liberdade vez que o paciente maior, capaz 

e com suas capacidades de discernimento preservadas deve, pessoal e soberanamente, 

concordar e escolher submeter-se livremente a determinado tratamento ou procedimento.399 

 

3.4 Inadequação da sistemática atual 

 

O ato de confiar é da essência das relações humanas. No trato diário das relações 

pessoais e profissionais, as pessoas lançam mão repetidamente da confiança. O contrato não 

existe isoladamente mas, sim, dentro de um contexto, no interior de um conjunto normativo. 

É ele um dos institutos de que se compõe um ordenamento jurídico e, portanto, acompanha 

sempre o seu modo de inserção na sociedade de que é expressão. Essa evolução do 

ordenamento e, mais especificamente, do contrato, segue o caminho das alterações ocorridas 

no âmbito da sociedade de que o Direito nada mais é do que uma expressão cultural.400 

J. MARTINS-COSTA anota, com grande razão, que contemporaneamente, 

modificado tal panorama, a autonomia contratual não é mais vista como um fetiche 

impeditivo da função de adequação dos casos concretos aos princípios substanciais contidos 

na Constituição e às novas funções que lhe são reconhecidas. Por esta razão desloca-se o 

eixo da relação contratual da tutela subjetiva da vontade à tutela objetiva da confiança, 

diretriz indispensável para a concretização, entre outros, dos princípios de superioridade do 

interesse comum sobre o particular, da igualdade (em sua face positiva) e da boa-fé em sua 

feição objetiva.401 

                                                           
398 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova cit. p. 

167. 
399 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova cit. p. 

167. 
400 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas nos contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1995. p. 73. 
401 MARTINS-COSTA, Judith. Crise e modificação da ideia de contrato no direito brasileiro. Revista de Direito 

do Consumidor, São Paulo, v. 3, set./dez. 1992, p. 141. 
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Quando se fala em prestação de serviços médicos, um primeiro e mais intuitivo 

pensamento nos conduz naturalmente à ideia clássica da relação concretizada no doente que 

se dirige ao consultório do médico profissional liberal. Esta, pela sua simplicidade e 

proximidade, tem sido a relação médico-paciente pressuposta até aqui na nossa exposição. 

Ora, este paradigma tem vindo progressivamente a ser superado a passos largos pela 

realidade atual, cada vez mais marcada pela proliferação de hospitais privados e de grandes 

clínicas, em que a relação entre o médico e o seu doente se insere no quadro de uma relação 

jurídica bastante mais complexa do que a tradicional; um quadro novo nos termos do qual o 

médico pode inclusive deixar de ser parte no contrato.402 

Para alguns juristas, partir da ideia de que a natureza jurídica da relação médico-

paciente é de um negócio jurídico – que pode se expressar pela forma contratual, por uma 

declaração unilateral de vontade ou pela gestão de negócios –, a vontade da pessoa passa a 

ser o núcleo essencial desse negócio jurídico. A relação médico-paciente necessita da 

convergência entre a atuação da vontade das partes e o ordenamento jurídico para que o 

negócio jurídico seja válido e produza efeitos. 

Por outro lado, a vontade do paciente, em diversas situações pode não ser válida, não 

esclarecida ou até inexistente. Dessa forma, a caracterização absoluta no sentido clássico de 

negócio jurídico gera um feixe de entraves para a resolução de problemas dessa relação. 

Ora, a validade e eficácia da declaração do paciente irão depender de diversos fatores: 

se o paciente tem a exata noção da realidade dos fatos, se foi devidamente informado, se e 

capaz, se as dores não tenham viciado sua vontade – enfim, se a vontade exteriorizada está 

em sintonia com a vontade interior. Contudo, caso o médico não tenha prestado as 

informações necessárias e, ainda, se o paciente não tiver capacidade de compreender os 

detalhes do tratamento, de modo que isso possa influenciar sua capacidade para decidir e a 

exata noção da realidade seja perdida, a manifestação de vontade exteriorizada pelo paciente 

poderá não ser válida, nem eficaz.403 

É importante ainda, observar que do ponto de vista jurídico clássico, o consentimento 

é colocado na categoria dos contratos, negócios bilaterais que surgem do encontro de duas 

                                                           
402 “Perante a Falta de Tipicidade legal, podemos ensaiar uma apresentação sumária do conteúdo desse 

contrato. Como ponto de partida, é seguro que se trata de um contrato civil (nunca é um ato de comércio), 

celebrado instituiu personae e é um contrato de consumo e, portanto, merecedor da aplicação das regras de 

proteção dos consumidores.” DIAS PEREIRA, André Gonçalo. O Consentimento Informado na Relação 

Médico-Paciente. Cit. p. 36. 
403 O negócio jurídico apresenta-se como uma manifestação da autonomia privada; nessa medida, ele deve 

corresponder à vontade autónoma das pessoas ou mais não será do que um simulacro de autonomia: o Direito 

– sendo, como é, uma Ciência – não pode assentar em equívocos ou em ficções. CORDEIRO, Antônio 

Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 3. ed. v. 1, t. 1. Coimbra: Almedina, 2005. p. 542. 
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vontades e que têm no consentimento o seu elemento constitutivo. O consentimento pode 

ser explícito, por representação por parte de terceiro ou presumido. Neste último caso, 

presumido, quando se trata de iminente perigo de vida, sem possibilidade de consentimento 

do paciente ou dos familiares, isto é, em situação de emergência, o que não acontece no 

sistema norte‑americano, onde, mesmo nos casos de emergência busca-se o consentimento 

dos familiares. Assim, na ausência de consentimento, toda intervenção terapêutica pode 

configurar‑se como violência privada.404 

Contudo, há situações que demonstram que o mais aceitável é não termos uma 

indicação prévia dos princípios decisórios, diante da complexidade e da variedade de 

situações que se apresentam perante o médico e que desaconselham as fórmulas prontas, 

dando-se preferência a um pragmatismo qualificado que atribui ao médico a avaliação 

autônoma dos benefícios e consequências de sua intervenção, diante da funcionalidade das 

variáveis e seus valores.405 

O Código de Defesa do Consumidor, ao mesmo tempo – como já demonstrado – que 

despersonalizou as relações patrimoniais, determinou uma série de cláusulas gerais de 

observância obrigatória nos contratos de consumo. É evidente que um contrato de prestação 

médica, ainda que não seja sempre um contrato de consumo, caracterizar-se-á como tal em 

grande parte das vezes. Nesse sentido, o conteúdo deste contrato deverá observar 

obrigatoriamente o disposto no CDC, independentemente de qualquer manifestação das 

partes. Inclusive, tal observância se expande para além da boa-fé objetiva, vez que, a doutrina 

majoritária determina que o consentimento informado é essencial ao contrato de prestação 

médica. 

                                                           
404 Introduzione alla bioetica. 2. ed. Milano: Giuffré, 2003. p. 155. 
405 ARAUJO, Fernando. A procriação assistida e o problema da santidade da vida. Coimbra: Almedina, 1999. 

p. 107. 
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 Como consequência do direito à informação surge para o fornecedor o dever de 

informar – previsto nos artigos 12406, 14407, 18408, 20409, 30410, 31411, 46412 e 54413 do Código 

de Defesa do Consumidor – consistente na obrigação de prestar todas as informações acerca 

do produto, ou serviço. O descumprimento desse dever caracteriza um ato ilícito, do qual 

podem resultar danos ao consumidor, pelos quais responde o fornecedor. Todavia, é possível 

vislumbrar-se situações onde o dever de informação é obstado pela situação fática. No caso 

concreto, essa impossibilidade pode ser absoluta (como no caso de um paciente inconsciente) 

ou relativa (como no caso de pessoa incapaz). Entretanto, a dificuldade ou impossibilidade 

de cumprimento do estrito dever informacional não isenta o fornecedor de agir conforme tal 

dever. 

C. LIMA MARQUES, com enfoque na proteção da confiança nas relações de 

consumo, explica que o Código de Defesa do Consumidor institui no Brasil o princípio da 

proteção da confiança do consumidor. Este princípio abrange dois aspectos: i) a proteção da 

confiança no vínculo contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram 

                                                           
406  Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

utilização e riscos. 
407  Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
408  Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 

lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
409  Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo 

ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da 

oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

        I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

        II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas 

e danos; 

        III - o abatimento proporcional do preço. 
410 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio 

de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 
411 Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores. 
412 Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 
413 Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou 

estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir 

ou modificar substancialmente seu conteúdo. 
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assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações e deveres 

de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas abusivas e de uma interpretação 

sempre pró-consumidor; ii) a proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem 

às normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do produto 

ou do serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos destes produtos e 

serviços.414 

Assiste-se, assim, ao agravamento da responsabilidade do médico com base na lógica 

consumerista – muito embora seja questionável se se deve mesmo aplicar à relação médico-

paciente disciplina idêntica àquela que protege o adquirente de produtos e serviços no 

mercado de consumo.415 De fato, se a tutela privilegiada de determinado indivíduo deve ser 

proporcional ao seu grau de vulnerabilidade no contexto de uma relação jurídica concreta, 

caberia indagar se o paciente pode ser considerado vulnerável em relação ao médico na 

mesma medida e pelas mesmas razões que o consumidor em face do fornecedor. E o próprio 

afastamento, pelo Código de Defesa do Consumidor, da atividade dos profissionais liberais 

do regime de responsabilidade objetiva por ele previsto, com remissão à responsabilidade 

com culpa do Código Civil, já sinaliza a resposta negativa.416 

 Não se pode negar, inclusive, que o consentimento informado não poderá ser 

efetivamente obtido em diversas situações, notadamente as mais gravosas aos pacientes, ou 

àquelas relacionadas as incapacidades (sejam absolutas ou relativas). Aqui, a doutrina das 

relações contratuais fáticas determina a observância do consentimento informado ainda que 

não obtido, obrigando o médico (ou qualquer profissional da área da saúde) à uma prestação 

em conformidade com a importância dos direitos patrimoniais relacionados aos direitos 

existenciais. 

Assim sendo, em resumo, o médico só poderá agir sem o consentimento do paciente 

ante a uma emergência ou quando diante de fato novo ocorrido em meio a uma cirurgia. Isso 

porque a interrupção da intervenção médica, com o propósito de obter o consentimento 

informado do paciente ou de seus familiares, pode trazer perigo de vida para o doente.417 

Sobre essa última situação, aliás, prescreve o Código de Ética Médica (editado pela 

                                                           
414 LIMA MARQUES, Cláudia. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 1998. 

p. 127. 
415 COUTO FILHO, Antonio Ferreira; SOUZA, Alex Pereira. Responsabilidade civil médica e hospitalar, 

cit., p. 65. 
416 SOUZA, Eduardo Nunes de. Do erro à culpa na responsabilidade civil do médico. Civilistica.com. Rio de 

Janeiro, a. 2, n. 2, abr.-jun./2013. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Souza-

civilistica.com-a.2.n.2.2013.pdf. Data de acesso 10.11.2017. p. 14. 
417 FABIAN, Christoph. O dever de informar no direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 137. 

http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Souza-civilistica.com-a.2.n.2.2013.pdf.%20Data%20de%20acesso%2010.11.2017
http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/02/Souza-civilistica.com-a.2.n.2.2013.pdf.%20Data%20de%20acesso%2010.11.2017
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Resolução CFM nº 1931/2009 e em vigor a partir de 2010), em seu art. 22, que “é vedado 

ao médico: Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após 

esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte”. 

É da essência da relação médico-paciente, portanto, o caráter contratual, mas em 

algumas circunstâncias o dever de assistência médica pode não decorrer de vínculo 

contratual direto entre o médico e o paciente. É o caso do médico servidor público, que 

atende em instituição obrigada a receber os segurados dos institutos de saúde pública, relação 

regulada pelo direito administrativo, ou do médico empregado, que trabalha em clínica, 

hospital privado, ou credenciado por plano de saúde.418 

Já foi demonstrado que a vinculação entre o direito dos contratos e a doutrina dos 

negócios jurídicos cria diversas dificuldades para que se confira adequada proteção – 

especialmente jurídica – para os comportamentos que, apesar de comuns e legítimos, não se 

ajustam aos intricados requisitos do negócio jurídico.419 

Também já foi apontado como para KARL LARENZ420, o conteúdo das relações 

obrigacionais estabelecidas por meio de comportamentos sociais típicos deve ser julgado 

segundo normas válidas para a relação contratual correspondente. A designação como 

relação contratual, portanto, é apenas questão terminológica.  

Estas janelas de cooperação, bem denominadas por IRTI de concetti di 

collegamento, com a realidade social são constituídas pelas cláusulas gerais, técnica 

legislativa que conforma o meio hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico 

codificado, de princípios valorativos ainda não expressos legislativamente, de standards, 

arquétipos exemplares de comportamento, de deveres de conduta não previstos 

legislativamente (e, por vezes, nos casos concretos, também não advindos da autonomia 

privada), de direitos e deveres configurados segundo os usos do tráfego jurídico, de diretivas 

econômicas, sociais e políticas, de normas, enfim, constantes de universos metajurídicos, 

viabilizando a sua sistematização e permanente ressistematização no ordenamento 

positivo.421 

Aqui então, ao se falar em relação contratual, tal relação não deverá se fundar em 

um negócio jurídico, principalmente em vista da ausência de manifestação de vontade, ou 

                                                           
418 LEMOS PEREIRA, Paula Moura Francesconi. Relação Médico-Paciente. cit. p. 16. 
419 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais de fato. cit. 

p. 86. 
420 LARENZ, Karl. O estabelecimento de relações obrigacionais por meio de comportamento social típico. 

cit. p. 62. (Trad. Alessandro Hirata). 
421 IRTI, Natalino. Il negozio giuridico come categoria storiografica. Quaderni Fiorentini per la Storia del 

Pensiero Giuridico Moderno, n. 19, 1990. p. 574. 



122 
 

pelo menos, da sua dificuldade no presente caso. O conceito então, torna-se mais abrangente, 

pois não é apenas fonte estrita de negócio jurídico, mas sim “contrato em sentido amplo, 

fundado em um comportamento socialmente típico, ou seja, no contato socialmente típico 

entre médico e paciente, seja no âmbito de uma relação estritamente privada (ou clássica), 

seja no âmbito de uma relação permeada por terceiros (como no caso de planos de saúde). 

É o que J. PEDREIRA422, aponta como o problema do entendimento clássico de 

contrato, fundado em negócio jurídico e não mais suficiente para atender ao tráfego jurídico 

social atual. Mesmo no caso da relação médico-paciente existe uma clara tendência 

padronização e simplificação de atos e formas que faz com que a vontade negocial perdesse 

o status de fonte única de operações econômicas, cedendo espaço para comportamentos 

sociais que, embora não reflitam vontade espontânea de celebração de um negócio jurídico 

– e nem possam ser presumidos como declaração de vontade em todos os casos – traduzem 

atividades ou operações econômicas merecedoras de tutela jurídica. As atividades ou 

operações entre médico e paciente, então, podem ser fundadas ou não em negócio jurídico. 

Partindo-se, então, do exemplo do regime de relação médico-paciente português 

demonstra-se com clareza o problema suscitado423. O médico também (e só) pode incorrer 

em responsabilidade civil extracontratual caso exista da sua parte “diligência e zelo 

manifestamente inferiores àqueles a que se encontrava obrigado”, ou, claro está, em caso de 

dolo. Nestes casos, a responsabilidade do hospital será solidária, cabendo-lhe posteriormente 

direito de regresso, caso haja sido paga a indemnização respectiva. 

Pois bem, perante o quadro apresentado, não se pode deixar de questionar sobre a 

efetiva diferença material que justifique tal diversidade de regimes. De fato, “consoante se 

esteja perante a responsabilidade administrativa ou civil, o réu é distinto (ali o hospital, aqui 

o médico), com diferentes jurisdições (no primeiro caso, a administrativa, no segundo, a 

comum); para além de o próprio regime ser diferente”.424 

                                                           
422 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

p.4. 
423 Em Portugal a relação médico-paciente não é regulada por uma lei especial. Os direitos e os deveres dos 

pacientes encontram-se previstos na Lei de Bases da Saúde (Base XIV da L 48/90, 21/8), no Código Penal e 

noutros diplomas de direito da saúde e estão sintetizados na Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes, que não 

tem força vinculativa. O extenso catálogo de direitos fundamentais previstos na Constituição (CRP) e a 

Convenção dos Direitos do Homem e a Biomedicina, que é directamente aplicável, constituem a base do direito 

médico luso. DIAS PEREIRA, André Gonçalo. “Breves notas sobre a responsabilidade médica em Portugal” 

In: Revista Portuguesa do Dano Corporal. Coimbra: Coimbra University Press, 2007. pp. 17-22. Disponível 

em: URI:http://hdl.handle.net/10316.2/4115, acesso 15.08.2017. 
424 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. “Breves notas sobre a responsabilidade médica em Portugal” cit. pp. 17-

22. 

uri:http://hdl.handle.net/10316.2/4115
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Ora, reconhecendo-se o ato médico como substancialmente idêntico, 

independentemente de em concreto se verificar uma relação de consumo ou antes uma 

relação de direito privado, não se podem ignorar as consequências que dessa noção derivam, 

sobretudo ao se levar em conta a situação de tendencial desfavor em que o paciente-lesado 

se encontra no âmbito do regime da responsabilidade civil extracontratual.425 

Novamente, como demonstra P. ROSA426, o direito português determina que existe 

na responsabilidade obrigacional uma presunção de culpa do devedor427 (médico), que não 

existe em sede extracontratual – nesta vale o regime geral, segundo o qual terá de ser o lesado 

(paciente) a provar a culpa do lesante; o que, por diversas vezes, é francamente difícil para 

o paciente, uma vez que não dispõe, em regra, nem dos conhecimentos técnico-científicos, 

nem dos meios materiais para tal. Isto é, enquanto na primeira forma de responsabilidade o 

paciente apenas tem de provar o dano e a violação das leges artis (ilicitude) (e o respectivo 

nexo de causalidade), na responsabilidade extracontratual ele terá ainda de provar a culpa do 

médico, pressuposto de difícil prova para a generalidade dos pacientes, em regra, leigos em 

matéria de medicina.428 

 Ainda que nosso Código de Defesa do Consumidor resolva o problema apresentado 

abolindo a presunção de culpa e adotando a responsabilidade objetiva, ainda causa 

perplexidade a indevida mistura dos institutos resolvendo-se os problemas de forma 

casuística. 

C. FERREIRA DE ALMEIDA429, assume, então, que o contrato de prestação de 

serviços médicos é não um tipo legal, mas um tipo social e nominado, “porque como tal 

referido na prática e pressuposto em várias disposições legais”; está, pois, em causa um 

                                                           
425 ROSA, Paulo Jorge Ferreira. A natureza jurídica da relação médico-paciente: o contrato de prestação de 

serviços médicos. p. 3.  

Disponível em: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/23850/1/paper%20prest%20serv%20m%C3%A9dicos2.pdf 

Acesso: 04.08.2017. 
426 A natureza jurídica da relação médico-paciente: o contrato de prestação de serviços médicos. cit. p. 3. 
427 O direito brasileiro, a partir do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil de 2002 abandonou 

quase completamente a presunção de culpa em favor da responsabilidade objetiva. 
428 Nos EUA, também é conhecida esta possibilidade de defesa médica (a chamada decision-causation). A 

causalidade entre os danos do paciente e a falta de esclarecimento do médico só se estabelece quando se 

consegue provar que a informação levaria à recusa da operação. A jurisprudência dá muita importância a este 

aspecto e há duas correntes: uma defende o padrão subjetivo, isto é, há nexo de causalidade quando o paciente 

no seu depoimento de testemunha convence que ele, se soubesse daqueles riscos, não teria consentido na 

intervenção; outra segue o padrão objetivo, segundo o qual só se aceita a alegação do paciente que recusaria a 

intervenção, se também uma pessoa razoável na situação do paciente a teria recusado. Não é necessário que a 

paciente prove que nunca teria aceite aquela intervenção. Apenas que não a aceitaria naquele momento e que 

a operação (que conduziu aos danos) não se teria realizado se ela tivesse sido devidamente informada. 

HERRING, Jonathan. Medical Law and Ethics, p. 49 e 106. 
429 FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos. Os Contratos Civis de Prestação de Serviço Médico, in Direito da 

Saúde e da Bioética, Lisboa: AAFDL, 1996. pp. 88-90. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/23850/1/paper%20prest%20serv%20m%C3%A9dicos2.pdf
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verdadeiro e autêntico “contrato socialmente típico”, resultante da constatação da existência 

de uma prática constante e uniforme reconhecida e assumida generalizadamente como 

vinculativa, e dotada de juridicidade. 

Desta forma, a busca pela vontade interior do paciente deve ser uma obstinação do 

médico, pois, as suas expectativas em relação ao seu bem estar, envolve, entre outros 

aspectos, os seus valores, sua cultura, os seus sentimentos, de modo que o respeito a vontade 

do paciente interessa a garantia do livre desenvolvimento da personalidade deste mesmo 

paciente.430 

 Nesse sentido, J. PEDREIRA431 afirma que ainda as relações que reúnem elementos 

gerais são consideradas negócio jurídico ainda que muitas vezes não reúnam os elementos 

categoriais essenciais de um determinado tipo, levando sua categorização como simples 

contrato atípico, o que enseja a aplicação de normas muitas vezes inadequadas ao caso 

concreto. Esse condicionamento demonstra, assim, um forte apego às fórmulas estanques, 

ainda que demonstrado que sua aplicação carece de essencialidade.432 

Para que qualquer declaração tivesse validade, devia ser isenta de vícios (erro, dolo 

ou coação), pois o regime dos vícios da vontade visa proteger a liberdade de vinculação das 

partes. Se estes regimes estão previstos para o negócio jurídico, devem também valer para 

os atos jurídicos, mais a mais quando “um ato jurídico comunicativo esteja envolvido”.433 

Contudo, a vontade hipotética que se busca respeitar é a vontade do paciente e não 

de um eventual representante. Assume aqui grande importância o conhecimento do sistema 

de valores do paciente para que o médico possa formular um juízo que com ele se adequa. 

A urgência é uma situação em que não é possível, em tempo útil, obter o consentimento do 

lesado ou dos seus representantes legais e quando a demora na intervenção médico-cirúrgica 

ponha em perigo a vida ou leve a um agravamento do estado de saúde do doente. 

E. BETTI critica a própria expressão declaração de vontade como definidora do 

negócio jurídico, pois tal enunciação, inspirada no dogma da vontade, corresponde a uma 

tentativa de resumir o negócio jurídico a um elemento subjetivo, qual seja, a própria vontade. 

                                                           
430 VASCONCELOS, Pedro Pais. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 74. 
431 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

p. 5. 
432 Para Pietro Perlingieri “A ampliação da noção de direito positivo e a sua abertura para noções e valores não 

literalmente e não explicitamente subsuntos nos textos jurídicos permite a superação da técnica da subsunção 

e a prospectação mais realística da relação dialética e de interpretação fato-norma, em uma acepção unitária da 

realidade. A ideologia da subsunção consentiu mascarar como escolhas neutras, necessariamente impostas pela 

lógica, as escolhas interpretativas do jurista, desresponsabilizando a doutrina” PERLINGIERI, Pietro. Perfis 

de direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 68-70. 
433 ALMEIDA, Carlos Ferreira de, Texto e Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico, Coimbra, Almedina, 

1992. p. 89. 
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Ao contrário, pretende o jurista destacar que o elemento vontade é necessário para qualificar 

o negócio jurídico, todavia deve estar exteriormente reconhecida no ambiente social, a fim 

de que possa adquirir relevância em confronto com os demais elementos.434 

 Fica claro que a atividade econômica, individualmente considera, não necessita dos 

elementos do negócio jurídico, desde que fundada em um comportamento socialmente 

reconhecido. Tal comportamento que garante a existência de tutela.435 Inclusive a falta de 

enquadramento desse elemento em um tipo legislativo não desautoriza a atividade. Pelo 

contrário, no caso das relações médico-paciente, existe um exagerado enquadramento 

legislativo, que, ainda assim, não consegue resolver o problema apontado. 

 Para J. PEDREIRA436, a coordenação dos atos será objetivamente valorada de acordo 

com as exigências do tráfego jurídico, o que configurará também uma relação jurídica ou 

uma atividade, mas essa relação jurídica não estará revestida de negócio jurídico fundante, 

uma vez que não houve declaração de vontade no tocante à coordenação dos atos; não houve 

vontade negocial.437 

 Assim, as situações subjetivas juridicamente relevantes são conceituadas como a 

eficácia de um fato com referência a um centro de interesses que encontra a sua imputação 

em um sujeito destinatário. Ou mais especificamente considerando que a situação é um 

interesse que é essencial à sua existência, constitui o núcleo vital e característico. É nessa 

trilha que a correlação entre os interesses já é, por si só, suficiente para caracterizar a relação 

jurídica. De acordo com a natureza das situações – desde absolutamente incapazes até outras 

vulnerabilidades – a relação jurídica terá cunho patrimonial, existencial ou ambos. As 

relações jurídicas, então, nascidas de um negócio jurídico são identificáveis por seus 

pressupostos, elementos e requisitos, enquanto as relações contratuais de fato são 

                                                           
434 BETTI, Emilio. Teoria generale del negozio giuridico. Napoles: Edizioni Scientifique Italiane, 1994. p. 68. 
435 Vide o exemplo do menor de idade que compra um refrigerante diretamente de uma máquina. Não se 

configura negócio jurídico, uma vez que não há agente capaz, entretanto há atividade econômica reconhecida 

socialmente. 
436 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

p. 15. 
437 “O negócio jurídico, como acto de autonomia privada e como acção que gera e põe em vigor uma 

regulamentação interprivada, com o seu carácter criador de direito, supõe e exige de parte dos seus autores 

liberdade e discernimento. Não existem, porém, liberdade e discernimento que sejam absolutos, que sejam 

perfeitos e ilimitados. A autonomia privada contenta-se com a liberdade e o discernimento normais, isto é, que 

são próprios das pessoas normais, das pessoas comuns. Para celebrar um negócio jurídico não é, por isso, 

necessário estar completamente livre de constrangimentos. A própria vida em sociedade, com as suas 

circunstâncias, o contacto social e o contacto com a natureza, constrangem e limitam a liberdade das pessoas.” 

VASCONCELOS, Pedro Pais. Teoria Geral do Direito Civil. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2005, p. 491. 



126 
 

identificáveis através do comportamento socialmente típico de cada uma das partes ou dos 

centros de interesse.438 

 Essa verificação, portanto, é dada na realidade social, pois, no plano fático-social, 

revelam-se inúmeras atividades ou relações contratuais despidas de negócio jurídico 

fundante, sem correspondência com qualquer tipo legislativo, que escapam à produção 

legislativa. 

 E. ROPPO439 ainda demonstra que é tão intenso o liame entre a relação contratual e 

o negócio jurídico que pode lhe dar origem que ambos os conceitos em geral acabam por 

serem identificados como sinônimos. Contudo, consolidando o entendimento segundo o qual 

o contrato é a atividade ou operação econômica socialmente relevante, deflagrada por dois 

ou mais centros de interesse, independentemente da existência ou não dos requisitos do 

negócio jurídico, é preciso consolidar ainda mais a tutela dos contratos de base não 

negocial.440 Embora a tutela dos contratos tenha como precedente histórico a proteção da 

vontade individual para dar segurança à regulação dos interesses negociais, o 

reconhecimento da tutela das relações contratuais fáticas se faz importante no sentido que 

viabiliza a execução específica de obrigações não negociais, trazendo segurança jurídica aos 

contatos sociais.441 

 Por outro lado, sendo a responsabilidade reconhecidamente contratual, a execução 

específica da obrigação será possível, o que não aconteceria em um regime de simples 

responsabilidade extracontratual, ainda que em muitos casos fundada no Código de Defesa 

do Consumidor. É um remédio melhor para a satisfação do paciente prejudicado. Isso 

porque, a responsabilidade civil, gera obrigação sucessiva, de modo que se há 

descumprimento de obrigação contratual, a responsabilidade civil será contratual; mas se o 

descumprimento é simplesmente de obrigação geral e não causar dano a outrem a 

responsabilidade civil será extracontratual. Ocorre que a responsabilidade fundada em 

deveres contratuais enseja o dever de cumprimento das obrigações contratuais em sua forma 

específica, na forma estipulada pelas partes ou na forma exigida pela imposição do tráfego 

                                                           
438 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

pp. 82-83. 
439  ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Livraria Almedina, 1988. p. 304. 
440 TORRES, Andreza Cristina Baggio. Teoria Contratual Pós-moderna: as redes contratuais na sociedade de 

consumo. Curitiba: Juruá, 2007. p 27. 
441 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

p. 116. 
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jurídico, e somente se o cumprimento não for possível é que será autorizada a conversão em 

perdas e danos.442-443 

 

 

3.5 Relações contratuais fáticas e relação médico-paciente 

 

O artigo 7º444 da Resolução 1931/2009 do Conselho Federal de Medicina (CFM) – 

conhecido como Código de Ética Médica – ao tratar da responsabilidade do médico, 

determina que é vedado deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for 

sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo que respaldado por 

decisão majoritária da categoria. 

A partir disso, entende-se que há uma proteção aos pacientes em caso de urgência 

e emergência, de forma independente de qualquer manifestação volitiva. Entretanto, é 

possível verificar que o CFM é conselho profissional, e submete apenas os médicos – não os 

pacientes – e ainda, não possui o status de legislação, o que torna sua aplicação menos 

eficiente, ou seja, o médico pode ser punido nas instâncias do conselho profissional, mas ao 

se falar da esfera legal, ou judiciária, o Código de Ética Médica não é legislação.  

 Conclui-se, assim, que o Código de Ética Médica trata de responsabilidade de 

forma genérica, não quantificando, ou diferenciando, seus diversos tipos e graus no que diz 

respeito as mais diversas condutas que podem ser adotadas pelo médico. 

                                                           
442 SILVA, Juliana Pedreira da. Contratos sem negócio jurídico: crítica das relações contratuais fáticas. cit. 

pp. 117-118. 
443 É o que continua cristalino no Novo Código de Processo Civil nos seguintes artigos: 

Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 

concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 

prático equivalente. Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a 

reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de 

dano ou da existência de culpa ou dolo. 

Art. 498.  Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo 

para o cumprimento da obrigação. Parágrafo único.  Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero 

e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber 

ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. 

Art. 499.  A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 

Art. 500.  A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para 

compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 

Art. 501.  Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente 

o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. 
444 Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo 

a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. 
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A partir do exposto, no que diz respeito à relação entre médico e paciente, a doutrina 

das relações contratuais fáticas surge para superar a simples responsabilidade aquiliana de 

médicos em casos que evidentemente fogem desse âmbito e configuram-se como 

verdadeiros contratos de fato e que necessitam da proteção do direito.445 

A ideia da responsabilidade extracontratual do médico, para M. YAZAN e D. 

ZORZIT446, deriva da visão que a relação do paciente é com o hospital, e não com o médico 

em si. Dessa forma, a responsabilidade objetiva resolveria os problemas judiciais decorrentes 

dessa relação. Entendimento esse que é comum na doutrina e jurisprudência brasileira.447 

Entretanto, tais autores448 demonstram que é possível observar que a falta de um 

contrato entre o doente e o médico não pode interferir no profissionalismo que qualifica a 

relação na sua origem – e que se traduz em uma obrigação de comportamento – no confronto 

entre a falta da regulação contratual e a situação de fato do caso. 

Neste sentido, o paciente não pode esperar a prestação do serviço sem o contrato, 

entretanto, ao intervir – porque obrigado pela própria estrutura do sistema – o conteúdo não 

poderá ser diverso daquela fonte de contrato, ou seja, a própria fonte é uma relação contratual 

de fato por meio de contato social, ao qual se obrigam os comportamentos derivados da boa-

fé objetiva, onde os comportamentos diversos das partes devem ser tutelados pelo direito.449 

                                                           
445 Plano de saúde. Pedido de cobertura para internação. Sentença que julgou procedente pedido feito pelo 

segurado, determinado que, por se tratar de situação de emergência, fosse dada a devida cobertura, ainda 

que dentro do prazo de carência, mantida. Dano moral. Caracterização em razão da peculiaridade de se 

cuidar de paciente acometido por infarto, com a recusa de atendimento e, consequentemente, procura de 

outro hospital em situação nitidamente aflitiva. Dano social. Caracterização. Necessidade de se coibir prática 

de reiteradas recusas a cumprimento de contratos de seguro saúde, a propósito de hipóteses reiteradamente 

analisadas e decididas. Indenização com caráter expressamente punitivo, no valor de um milhão de reais que 

não se confunde com a destinada ao segurado, revertida ao hospital das clinicas de São Paulo. Litigância de 

má fé. Configuração pelo caráter protelatório do recurso. Aplicação de multa. Recurso da seguradora 

desprovido e do segurado provido em parte. 

(TJSP, Apelação 0027158-41.2010.8.26.0564, 4ª Câmara de Direito Privado. Comarca de Origem: São 

Bernardo do Campo, Rel. Des. Teixeira Leite, j. 0.2013). 

Neste interessante julgado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não apenas determinou indenizações 

baseadas em danos morais, sociais e materiais, como efetivamente vinculou o plano de saúde do autor ao 

contrato entre este e o hospital particular ao qual recorreu em momento de urgência. Ainda que não cite a 

doutrina das relações contratuais fáticas, determinou verdadeira relação contratual com ausência de 

manifestação de vontade baseada principalmente na conduta social dos envolvidos. 
446 Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilità. Milano: Giuffrè, 2013. p. 400. 
447 Como exemplo: Apelação cível 17.977-4/1 TJ/SP; Apelação Cível Nº 9063522-33.2009.8.26.0000; 

Apelação Cível Nº 0046867-73.2007.8.26.0562, entre diversos outros exemplos. 
448 Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilita. cit. p. 406. 
449 Como já demonstrado anteriormente, a conformação clássica de contrato, individualista e voluntarista, cede 

lugar a um novo modelo deste instituto jurídico, voltado a obsequiar os valores e princípios constitucionais de 

dignidade e livre desenvolvimento da personalidade humana. O contrato deixa de ser apenas instrumento de 

realização da autonomia privada, para desempenhar uma função social. Para A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, 

a ideia de função social do contrato “...está claramente determinada pela Constituição, ao fixar, como um dos 

fundamentos da República, o valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV); essa disposição impõe, ao jurista, a 

proibição de ver o contrato como um átomo, algo que somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais. 

O contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade e essa asserção, por força da Constituição, 
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M. YARZAN e D. ZORZIT450 apontam que nos casos em que o médico recusa-se 

à prestação em virtude da falta de contrato, a responsabilidade aquiliana mostra-se forma 

inadequada de resolução, porque nesse sentido existe uma culpa in non faciendo, surgida do 

próprio ordenamento jurídico, o que seria mais propriamente decidido pela responsabilidade 

contratual derivada da própria relação entre o médico e paciente. Salienta-se, portanto, que 

o serviço médico, em especial nos casos de emergência, configura-se como um serviço de 

necessidade pública, e assim, sua prestação é obrigatória. 

Procurando discernir o conteúdo desse contrato socialmente típico451, deparamo-nos 

com o fato de estes contratos serem normalmente realizados oralmente e sem serem 

acompanhados de detalhadas negociações pré-negociais dada a relação de confiança e a 

permanente continuidade que esta relação normalmente acarreta. Por isso, a integração 

contratual é, neste contexto, extremamente útil.452 

A forma mais tradicional de relação médico-paciente tem lugar num consultório 

privado no qual o médico exerce a sua profissão liberal, e na qual poderá haver a estipulação 

                                                           
faz parte, hoje, do ordenamento positivo brasileiro...”. Esse novo modelo é amparado, dentre outros fatores, no 

campo das relações contratuais, em que proliferam os contratos de adesão, pela busca de equilíbrio concreto 

entre as partes contratantes, pela disciplina das cláusulas contratuais gerais, pela teoria da imprevisão, pela 

resolução por onerosidade excessiva e também pela garantia de direitos mínimos ao contratante vulnerável. 

AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - 

direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - função social do contrato e responsabilidade 

aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 750, 

abr. 1998, p. 116. 
450 Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilita. cit. p. 406. 
451 A ideia de contato socialmente típico não é desconhecida da jurisprudência brasileira. De fato foi utilizada 

em determinadas situações: Civil. Cotas condominiais. Impossibilidade de reexame de provas em recurso 

extraordinário: súmula 279 do stf. Agravo ao qual se nega seguimento. O recurso inadmitido tem como objeto 

o seguinte julgado do tribunal de justiça do rio de janeiro: condomínio atípico. Associação de moradores. 

Obrigatoriedade do recolhimento da contribuição. A multa, juros e a atualização monetária das cotas vencidas 

e não pagas devem ser impostos a partir do vencimento da obrigação, especialmente porque a última tem por 

finalidade compensar a desvalorização da moeda. As contribuições recebidas são revertidas em favor dos 

condôminos, com a prestação de serviços, portanto, cabe a todos o pagamento de sua cota-parte, sob pena de 

haver enriquecimento daquele que, sem pagá-la, usufrui dos serviços prestados à coletividade. Não obstante 

inexistir obrigatoriedade de participação em qualquer associação, em face da regra constitucional, todos 

aqueles que usufrem dos serviços por ela prestados, devem efetuar o pagamento da respectiva cota, sem que 

isto contraria a norma constitucional. Provimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo. Tendo o 

embargante adquirido imóvel em condomínio horizontal, em que as contribuições recebidas são integralmente 

revertidas em favor dos condôminos, com a prestação de serviços, inclusive de conservação, cabe a todos o 

pagamento de sua quota-parte, sob pena de haver enriquecimento ilícito por parte daquele que, sem pagar sua 

parte, usufrui dos serviços prestados à coletividade. Fazendo a Associação de Moradores "OFERTA" de 

prestação de serviços a todos aqueles que adquiriram imóveis, que é "aceita" tacitamente, pela usufruição 

contínua daqueles serviços, que foram instituídos em benefício de toda a coletividade, dá-se entre ambos, o 

que a doutrina moderna civilista denominou de RELAÇÃO CONTRATUAL DE FATO. (AI 585509 / RJ - 

RIO DE JANEIRO - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA 

Julgamento: 31/10/2007). 
452 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Texto e Enunciado na Teoria do Negócio Jurídico. Coimbra: Almedina, 

1992. pp. 99 e ss. 
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de cláusulas contratuais específicas. Contudo, normalmente isso não acontece pelo que 

devemos lançar mão da interpretação contratual, que indica como primeiro critério a 

aplicação de “disposição especial”, ou seja de normas legais e regulamentares.453 

É nesse sentido que encontra-se um cenário de despersonalização das relações de 

consumo, com uma maior distância entre os sujeitos – ou polos – da relação jurídica. A 

distância não refere-se necessariamente a delimitações territoriais ou físicas, pois a própria 

comunicação entre as partes é afetada, o que termina por ignorar ou desprezar aspectos 

individuais da pessoa do consumidor.454 

M. YARZAN e D. ZORZIT 455 ainda demonstram que a aplicação da disciplina das 

relações contratuais de fato é a mais adequada a esses casos, uma vez que a disciplina 

contratual clássica parece aderir muito pouco à realidade, uma vez que, notadamente nos 

casos emergenciais não é o paciente que escolhe livremente o médico, e sim este é imposto 

pela situação, ou seja, nenhum dos dois tem escolha no caso concreto. Para eles a recondução 

dessas situações no âmbito dos contratos negociais com declaração de vontade soa como 

aberração, entre o doente e o médico – e o hospital – falta a conclusão de um contrato, 

subsistindo, dessa maneira, apenas a realidade fática da situação. 

Considerando que a pessoa adquire personalidade jurídica no momento do seu 

nascimento completo e com vida e a partir desse instante, independentemente das 

capacidades em concreto reveladas, a pessoa detém a necessária idoneidade para ser titular 

autônomo ou sujeito de relações jurídicas, isto confere e assegura à pessoa aptidão de ser ela 

própria, por si, a determinar os objetivos e os fins da sua atuação. Consagra-se expressamente 

o personalismo ético, significando que apenas se pode limitar a liberdade de ação pessoal 

nos limites impostos pelo interesse público.456 

Quando a pessoa se encontra em estado vegetativo crónico levantam-se de forma 

especialmente crítica alguns problemas relativos à autonomia do indivíduo no final da vida. 

Ponto de partida, para a doutrina dominante, é assumir que “o paciente em estado vegetativo 

crónico está vivo, gozando de tutela constitucional e legal, não estando ferido de qualquer 

capitis deminutio.” Assim, “a tutela da personalidade humana individual implica a proteção 

não só no apogeu físico e racional da vida de um indivíduo mas também do seu decaimento 

                                                           
453 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 591. 
454 ABOIN, Ana Carolina Moraes. A insuficiência da teoria do negócio jurídico para o consentimento 

informado no âmbito da Bioética. 2015. 258f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2015. pp. 21-25. 
455 Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilita. cit. p. 411. 
456 RIBEIRO, Geraldo. Quem decide pelos menores? (Algumas notas sobre o regime jurídico do consentimento 

informado para actos médicos). Lex Medicinae, Ano 7, n.º 14 (2010), p. 106. 
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em situações de vida humana dita “vegetativa”. Uma das matérias mais controversas da ética 

em final de vida é o do tratamento/ recusa de tratamento das pessoas em estado vegetativo 

persistente, designadamente a recusa de hidratação e nutrição.457 

A partir dessas considerações fica demonstrado como nos casos de relação médico-

paciente a utilização da teoria das relações contratuais fáticas supera a responsabilidade 

extracontratual ou mesmo as relações contratuais fundadas em negócio jurídico. Superam 

ainda a construção das obrigações sem prestação, uma vez que, na obrigação sem prestação 

não se produz obrigação de prestação, essa não pode ser aplicada em tais relações. Por outro 

lado, as relações contratuais fáticas configuram obrigação, o que se adequa a tais 

situações.458 

Os autores demonstram que no direito italiano a construção da responsabilidade do 

médico em relação ao paciente ligada à teoria das relações contratuais fáticas vem 

relacionada a uma maior possibilidade de responsabilização dos danos, principalmente 

naqueles casos onde o paciente está até mesmo inconsciente, ou seja, sem possibilidade de 

verificar os procedimentos adotados pelo médico e hospital. Para eles, não cabe a 

justificativa que a relação do paciente – e do médico – é com o hospital, e sim é uma relação 

entre eles, não obstante a existência de relação com o hospital. No item anterior, ainda, já 

foi demonstrado que mesmo dentro do ordenamento brasileiro se apresentam nítidas 

vantagens. 

O fato é que a relação entre médico e paciente, em sua maioria, se configura como 

relação de fato, principalmente na ótica da responsabilidade médica e nos “contratos” de 

proteção. 

A própria Corte Italiana, no processo nº 589/1999 sustenta que o médico presta um 

serviço de utilidade pública, ou seja, sua utilização é forçosamente necessária em 

determinados casos. Não há escolha do paciente. A partir deste fato, o médico é obrigado – 

por lei – a prestar o serviço. E aqui, portanto, apenas poderia configurar-se uma relação 

contratual de fato.459 

                                                           
457 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. pp. 168-170. 
458 Assicurazione obbligatoria del medico e responsabilita. cit. p. 406. 
459 De acordo com a decisão do Tribunal da Cassação italiano n.º 589/1999, entre o médico e o paciente 

estabelece-se uma relação de natureza contratual, com base na teoria do ‘contato sociale’. Segundo o Tribunal, 

a obrigação do médico dependente do serviço de seguro saúde pela responsabilidade profissional no confronto 

do paciente, ainda que não fundada no contrato, mas no contato social encontra fundamento na confiança que 

o paciente coloca no profissionalismo exercido em uma profissão regulamentada, tem natureza contratual. A 

decisão ainda acrescenta que o regime de reparação, do ônus da prova, do grau de culpa e da prescrição são 

aqueles típicos de uma obrigação de contrato com profissional de natureza intelectual. NIVARRA, Luca. “La 

responsabilità civile dei professionisti: medici, avvocati, notai il punto sulla giurisprudenza”, EDPr, 2, 2000, 

p. 514-515. 
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No plano metodológico, A. VIGOTTI460 destaca a necessidade de prevalência, na 

interpretações dos fatos sociais e das normas a eles aplicáveis, soluções realistas – e não 

soluções abstratas e estéreis – e assim, em última análise, fazer a opção pela “jurisprudência 

dos interesses.” 

Tal ideia também demonstra aceitação no direito português. C. FERREIRA DE 

ALMEIDA461 entende que este contrato, embora não seja um tipo legal (porque não tem 

regulamentação legal própria), é um tipo social e nominado, porque como tal referido na 

prática e pressuposto em algumas disposições legais, isto é, trata-se de um “contrato 

socialmente típico inserido na categoria ampla de contratos de prestação de serviço, onde se 

incluem prestações de “trabalho intelectual”.462 

 Veja que no caso da doutrina portuguesa advoga-se pela existência de um 

consentimento presumido. Ou seja, o consentimento do paciente deve ser prestado antes do 

ato médico que se pretende levar a cabo e deve subsistir durante todo o tratamento. A 

informação deve ser fornecida ao paciente com o tempo suficiente para que este possa refletir 

sobre a sua decisão, de modo que a decisão seja adoptada com a necessária serenidade. Por 

vezes a lei exige o respeito por determinado prazo de reflexão. O consentimento presumido 

seria então importante para os casos em que o paciente está inconsciente ou por outra razão 

incapaz de consentir e não está representado por um representante legal, sendo a intervenção 

urgente, ou no caso de alargamento do âmbito da operação. A vontade hipotética que se 

busca respeitar é a vontade do paciente e não do representante, por isso não se deve 

considerar o consentimento presumido como um instituto da representação.463 Ora, uma 

vontade hipotética não é uma vontade, adequando-se melhor, dessa forma, a tipicidade social 

como fundamento contratual que a presunção genérica de consentimento.  

 

 

 

                                                           
460 Il contrato di fatto. cit. p. 413. 
461 “Os contratos civis de prestação de Serviço Médico” in Direito da Saúde e da Bioética, Lisboa, AAFDL, 

1996. 
462 “A responsabilidade civil médica, dessa forma, admite ambas as formas de responsabilidade, pois o mesmo 

fato poderá, ao mesmo tempo, representar a violação de um contrato e um facto ilícito extracontratual. (…) 7. 

Em regra, a relação entre o médico de clínica privada e o doente que o procura configura uma relação contratual, 

um contrato de prestação de serviços, ou um contrato médico, pelo que lhe serão aplicáveis as regras da 

responsabilidade contratual. (…) 9. Na maior parte dos casos, a responsabilidade do médico, exercendo clínica 

em regime de profissão liberal, é de natureza contratual, sendo tal obrigação de meios e não de resultados.” Os 

contratos civis de prestação de Serviço Médico. cit. p. 222. 
463 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. “Breves notas sobre a responsabilidade médica em Portugal” In: Revista 

Portuguesa do Dano Corporal. cit. p. 21. 
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 3.5.1 Saúde Privada 

 

Importante destacar que o profissionalismo que qualifica sua origem se traduz em 

uma obrigação de comportamento ao confrontar-se com a confiança depositada nele durante 

o contato464 (o que parece ser confirmado pelo Código de Defesa do Consumidor). 

 E aqui destaca-se o ponto principal: a responsabilidade extracontratual (ou aquiliana) 

nasce não da violação de uma obrigação, mas sim da lesão em uma situação jurídica 

subjetiva, ou seja, quando se recorre à violação de obrigação a responsabilidade é 

necessariamente contratual, porque o sujeito não fez (culpa in non faciendo) aquilo que era 

obrigado por força de um vínculo jurídico precedente, segundo o esquema característica da 

responsabilidade contratual. 

Enunciado número 191 CFJ/STJ na III Jornada de Direito Civil dispõe que: “A 

instituição hospitalar privada, responde na forma do art. 932, III, do CC, pelos atos culposos 

praticados por médicos integrantes de seu corpo clínico. 

No âmbito da relação médico-paciente, é necessário que as informações aptas a 

possibilitar a autonomia sejam, por parte do consumidor paciente, cognoscíveis. Desta sorte, 

o excesso verificado na linguagem mediante a qual a informação é passada também 

consistirá violação ao dever legal, pois receber informação sem nada compreender é o 

mesmo que não a receber. Ao paciente é imprescindível que entenda as informações que lhe 

serão prestadas. Sem entendimento não há esclarecimento e, por sua vez, sem esclarecimento 

não há consentimento válido e decisão autônoma: trata-se de uma linha de raciocínio lógica, 

cuja quebra em qualquer dos elos leva ao rompimento de toda a cadeia impedindo seu 

resultado útil.465 

Segundo observa G. BERGSTEIN466, o excesso de informação acaba por suprimir a 

esfera de decisão do consumidor e corresponde, assim, à violação do dever de informação. 

O mesmo autor assevera que o consumidor investido de excesso de informação não é mais 

consciente do que um consumidor que não recebe qualquer informação. Essa situação é 

aplicável à hipótese de um paciente que recebe informações excessivas e desnecessárias que, 

em última instância, lhe retiram o poder de decisão, afrontando toda sistemática relativa ao 

direito que ele tem direito de ser bem informado para o fim de tomar suas decisões 

                                                           
464 HAZAN, Maurizio; ZORZIT, Daniela. Responsabilità sanitaria e assicurazzione. Milão: Giuffrè, 2012. p. 

96. 
465 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova. cit. p. 

133. 
466 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova. cit. p. 

133. 
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livremente. O excesso de informação, dessa forma, poderá ser um verdadeiro óbice ao 

efetivo desenvolvimento da autodeterminação do paciente. O enfraquecimento do dever de 

informar deriva de uma situação de exagero, na qual o consumidor (paciente) recebe 

informações irrelevantes, desimportantes e incompreensíveis que surtem um efeito oposto: 

saturação informativa em que o receptor, diante da quantidade enorme de dados transferidos, 

opta por rejeitá-los ou ignorá-los.467 Trata-se, nas palavras de FLUME, “de um ato 

consciente de configuração jurídica, com a aceitação regular de uma oferta, de caráter 

oneroso, necessários na vida cotidiana”.468 

Fato é que o médico que já encontra inúmeros obstáculos relativos ao exercício de 

sua profissão, especialmente derivados da sociedade massificada e dos contratos coligados, 

deverá enfrentar a questão aqui posta em discussão com razoabilidade, radiografando a 

condição do paciente com quem está lidando para, a partir de então, delimitar a forma pela 

qual a informação apta a permitir uma decisão livre e esclarecida será transmitida.469 

 Há casos em que a pessoa necessita de cuidados de saúde, mas não está consciente 

ou existe alguma outra razão que a impede de dar seu efetivo consentimento para a realização 

de qualquer procedimento/tratamento e não há alguém designado como representante de sua 

vontade. Talvez não lhe haja sido designado curador, caso o evento incapacitante tenha 

ocorrido recentemente, ou não tenha o indivíduo se manifestado previamente através de 

declaração antecipada de vontade, mas independentemente do caso que se apresente, não há 

representante para expressar qual seria a vontade do representado.470 

Podem ocorrer casos em que a pessoa possa ser considerada capaz para os atos da 

vida civil, mas que não tenha capacidade para expressar sua vontade em questões médicas – 

ou porque se encontra diante de uma dor insuportável ou porque tem um medo relevante que 

a impeça momentaneamente de expressar sua vontade.471 A análise dessa capacidade e 

realizada pelo próprio médico, diante das circunstâncias que envolvem o tratamento sugerido 

                                                           
467 BELTRÃO, Silvio Romero. O consentimento informado e sua dinâmica na relação médico-paciente: 

natureza jurídica, estrutura e crise. Cadernos do Programa de Pós-graduação Direito/UFRGS, v. 9, n. 2, 2014. 

Disponível em: http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/viewFile/50162/32725. Acesso: 23.04.2015. 
468 FLUME, Werner. El negocio jurídico: parte general del derecho civil. t. 2. 4ed. Madrid: Fundación Cultural 

del Notariado, 1998. p. 365. (trad. José Maria Miguel Gonzalez e Esther Gomez Calle). 
469 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova. cit. p. 

137. 
470 BERGSTEIN, Gilberto. Os limites do dever de informação na relação médico-paciente e sua prova. cit. p. 

193. 
471 “O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de responsabilidade”. In: NERY, 

Rosa Maria de Andrade; Donnini, Rogerio (Coords.). Responsabilidade civil: atualidade do tema. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, em homenagem ao Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, Doutor Rui Geraldo Camargo Viana. v. 104 p. 509 - 547 jan./dez. 2009. 

http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/viewFile/50162/32725
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ao paciente.472 Assim, a análise da capacidade do paciente para decidir quanto ao melhor 

tratamento irá depender da análise feita pelo médico caso a caso, o que envolve pacientes 

com capacidade e pacientes sem capacidade – e, ainda, dentre os que não possuem 

capacidade, alguns que realizaram manifestação de vontade adiantada e outros cuja vontade 

não se conhece por nunca terem se manifestado.473 

 

 

 3.5.2 Seguro Privado de Saúde 

 

No que em concreto respeita à realidade do funcionamento dos seguros de saúde, 

importa destacar o aparecimento das entidades gestoras de redes de convencionados. 

Referenciado aquelas que são consideradas as três maiores redes de seguros de saúde, nestas, 

as entidades detentoras das redes (que contratam e/ou gerem as relações contratuais com os 

prestadores de cuidados de saúde) prestam simultaneamente serviços às entidades 

seguradoras no sentido de permitir o acesso aos segurados destas à rede de prestadores 

convencionados assim gerida. Refira-se, ainda, que no âmbito das três aludidas redes, é 

permitida a utilização de dois tipos de regimes distintos, a saber, um regime de prestação 

direta (regime convencionado) e um regime de prestação de reembolso (regime livre).474 

Dois aspectos devem ser destacados aqui: apesar do campo de aplicação subjetivo 

das leis específicas e regulamentos da ANS e do CDC ser o mesmo, há concentração no 

fornecedor de serviços, na operadora de planos privados de assistência à saúde, por parte da 

lei da ANS e concentração no consumidor e seus direitos, por parte do CDC. Já entre o CDC 

e a Lei 9.656/98 há total identidade subjetiva, pois esta lei cuida dos direitos do usuário 

(consumidor) e da operadora (controlando-a), o CDC cuida dos direitos dos consumidores 

nos contratos de serviços remunerados em geral.475 

                                                           
472 SZTAJN, Rachel. Reflexões sobre o consentimento informado. In: AZEVEDO, Álvaro Villaça; LIGIERA, 

Wilson Ricardo (Coords.). Direitos do paciente. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 184. 
473 BELTRÃO, Silvio Romero. Autonomia da vontade do paciente e capacidade para consentir: uma reflexão 

sobre a coação irresistível. R. Dir. sanit., São Paulo v.17 n.2, p. 98-116, jul./out. 2016. p. 109. 
474 De modo geral os economistas reconhecem as falhas de mercado que geram assimetria informacional entre 

médicos e pacientes, ainda mais no contexto de planos de saúde. Para STIGLITZ os pacientes não têm 

informação suficiente para julgar a qualidade da decisão do profissional, e portanto, não podem tomar uma 

decisão informada sobre a qualidade do ato médico. Ainda existe um efeito limitativo decorrente da informação 

imperfeita e e da restrição de oferta de serviços que, em muitos casos, impedem a efetividade da competição e 

da qualidade de informação. STIGLITZ, J. E. Economics of the public sector. New York: W. W. Norton, 1999. 

Ver também: ARROW, K. J. Uncertainty and the welfare economics of medical care. In: American Economic 

Review, 1963. 
475 LIMA MARQUES, Cláudia; SCHMITT, C. H. “Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de 

Defesa do Consumidor.” op. cit. p. 40. 
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3.5.3.1 Plano de Saúde 

 

 No caso dos planos de saúde, por sua vez, as evidências que o regime das relações 

contratuais fáticas gera bons resultados são ainda mais evidentes. Isto ocorre pois, o contrato 

de plano de saúde, assim como a relação desenvolvida no âmbito público do Sistema Único 

de Saúde, é marcada, muitas vezes pela impessoalidade.476 Nesse sentido, o paciente 

estabelece uma relação de fato com o médico, relação esta que, por sua vez, vincula o plano 

de saúde. Também destaca-se o caso de descredenciamentos não devidamente notificados. 

Nos seguintes casos, o paciente pode estabelecer sua relação contratual com o médico ou 

hospital, e tal relação vinculará o plano de saúde, independentemente de manifestação de 

vontade deste (tais casos se apoiam em vasta jurisprudência de tribunais superiores, que 

todavia, compreendem apenas como quebra da boa-fé objetiva, mais claramente do dever de 

informar). 

 Os deveres estabelecidos em casos médicos são, como demonstrado, superiores aos 

estabelecidos em outras relações permeadas de confiança. A determinação da ausência de 

recusa, vincula o médico à uma série de deveres permanentes, que determinam a formação 

contratual independentemente de manifestação, ou mesmo de vontade (seja tácita ou 

expressa).477 

 As relações contratuais fáticas não apenas ajudam a determinar as relações nos casos 

médico-paciente, como conseguem estabelecer conteúdo mínimo. Nesse sentido, estendem 

seus efeitos tanto nas relações eminentemente patrimoniais, como nas relações de cunho 

existencial. No que respeita aos direitos existenciais, as relações contratuais fáticas 

                                                           
476 LIMA MARQUES, Cláudia; SCHMITT, C. H. “Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de 

Defesa do Consumidor.” op. cit. p. 44. 
477 A relação entre os médicos e os pacientes torna-se particularmente problemática quando são comparados 

mundos éticos em que certos comportamentos têm um diferentes sinais morais, que podem atingir até um nítido 

contraste. Eles estão lá para todos os olhos, por exemplo, as diferenças em relação à escolha reprodutiva: há 

aqueles que aderem a uma ética em que mesmo fertilização natural sob certas condições - tais como nenhum 

casamento - é considerado moralmente ilícita, ou acredita que o preservativo é contra a naturalidade do ato 

sexual; enquanto que em nossa sociedade há outros que se sentem justificadas plenamente a pílula do dia 

seguinte ou até mesmo a interrupção da gravidez, para não mencionar a diferente avaliação moral da grande 

arsenal de técnicas que permitam remediar a infertilidade. Igualmente ampla e variada como a gama de 

posições morais sobre o que é certo e apropriado para fazer quando a vida diminui para o final: no cume da 

eutanásia, alguns defendem um controle ativo do processo de morrer, enquanto outros defendem sacralidade 

da vida e da 'naturalidade' da morte. SPISANTI, Sandro. Cambiamenti nella relazione tra medico e paziente. 

In: http://www.treccani.it/enciclopedia/cambiamenti-nella-relazione-tra-medico-e-paziente_%28XXI-

Secolo%29/ Acesso: 11.07.2017. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cambiamenti-nella-relazione-tra-medico-e-paziente_%28XXI-Secolo%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cambiamenti-nella-relazione-tra-medico-e-paziente_%28XXI-Secolo%29/
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determinam o respeito independentemente da possibilidade de consentimento informado 

(pois sabemos que principalmente em casos de urgência e emergência não é possível 

qualquer manifestação, ou pelo menos qualquer manifestação livre de vícios – mais 

evidentemente o estado de necessidade). E é nesse sentido – ausência ou possibilidade de 

manifestação de vontade – que as relações contratuais fáticas demonstram todo seu 

potencial. Toda estrutura atinente aos contratos – incluindo deveres anexos da boa-fé, 

estrutura contratual, e proteção aos direitos existenciais – fica assegurada 

independentemente da manifestação de vontade.  

 Até porque, conclusão diversa colocaria em patamar diferenciado (e menos 

protegido) aquelas pessoas que evidentemente necessitam de maior proteção do direito por 

encontrarem-se em situação de impossibilidade (ou dificuldade) de manifestação.478  

 Não se pode negar que a estrutura contratual das relações contratuais fáticas aumenta 

a proteção atinente aos incapazes no que se refere a relações particulares. Isso decorre da 

determinação de verificação de culpa no caso dos profissionais liberais (art. 14, §4º, CDC), 

que seria facilitada ao se impor uma estrutura contratual de fato, independentemente da 

manifestação da vontade das partes. Essa estrutura fática deverá ser observada em qualquer 

caso – excluindo-se aqueles onde o paciente tem capacidade negocial plena – determinando-

se, dessa maneira, um parâmetro mínimo para tais relações. A própria ausência de 

observância dos parâmetros já é entendida como quebra contratual gerando seus efeitos. 

 Ao se trabalhar na esfera de direitos existenciais do indivíduo é evidente que qualquer 

responsabilidade será diferenciada, pelo grau de importância de tais direitos – mais sensíveis 

ao comparar-se aos patrimoniais. Isso não exclui a esfera patrimonial de tais relações – 

podendo mesmo confirma-la. 

 

 

 3.5.3.2 Seguro Saúde 

 

Num contrato de prestação de cuidados de saúde, as partes principais são o paciente 

e o prestador de cuidados de saúde. Este será o caso típico de um paciente que consulta um 

médico profissional liberal no seu consultório. No entanto, para determinados autores, casos 

haverá em que existem outras partes contratuais, designadamente quando o responsável pelo 

                                                           
478 Aqui não se ignora a existência de “testamentos em vida”, mas tal prática ainda é pouquíssimo utilizada no 

Brasil, não podendo ser adotada como parâmetro para tais formulações. 
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pagamento do preço contratual é uma seguradora, ou ainda nos casos em que o paciente tem 

um contrato com uma seguradora de saúde, a qual tem um contrato com um médico 

convencionado. Nestas circunstâncias, poderá haver dúvidas sobre a existência de uma 

verdadeira relação contratual entre o paciente e o prestador de cuidados de saúde, aporia que 

poderá ser resolvida através do recurso ao regime do contrato a favor de terceiro, ou à figura 

das relações contratuais de fato.479 

Assim acontece quando o paciente tenha celebrado contrato de seguro com uma 

empresa seguradora, que, por sua vez, tenha contratado com determinado médico ou clínica 

a prestação de assistência médica ao segurado, mediante a ocorrência de determinadas 

eventualidades previstas. O credor da prestação médica é, neste caso, a empresa seguradora, 

não obstante a relação pessoal nuclear se verificar entre o médico (diretamente no seu 

consultório ou no quadro de uma clínica) e o paciente. O mesmo se diga em relação àquelas 

prestações médicas realizadas no âmbito da medicina do trabalho, em que as entidades 

empregadoras asseguram aos seus trabalhadores os cuidados de medicina, contratando elas 

próprias com o médico ou clínica. Neste caso, o contrato de prestação de serviços médicos 

surge como que enxertado num contrato a favor de terceiros realizado pela empresa. 

Os casos mais comuns enfrentados com o auxílio do Código são aqueles envolvendo 

erros médicos, infecções hospitalares e problemas diversos com planos e seguros de saúde, 

que, neste caso, além do CDC, sofrem principalmente a incidência das normas da Lei nº 

9.656/98. Quando o destinatário final é contratante, mister destacar também que pode haver 

uma multiplicidade de vínculos contratuais de serviços e o consumidor estar ligado apenas 

a um deles, sendo terceiro nos outros, mas se destinatário final destes serviços, consumidor 

será. Também podem existir, nesta pluralidade de vínculos de serviços, alguns que não sejam 

de consumo, mas se a expectativa legítima, o interesse, a pretensão, aquilo que movimenta 

o contratante é o consumo, bastará que um destes vínculos conexos seja de consumo, que o 

contrato serviço que é destinatário final será considerado de consumo e o sujeito consumidor 

por conexidade.480 

A própria jurisprudência já reconhece dessa maneira vínculos especiais entre o 

paciente na ponta final da relação e o próprio seguro-saúde, ainda que este de mais liberdade 

para a escolha de profissionais médicos e hospitais. Isto pois há pluralidade e fragmentação 

                                                           
479 CASCÃO, Rui Miguel Prista Patrício. “A responsabilidade civil contratual na prestação de cuidados de 

saúde em Portugal e Macau”. In Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário. Brasília, 104-118, jul./set, 

2016 Disponível em: http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v5i3.327 Acesso: 10.08.2017. 
480 LIMA MARQUES, Cláudia; SCHMITT, C. H. “Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de 

Defesa do Consumidor.” op. cit. pp. 12 e 41. 

http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v5i3.327
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do sujeito. O sujeito que paga não é o sujeito que se beneficia. A remuneração pode ser 

indireta e por terceiro, enquanto o serviço de consumo é que deve ser remunerado, não se 

exige que o consumidor o tenha remunerado diretamente. Assim, se a sogra de um 

empregado de fábrica é a destinatária final de um serviço médico organizado por uma 

operadora de saúde é esta sogra consumidora, mesmo se sequer o empregado pagou algo à 

organizadora da cadeia (a operadora do plano de saúde), mas esta teve seu serviço 

remunerado pela empresa (consumidora indireta), que por sua vez não cobrou do empregado, 

nem da sogra. O serviço de consumo é que é remunerado, não se exige a remuneração pelo 

consumidor direto (destinatário final), mas sim por alguém, consumidor indireto ou por seu 

representante, consumidor-equiparado.481 

Em resumo, os contratos de seguro-saúde são contratos cativos de longa duração a 

envolver por muitos anos um fornecedor e um consumidor, com uma finalidade em comum, 

assegurar para o consumidor o tratamento e ajudá-lo a suportar os riscos futuros envolvendo 

a saúde deste, de sua família, dependentes ou beneficiários. Aqui todos os beneficiários 

diretos (empregado, sua família, dependentes e outros beneficiários) e indiretos, se 

contratantes dos contratos coletivos e familiares (empregador-contratante de contrato 

coletivo, terceiro-representante, que é o contratante de contrato familiar ou individual, 

sindicatos, universidades e outros representantes de grupos de clientes organizados) são 

considerados consumidores pelo Código de Defesa do Consumidor.482 

Pode-se elencar, então, três categorias de obrigações, quais sejam: i) obrigações 

negociais; ii) de responsabilidade civil; e iii) de enriquecimento sem causa, destacando que 

na atual sociedade de massas se exige uma acrescida proteção, em nome da justiça social, 

daqueles interesses que aglutinam grandes conjuntos de cidadãos.483 E é dessa mesma 

maneira que vários doutrinadores pregam uma nova metodologia quanto ao direito das 

obrigações e uma nova construção obrigacional que deve ser tida como uma relação de 

cooperação.484  

A obrigação, dessa forma, deve ser vista como uma complexa relação formada por 

um conjunto de direito, obrigações e situações jurídicas, compreendendo uma série de 

                                                           
481 LIMA MARQUES, Cláudia; SCHMITT, C. H. “Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de 

Defesa do Consumidor.” op. cit. p. 41. 
482 LIMA MARQUES, Cláudia; SCHMITT, C. H. “Visões sobre os planos de saúde privada e o Código de 

Defesa do Consumidor.” op. cit. p. 54. 
483 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. v 1. São Paulo: Saraiva, 2003. pp. 87-89. 
484 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista Direito 

GV. v. 1 n. 1. pp. 041 – 066. São Paulo: maio, 2005. p. 53. 
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deveres de prestação, direitos formativos e outras situações jurídicas.485 É dessa maneira, 

que em um feixe de relações dificilmente negociadas caso a caso, que as relações de fato se 

apresentam como solução, principalmente por terem como base o comportamento típico 

esperado, e não apenas os requisitos de negócio jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
485 ROSENVALD, Nelson. “Código Civil comentado.” In: PELUSO, Cesar. São Paulo: Manole, 2007. 
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CONCLUSÃO 

 

As expectativas sociais decorrentes da relação médico-paciente são fenômenos 

normatizados e merecem o estudo do Direito, diante da necessidade da sociedade de 

estabelecer uma ordem que possa regular o comportamento nas relações que envolvam a 

prestação do serviço médico. 

A relação entre médico e paciente é muito mais que uma relação jurídica contratual. 

A base social e moral desta relação humana são constitutivas desta interação que visa o 

cuidado do paciente, onde mesmo esses momentos de emoção, de caráter moral e psicológico 

se revelam fundamentais. “Beneficência, confiança, compreensão, amor são elementos 

constitutivos desta relação que dificilmente se adaptam às categorias jurídicas.”486 

A estruturação de normas relativas ao comportamento do médico obriga que a análise 

da relação médico-paciente não seja simplesmente do ponto de vista da medicina, mas 

também do ponto de vista do direito e das demais disciplinas envolvidas. Partindo do 

princípio de que as relações sociais são conflituosas, o direito surge tanto para regular tais 

relações impondo uma ordem, um comportamento, como para imputar responsabilidades 

àqueles que descumpram esta ordem pré-estabelecida, impondo sanções. 

Acrescente que nem sempre existe uma correspondência entre as partes no contrato 

e na relação médico-paciente. E isto quer pela parte do paciente, quer pela parte do médico. 

Quanto ao primeiro caso, na hipótese de um paciente menor, quem tem a obrigação de pagar 

os serviços são os pais; nas situações complexas dos trabalhadores sujeitos a exames a cargo 

da entidade empregadora, ou no âmbito das relações entre as seguradoras e os médicos, 

verifica-se uma não identidade entre a pessoa do paciente e a pessoa do devedor dos 

honorários. Da parte dos profissionais, muitas vezes o médico assistente é um mero 

“auxiliar” sendo um terceiro (uma pessoa coletiva ou outro médico) o verdadeiro contraente. 

Por outro lado, o contrato pressupõe a capacidade negocial, uma capacidade que nem sempre 

está presente, por exemplo, nos doentes do foro psiquiátrico ou que está totalmente ausente 

nos doentes em estado vegetativo ou em coma. 

Todavia, a opção contratual tem a grande vantagem de o contrato se basear na 

autonomia das partes e de colocar em posição de paridade o médico e o paciente. Este é o 

habitat natural para os direitos do paciente tais como o direito à informação, ao 

consentimento e o acesso aos registros médicos. O contrato de direito civil confere, com 

                                                           
486 DIAS PEREIRA, André Gonçalo. Direito dos pacientes e responsabilidade médica. cit. p. 47. 
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grande naturalidade, a base jurídica para os direitos, obrigações e deveres do médico bem 

como os do paciente. O contrato médico consiste numa relação contratual que pode ser vista 

como um “organismo”, contendo um início e um fim, aí se desenvolvendo deveres principais 

e secundários. 

O Código Civil de 2002 manteve o modelo dual ou binário de responsabilidade civil, 

ainda que na sociedade moderna de massas, ambos tenham a rigor uma mesma fonte, qual 

seja o contato social. Nesse sentido, a violação do dever jurídico, apesar de adquirir 

contornos próximos, é diferenciada pelo ordenamento jurídico pátrio, exigindo soluções 

apropriadas. 

Inegavelmente, por sua vez, a sociedade pós-moderna, definida principalmente pelo 

consumo e risco, pode também ser conceituada como pluralista, visto ser caracterizada pela 

globalização da economia e dos meios de produção, pela massificação dos meios de 

comunicação e das técnicas de contratação. É a razão pela qual se torna impossível pensar 

que apenas o modelo clássico de negócio jurídico seja suficiente para responder aos desafios 

resultantes do desenvolvimento. 

 A fenomenologia da objetivação do contrato – entendida aqui como relevância 

crescente dos comportamentos tomados no seu significado econômico-social objetivo, mais 

do que como expressões de declaração de vontade – é, ainda, reconduzível, bem vistas as 

coisas. 

Ora, esta objetivação – que faz com que habitualmente não haja qualquer período de 

negociações e, consequentemente, não haja uma verdadeira conformação do conteúdo do 

contrato pelas partes – aliada ao fato de não haver no Código Civil regulação especificamente 

dirigida ao contrato de prestação de serviços médicos – demonstra tratar-se de um contrato 

cuja tipicidade advém da práxis social. 

A clássica relação entre médico e paciente, vista sob a ótica do negócio jurídico não 

consegue mais absorver a complexidade das relações modernas. Em uma determinada 

situação de urgência, em que o consentimento não possa ser obtido, os médicos devem 

prestar os tratamentos médicos adequados e que sejam imediatamente necessários para 

salvar a vida ou evitar uma grave deterioração da saúde do paciente. Ainda assim, o médico 

deve considerar o conhecimento disponível sobre o paciente para optar pelo tratamento mais 

plausível, ou seja, aquele que provavelmente o paciente teria dado seu consentimento 

(obviamente, o grau de informação disponível pode ser extremamente discrepante, desde um 

paciente com longo tratamento com seu médico, até um atendimento emergencial com o 

plantonista). Logo que possível, o paciente deve ser informado acerca das intervenções 
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levadas a cabo e deve ser pedido consentimento para ulteriores cuidados e tratamentos 

médicos. 

É aqui que finalmente destaca-se que não há que se falar em relação contratual entre 

médico e paciente, como modalidade de negócio jurídico. Situa-se, tal relação, tendo em 

vista o fato de que a prestação de serviços médicos, insere-se no âmbito das relações de 

consumo, sob a égide do Código do Consumidor, como relação de serviços do denominado 

“tráfego de massas”. Dessa maneira, o paciente busca o médico. Não efetua um contrato 

específico e típico quando ingressa no consultório ou no hospital. Basta marcar a consulta, 

dirigir-se à consulta, receber a prescrição e pagar os honorários. Do mesmo modo, sucede 

quando um familiar ou amigo solicita a presença do médico. Seja no âmbito particular ou 

privado, insere-se tal conduta nas relações de prestação de serviços. 

Chama a atenção, entretanto, para o fato de que a capacidade civil sofre limitações487, 

dada a situação do paciente, a impor regras que digam respeito à “incapacidade natural” de 

se defrontar com a doença, incapacidade esta que tem sido vista com especial atenção pela 

jurisprudência italiana, levando em consideração o fato de que o aludido consentimento-

informado ou esclarecido, seja, nos casos especialíssimos, instrumento a ser utilizado 

somente em benefício do paciente.488 

O que molda, o que dá forma a tais relações é a conduta social típica, reconhecida ex 

lege, a regular o conteúdo de tais relações já predispostas. Forma-se entre o médico e o seu 

cliente um verdadeiro contrato comportando, para o médico, a obrigação, se não obviamente 

de curar o doente, ao menos de lhe fornecer os cuidados, não quaisquer uns, mas 

conscienciosos, atentos, e, reserva feita a circunstâncias excecionais, conforme aos dados 

adquiridos pela ciência; que a violação mesmo involuntária desta obrigação contratual será 

sancionada por uma responsabilidade da mesma natureza, igualmente contratual. 

É nesse sentido, então, que as relações contratuais de fato aparecem para resolver 

uma série de problemas da relação médico-paciente. Isso pois, tanto médico quanto paciente 

muitas vezes encontram-se em situações que a vontade, ou mesmo a manifestação de 

vontade, não são centrais. Diferentemente do negócio jurídico clássico, e mais de acordo 

com preceitos muitas vezes aplicados, como as regras referentes aos contratos de adesão e 

ao Código de Defesa do Consumidor, as relações contratuais de fato baseiam-se mais no 

                                                           
487 Não se pode esquecer do novo regime de incapacidade civil adotado no Brasil, em 2015, a partir da 

aprovação do Estatuto do Deficiente. A partir desse ponto, a incapacidade absoluta restringe-se aos menores 

de 16 anos, ainda que a incapacidade relativa derivada de determinadas deficiências possa acabar se 

aproximando do regime de incapacidades absolutas. 
488 “O consentimento esclarecido em matéria de bioética: ilusão de exclusão de responsabilidade”. cit. p. 546. 
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contato socialmente típico e menos nas manifestações de vontade. No caso específico da 

relação médico-paciente, a vantagem está no fato que a assimetria informacional é grande 

entre as partes, as manifestações de vontade podem ser inexistentes ou mesmo alteradas em 

casos de doenças graves.  

Entretanto, a aplicação das relações contratuais de fato à relação médico-paciente, 

não envolve ignorar a vontade e autonomia do paciente em si, apenas considerar a situação 

especial dessa relação permeada por diversos fatores de ordem intelectual, ética e social. 

As relações entre médico e paciente deflagram sem dúvidas atividade contratual. Para 

a tutela do mais vulnerável, é mister reconhecer esse vínculo, sob a orientação dos princípios 

que norteiam o ordenamento jurídico. Essa vulnerabilidade de um dos centros de interesse 

deve ser protegida em razão da existência de elementos fáticos que justifiquem a situação, 

possibilitando relações mais estáveis e maior satisfação na formatação de tais relações 

jurídicas. 
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