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RESUMO 

 

CARVALHO, Patrícia Miyuki Hayakawa de. Contratos existenciais e de lucro: uma nova 

tipologia. 2018. 191p. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 15 de janeiro de 2018. 

 

Esta pesquisa tem por objeto contratos existenciais e de lucro, dicotomia elaborada 

recentemente na doutrina brasileira. Investiga a natureza de tais categorias 

contratuais, seus traços distintivos, bem como as diferenças na intervenção judicial 

em tais tipos de avença. No capítulo inaugural, a investigação parte do exame de 

textos do criador da dicotomia, Antônio Junqueira de Azevedo, a fim de delinear os 

conceitos de contratos existenciais e de lucro. Essa análise, conjugada com textos 

acadêmicos supervenientes sobre o tema, serve para identificar os traços 

distintivos de tais contratos na teoria do negócio jurídico. Examina-se a causa final 

como ponto distintivo entre as categorias. O capítulo inclui um estudo sobre os 

limites da causa final como indicadora de interesses existenciais nos contratos, 

chegando-se à ideia de que qualquer avença pode deter, em sua execução, traços 

existenciais. No segundo capítulo, teorias sobre a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais foram utilizadas para delinear um guia de fundamentação e controle 

das intervenções judiciais nos contratos existenciais, o tipo essencialmente novo 

da dicotomia. Teses que concebem a regulação contratual de modo similar aos 

contratos existenciais e de lucro foram objeto de análise no terceiro capítulo, 

enriquecendo o trabalho com soluções aos problemas que a dicotomia brasileira 

propõe solucionar. Analisa-se no último capítulo como a intervenção judicial nos 

planos da validade e eficácia dos contratos muda em vista da natureza distinta de 

cada categoria em exame. A causa final e a cláusula geral da função social do 

contrato são os fios condutores da análise, traçando um iter analítico das situações 

jurídicas abarcadas pelas categorias acima, bem como dos limites e possibilidades 

de intervenção judicial nos referidos contratos.  

Palavras-chave: Contratos existenciais e de lucro – causa - função social do 

contrato – validade - eficácia. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, Patrícia Miyuki Hayakawa de. Existential and profit contracts: a new 

typology. 2018. 191p. Masters. Faculty of Law, University of São Paulo. São Paulo, January 

15, 2018. 

 

The object of this research are existential contracts and profit contracts, a dichotomy 

recently elaborated in the Brazilian contractual doctrine. It investigates the nature of 

these contractual categories, its distinctive features, as well as differences in judicial 

intervention in such types of agreement. In the first chapter, the investigation starts 

from the analysis of texts by the creator of the dichotomy, Antônio Junqueira de 

Azevedo, to delineate the concepts of existential and profit contracts. This analysis, 

together with supervening academic texts on the matter, supports the identification 

of the categories’ distinctive features in the contractual theory. The final cause is 

analyzed as a distinctive point between them. The chapter includes a study on the 

limits of the final cause as indicator of existential interests in contracts, coming to 

the idea that any contract can end up having existential traces in its performance. 

In the second chapter, theories on the horizontal effect of fundamental rights were 

used to delineate a reasoning guide that underlies and controls judicial interventions 

in existential contracts, the essentially new category of the dichotomy. Theories that 

conceive the contractual regulation in a similar fashion were examined in the third 

chapter, enriching this research with solutions to the problems the dichotomy 

proposes to solve. With the help of these theories, the last chapter examines how 

judicial intervention regarding validity and effectiveness of contracts differ in view of 

the nature of existential and profit contracts. The final cause and the general clause 

of the social function of contract serve as guiding threads for this chapter, helping 

to trace an analysis of the legal situations covered by the above categories, as well 

as the limits and possibilities for judicial intervention in said contracts.  

Keywords: Existential and profit contracts – cause – social function of contracts – 

legality - effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em seu “Sovereign Virtue: the theory and practice of equality”, Ronald 

Dworkin propõe uma situação hipotética de profunda pertinência para este 

trabalho1.  

Imagine-se um grupo de náufragos que encontra, por sorte, uma ilha deserta 

e cheia de recursos naturais. 

  Nessa ilha, o emprego, a posição social, o grau de formação educacional 

dos náufragos quase não lhes tem serventia; são parte de uma vida passada. Trata-

se de uma pequena sociedade, que acaba de nascer. 

Aos náufragos será possível escolher a maneira como as riquezas da ilha 

serão distribuídas e aplicadas. Para instrumentalizar essa escolha, eles decidem 

distribuir entre si uma certa quantidade de uma moeda recém inventada, as 

“clamshells”. Com tal moeda, será possível fazer um leilão dos recursos naturais 

da ilha, como uma primeira distribuição de bens entre os náufragos. 

Fantasiosamente, seguradoras surgem para oferecer apólices cobrindo todo 

tipo de contingência social: doença, falta de determinadas habilidades, ausência de 

emprego, idade avançada. As apólices estarão, então, entre os bens a serem 

arrematados no leilão. 

Sabedores de que, nesse novo mundo, ainda não é possível identificar quais 

serão suas habilidades e deficiências, a oferta de apólices se torna interessante 

aos náufragos. 

 A questão reside em saber em que eles escolherão investir e em qual 

intensidade. 

É perfeitamente possível escolher uma apólice bastante básica de seguro, 

ou nenhuma apólice, enquanto se investe muito na aquisição de recursos naturais. 

Mas também é possível diminuir um pouco os investimentos em recursos, 

                                            
1 DWORKIN, Ronald. Sovereign Virtue: the theory and practice of equality. Cambridge, 
Massachussetts: Harvard University Press, 2000. A situação hipotética descrita nos parágrafos 
seguintes está nas páginas 65-71 da referida obra. 
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garantindo um nível mínimo de seguridade que possibilite a superação de possíveis 

dificuldades. 

A alegoria de Dworkin induz o leitor a questionar que tipo de prestações se 

esperaria de um Estado, caso não se tivesse ideia da posição social e 

idiossincrasias de sua existência. Certamente uma cobertura razoável seria 

escolhida pela maioria das pessoas. 

Em um Estado neoliberal, esse problema da distribuição de riquezas e da 

satisfação de necessidades essenciais é resolvido em grande parte por meio de 

soluções de mercado. É no mercado que as pessoas encontram muitos dos bens 

e serviços essenciais ao desenvolvimento de sua personalidade, como saúde, 

educação, moradia, previdência. Por vezes, a incapacidade do Estado de prestar 

adequadamente serviços públicos não dá alternativa às pessoas senão adquirir tais 

serviços no mercado. 

Assim, a distribuição de riquezas deixa de ser um problema estritamente de 

direito público, para adentrar o campo do direito contratual. Os contratos são, numa 

sociedade capitalista contemporânea, uns dos mais importantes meios de 

distribuição de riqueza. 

Não por outro motivo, sociólogos e juristas já viram nos contratos não só 

meios de troca, mas também de exercício de poder social2. Os proprietários dos 

meios de produção detêm um poder inerente à importância dos bens e serviços 

que veiculam. Tal poder demanda a imposição de responsabilidades 

correspondentes, pena de tornar-se fatalmente um domínio tirano. 

Por isso, é imprescindível que o Estado regule a forma como as pessoas 

adquirem bens e serviços essenciais por meio de contratos. Essas relações 

privadas têm uma importância social; não raro ditam as chances de vida das 

                                            
2 Vide: RENNER, Karl. The institutions of private law and their social functions. Translated by 
Agnes Schwarzchild. London: Routledge & Kegan Paul, 1949, p. 70-71 e 115; NIPPERDEY, Hans 
Carl. Direitos fundamentais e direito privado. Tradução de Waldir Alves. In: Direitos fundamentais 
e direito privado: textos clássicos. Organizador/revisor: Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris Editor, 2012, p. 52-53 (original publicado em Festschrift für Erich Molitor. Geburtstag 
3. Oktober 1961. Herausegeben von Carl Nipperdey; München: Beck Verlag 1962, S. 17. Título no 
original: Grundrechte und Privatrecht; DÜRIG, Günther. Direitos fundamentais e jurisdição civil. 
Tradução de Luís Afonso Heck. In: Direitos fundamentais e direito privado: textos clássicos. 
Organizador/revisor: Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2012, p. 42-43. 
Para anotações sobre a teoria de “poder social” de Gamillscheg, vide LEWAN, Keneth M. The 
significance of constitutional rights: theory and practice in West Germany. In: The International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 17, No. 3, pp. 571-601 (Jul. 1968), p. 578-579. 
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pessoas. A ausência de regulação neste campo equivaleria a um liberalismo sem 

freios, cego a valores outros que não o da reciprocidade.  

Malgrado pareça óbvia a relevância de uma tal regulação, a forma como ela 

deve se dar é bastante controversa. 

Assim, a questão levantada por Dworkin continua sem resposta. 

Transplantada para o direito contratual, ela indaga que tipo de regulação se deseja 

para instrumentalizar a divisão de riquezas ocorrida por meio dos contratos.  

A dicotomia “existencial v. lucro”, mote deste trabalho, representa uma 

tomada de decisão frente à alegoria de Dworkin. De sua estrutura se infere a 

necessidade de tratamento diferente entre contratos que visam ao lucro e aqueles 

que veiculam ou envolvem bens e serviços de relevância primária para o 

desenvolvimento da personalidade. 

 Não por acaso, Antônio Junqueira de Azevedo expôs a dicotomia pela 

primeira vez em resposta a uma preocupação generalizada com um possível 

excesso de intervenção judicial nos contratos de consumo, os quais veiculam o 

maior número de bens e serviços essenciais3. 

Nesse contexto, as categorias “existencial” e “de lucro” delimitariam 

territórios em que intervenções judiciais assumiriam contornos nitidamente 

diferentes4. 

Na seara dos contratos de lucro, seria salutar, até necessário, que agentes 

econômicos ineficientes fossem expulsos do mercado5. Isso porque faz parte do 

jogo concorrencial que os agentes econômicos paguem o preço de estratégias 

equivocadas. A neutralização de erros, por meio de uma intervenção judicial aguda 

nos contratos, inviabilizaria a competição inerente a uma economia de mercado; 

torná-la-ia desinteressante do ponto de vista da inovação e do empreendedorismo6. 

                                            
3 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para 
as Jornadas Brasileiras da Associação Henri Capitant. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos 
Estudos e pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 185. 
4 Ibidem, loc. cit. 
5 ibidem, loc. cit.  
6 FORGIONI, Paula. Teoria geral dos contratos empresariais. 2ª edição, revista. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 91.  
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Os contratos existenciais, por sua vez, instrumentalizariam relações que dão 

acesso a bens e serviços essenciais à subsistência humana. Nesse campo, a 

competição inerente ao ambiente empresarial não tem sentido.  

Isso porque as pessoas naturais têm um valor intrínseco, uma dignidade, ou, 

nas palavras de Azevedo, “não são descartáveis”7. A imprescindibilidade de 

determinadas contratações para a subsistência de seres que têm um valor 

intrínseco é o que justificaria uma dogmática diferente para tais avenças, incluindo 

uma intervenção judicial mais aguda. 

Certamente um dos méritos de Junqueira de Azevedo é ter enfrentado este 

problema com desassombro, propondo soluções práticas contundentes. A 

ineficácia de cláusulas contratuais que ofendem diretos fundamentais e a adoção 

da onerosidade excessiva subjetiva fora dos lindes do Código de Defesa do 

Consumidor8, são apenas exemplos de soluções propostas por Azevedo que 

merecem estudo neste trabalho. 

Essa alteração de pontos da dogmática contratual em função da qualidade 

de determinados contratos é um grande desafio para os civilistas, especialmente 

no que toca aos contratos existenciais, uma categoria nova. O risco evidente é o 

de romper com as regras postas, instaurar o caos por meio de conjecturas etéreas, 

distantes da letra da lei e da dogmática clássica9. E com isso, surge a possibilidade 

de adoção de visões unilaterais do contrato, de paternalismos exagerados que 

podem causar disfunções econômicas, a pretexto de dar limites razoáveis à busca 

pelo lucro. 

                                            
7 ENTREVISTA: Antônio Junqueira de Azevedo. In: Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de 
Janeiro: Padma, ano 9, vol. 34, abril-junho/2008, p. 304-305. 
8 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para 
as Jornadas Brasileiras da Associação Henri Capitant. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos 
Estudos e pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 194. 
9 Não por acaso, é exatamente esta a angústia de Daisy Gogliano sobre a aplicação irrefletida da 
função social do contrato. Como se verá, há uma íntima relação entre o tema da função social do 
contrato e a distinção entre contratos existenciais e de lucro. “A função social do contrato, como 
razão e motivo, nos moldes em que está sendo proposta, cai no vazio, no subjetivismo, apta a 
conduzir a arbitrariedades, dada a sua relatividade, porque o que é social para um poderá não sê-
lo para outro, e em nome do “social” como função, facilmente instaura-se a insegurança jurídica, 
adotando-se uma teoria revisionista dos contratos, influenciada pela compreensão vaga e imprecisa 
do negócio jurídico, nessa tendência cada vez mais presente para generalizações e abstrações” 
GOGLIANO, Daisy. A Função Social do Contrato (causa ou motivo). Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, vol. 99, p. 153-198, ano 2004. Disponível em 
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67622, p. 153. Acessado em 17.04.2017. 
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Tais questões se tornam mais eloquentes à medida em que nos deparamos 

com casos em que o Poder Judiciário brasileiro utilizou raciocínio parecido com 

aquele inerente aos contratos existenciais, a fim de evitar ofensas a direitos 

fundamentais da pessoa humana na seara contratual.  

Tome-se como exemplo casos nada raros de planos de saúde empresariais 

que são resilidos unilateralmente, enquanto seus beneficiários se encontram em 

meio a tratamentos críticos. 

Ao contrário do disposto para planos médicos individuais, a Lei dos Planos 

de Saúde e a Resolução Normativa ANS n° 195/2009 não vedam a resilição 

unilateral de planos empresariais10, apenas impondo à operadora um prazo mínimo 

de vigência do plano a concessão de um aviso prévio de 60 dias. 

Decisões de tribunais estaduais vêm contrariando a interpretação literal das 

referidas regras, especialmente quando a resilição é noticiada em meio a 

tratamento de doença grave. 

Na maioria dos casos, a noção de que o serviço contratado é essencial para 

seus beneficiários faz com que decisões considerem abusiva a rescisão do contrato 

empresarial sem motivação externada pela operadora. Em alguns casos, os 

Tribunais sinalizam a exigência de que a operadora abra uma renegociação do 

contrato antes de declarar sua intenção de resilir, dada a importância que o plano 

de saúde tem para seus beneficiários11. 

                                            
10 Vale a transcrição do dispositivo: “Artigo 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e 
o § 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não 
cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os 
produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo 
vedadas: I - a recontagem de carências; II – a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo 
por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta duas, consecutivos 
ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja 
comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de  inadimplência; e III – a suspensão ou 
rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”. 
BRASIL. Lei Federal nº 9.656/1998. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm. 
Acessado em 17.04.2017.  
11 Vide excerto de julgado do TJDFT: “4) Em se tratando de bens essenciais como a proteção 
ou a cobertura de doenças, essa contratação não pode sofrer interrupção sem causa razoável 
e sem oportunidade de ampla discussão, revisão ou resolução das bases contratuais 
anteriores e oportunidade para a manutenção do contrato mediante reajustamento do 
custeio”. BRASIL. TJDFT. Apelação nº 20130111709368APC (Acórdão n.834965). 5ª TURMA 
CÍVEL. Desembargador Relator LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS. Desembargador Revisor 
SEBASTIÃO COELHO. Data de Julgamento: 26/11/2014. Publicado no DJE: 02/12/2014, pág.: 348. 
No TJSP: BRASIL. TJSP. Apelação nº 1119173-07.2014.8.26.0100. 7ª Câmara de Direito Privado. 
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Em outras decisões, reconhece-se a legalidade da rescisão unilateral do 

contrato pela operadora no caso dos planos empresariais, mas determina-se a 

continuidade da avença para empregados que estejam sob tratamento médico 

crítico, sob a ideia de que o bem da vida tutelado se sobrepõe a qualquer outro 

interesse negocial12. 

A diversidade de soluções judiciais para problemas parecidos revela a 

necessidade de parâmetros mais claros para a solução de problemas contratuais 

envolvendo situações existenciais. É preciso aprofundar as relações de 

interdependência entre autonomia privada e preservação da dignidade humana 

para dar cabo deste problema sem cairmos em casuísmos. 

 

1. Síntese do problema 

 

Como se viu, fenômenos de expansão e restrição da eficácia de cláusulas 

contratuais em consideração a direitos essenciais à subsistência humana são uma 

realidade no direito civil. Tais fenômenos nem sempre se estribam – ou deveriam 

se estribar - na invalidade do negócio jurídico ou de cláusula contratual, mas sim 

na perspectiva de que a falta de qualquer intervenção resultaria em prejuízo enorme 

a algum direito fundamental.  

Os conceitos de contrato existencial e contrato de lucro são importantes para 

desvendar a racionalidade jurídica por trás das referidas decisões, porque nos 

ajudam a identificar interesses fundamentais no seio de tais contratos. As decisões 

judiciais passaram por esta averiguação, ainda que implicitamente. 

A questão está em como fazer a racionalidade jurídica tomada nestas 

decisões emergir e tornar-se clara; como encontrar fundamentos que as justifiquem 

ou que as provem incorretas. 

                                            
Desembargador Relator RÔMULO RUSSO. Data de julgamento: 14/02/2017. Data de registro: 
14/02/2017. 
12 BRASIL. TJSP. Apelação nº 1017943-40.2015.8.26.0405. 7ª Câmara de Direito Privado. 
Desembargador Relator JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES. Data do julgamento: 24/03/2017. Data 
de registro: 28/03/2017; BRASIL. TJSP. Apelação nº 1007422-78.2015.8.26.0100. Desembargador 
Relator RÔMOLO RUSSO. 7ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 13/02/2017. Data de 
registro: 13/02/2017; BRASIL. TJSP. Agravo de instrumento nº 0000109-92.2015.  7ª Câmara de 
Direito Privado. Desembargador Relator LUIZ ANTONIO COSTA. Data de julgamento: 23/06/2015. 
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A dicotomia “existencial v. lucro” tem o mérito de tornar explícita a 

necessidade de tratamento diferenciado a categorias contratuais radicalmente 

distintas. Como visto, essas categorias têm o mérito de ampliar as justificativas de 

intervenção judicial nos contratos, delimitando, ao mesmo tempo, o campo de 

pertinência de tais justificativas.  

A par de tais possibilidades, essa novel nomenclatura suscita ainda muitos 

questionamentos. Entre eles, as seguintes serão objeto deste trabalho: 

(i) Qual é a estrutura dos contratos existenciais e de lucro? Quais são os 

seus traços distintivos? 

(ii) Quais os fundamentos jurídicos e ideológicos da distinção entre contratos 

existenciais e de lucro? Elas se amoldam aos valores contidos na 

Constituição Federal e na legislação brasileira? 

(iii) O conceito de contrato existencial pode revelar mecanismos 

excepcionais de restrição da eficácia de avenças entre as partes e 

perante terceiros, a fim de preservar direitos fundamentais inerentes à 

subsistência humana? 

(iv) Por meio de quais princípios e cláusulas gerais essa distinção encontraria 

espaço para aplicação no ordenamento brasileiro? 

(v) Quais os limites e as diretrizes de tais mecanismos de restrição e 

expansão de eficácia?  

(vi) Como controlá-los a fim de manter intacta a liberdade de contratar e o 

princípio da obrigatoriedade dos contratos? 

(vii) Qual é o limite do sacrifício das partes a fim de preservar direitos 

fundamentais inerentes à subsistência humana?  

(viii) A distinção entre contratos existenciais e de lucro é exaustiva, ou seja, é 

capaz de abarcar todos os tipos de contrato? Se negativa a resposta, 

como abordar a dicotomia? 

Tais questões precisam ser analisadas com cuidado de artesão. Afinal, a 

configuração dada aos contratos existenciais e as consequências desta distinção 
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afetam um balanço entre liberdade negocial e outros direitos fundamentais já 

estabelecido pelo direito civil clássico, com consequências diretas para a economia 

em geral e para os contratantes. 

O desafio deste trabalho é justamente construir pontes dogmáticas seguras 

para a tutela de tais avenças, sem quebra da lógica econômico-social de tais 

contratos. 

 

2. Plano do trabalho 

 

O trabalho está dividido em 4 capítulos. 

No primeiro capítulo, os contratos existenciais e de lucro são apresentados 

a partir do exame dos textos de Antônio Junqueira de Azevedo e da doutrina 

superveniente sobre o tema. Com isso, delimitar-se-ão as principais características 

dos contratos existenciais e de lucro. 

No capítulo seguinte, busca-se elaborar um guia procedimental para 

elaboração e análise de decisões envolvendo contratos existenciais, a partir de 

teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. 

Para compreender a faceta material dos problemas a serem resolvidos por 

meio da dicotomia, dedicou-se o terceiro capítulo à análise de teorias brasileiras e 

estrangeiras sobre regulação contratual que tenham sido delineadas em função do 

papel econômico e social dos contratos. 

No último capítulo, as diferenças relativas à intervenção judicial nos 

contratos existenciais e de lucro são criticamente analisadas, propondo-se 

soluções práticas aos problemas abordados ao longo do trabalho.  

A causa final e a cláusula geral da função social do contrato são condutoras 

da referida análise, traçando um iter analítico das situações jurídicas abarcadas 

pelas categorias contratuais, bem como dos limites e possibilidades de intervenção 

judicial nos contratos existenciais e de lucro. 
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CONCLUSÃO 

 

Pudemos concluir que: 

 

1. A razão de ser da dicotomia “existencial v. lucro” reside na necessidade de 

balizas diferentes de intervenção judicial nos contratos, de acordo com a 

finalidade da avença, se existencial ou de lucro.  

2. Contratos de lucro são aqueles cuja causa aponta ao escopo bilateral de 

lucro. Podem ser firmados entre empresários, entre empresário e pessoa 

física, ou entre duas pessoas naturais, desde que as referidas pessoas 

naturais tenham intento de lucro.  

3. Na seara dos contratos de lucro, a intervenção judicial deve ser mais 

parcimoniosa. É salutar, até necessário, que agentes econômicos 

ineficientes sejam expulsos do mercado.  Faz parte do jogo concorrencial 

que os agentes econômicos paguem o preço por terem adotado estratégias 

equivocadas. A neutralização de erros inviabiliza a competição inerente a 

uma economia de mercado; torna-a desinteressante do ponto de vista da 

inovação e do empreendedorismo. 

4. Os contratos exercem um papel indispensável na atividade empresarial. 

Contratos instrumentalizam as relações interempresariais, tornando-as 

estáveis. Afastam o oportunismo dos agentes econômicos e tornam viáveis 

trocas de insumos e serviços inerentes à atividade empresarial. É natural 

que a estratégia dos agentes econômicos até o lucro esteja estruturada em 

contratos. Uma intervenção aguda nesse ambiente institucional tem 

justamente o efeito de neutralizar erros estratégicos, retirando o prêmio – 

maior lucro – daqueles empresários que adotaram estratégias mais 

eficientes. 

5. Os contratos existenciais, por sua vez, são aqueles em que ao menos uma 

das partes é pessoa física e busca satisfazer, diretamente por meio do 

contrato, direitos fundamentais ligados à subsistência humana. Tais 



166 
 

necessidades estão intimamente ligadas a direitos fundamentais sociais, 

como educação, saúde, moradia, alimentação, entre outros. 

6. Nesse ambiente, a competição inerente ao ambiente empresarial não tem 

sentido. Isso porque as pessoas naturais têm um valor intrínseco, uma 

dignidade, ou, nas palavras de Azevedo, “não são descartáveis”343. 

7.  Em uma economia de mercado, como a brasileira, vários dos bens e 

serviços essenciais ao desenvolvimento de tais pessoas são adquiridos por 

meio de relações contratuais. A imprescindibilidade de determinadas 

contratações para a subsistência de seres que têm um valor intrínseco é o 

que justificaria uma dogmática diferente para tais contratações, incluindo 

uma intervenção judicial mais aguda nos contratos ditos existenciais. 

8. Para além dos contratos existenciais, seria possível identificar traços 

existenciais em contratos firmados por pessoas jurídicas com e sem fins 

lucrativos, desde que tais contratos instrumentalizem ou afetem tais 

interesses existenciais de terceiros. 

9. Contratos firmados por pequenas empresas não podem ser alçados ao 

patamar de contratos existenciais, porque isso importaria retirar-lhes 

indevidamente da lógica comercial. Ainda assim, é possível que se 

encontrem traços existenciais em tais contratos, na medida em que sua 

execução possa afetar direitos fundamentais imprescindíveis à subsistência 

humana. 

10. Os contratos existenciais e de lucro são diferenciados, na obra de Antônio 

Junqueira e Azevedo, pela análise conjunta do objeto da contratação e de 

sua finalidade para um ou ambos contratantes. Na teoria do negócio jurídico, 

a finalidade da contratação é estudada não pela análise fragmentada dos 

elementos “objeto” e “contratante”, mas sob o signo da causa final. O 

conceito de causa final instrumentaliza a discussão sobre até que ponto o 

interesse que uma das partes tem no contrato é de tamanha relevância a 

ponto de afetar sua regulação. 

                                            
343 ENTREVISTA: Antônio Junqueira de Azevedo. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de 
Janeiro: Padma, ano 9, vol. 34, abril-junho/2008, p. 304/305. 
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11. Uma das justificativas para a intervenção na regulação de contratos 

existenciais com base no interesse visado pelo contratante está na eficácia 

dos direitos fundamentais nas relações privadas. Tendo em vista que os 

contratos existenciais instrumentalizam a satisfação de necessidades 

primevas ou de alta relevância para o desenvolvimento da personalidade, 

caberia ao Estado regular os referidos contratos de maneira a respeitar e 

promover os direitos fundamentais ligados à satisfação das referidas 

necessidades. 

12. Os direitos fundamentais influenciam as relações privadas de maneira 

mediata quando (i) tornam nulas leis aplicáveis às relações privadas e 

ofensivas a tais direitos; (ii) são utilizados como parâmetros de interpretação 

de regras e aplicação de cláusulas gerais. Referida influência se dá de 

maneira imediata quando as disposições constitucionais são utilizadas sem 

mediação na resolução de conflitos entre privados. 

13. Se houver regra legal ou cláusula geral aplicável ao conflito privado que 

envolva direitos fundamentais, considera-se obrigatória a utilização dos 

referidos dispositivos na resolução da disputa, adotando então o método da 

eficácia mediata dos direitos fundamentais nas relações privadas. Isso pode 

significar, na prática, a declaração da inconstitucionalidade de um dispositivo 

legal, sua interpretação conforme a Constituição.  Apenas na ausência de 

dispositivo legal cabível, a utilização da eficácia imediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas é permitida. 

14. Enquanto a legislação traduz os direitos fundamentais à linguagem bilateral 

das relações particulares, a incidência imediata dos direitos fundamentais 

nas relações privadas imprescinde de uma adaptação do sentido de tais 

direitos às relações de direito privado344. A relação de direito privado merece 

                                            
344 No mesmo sentido: COLLINS, Hugh. On the (In)compatibility of Human Rights Discourse and 
Private Law. LSE, Law, Society and Economy Working Papers 7/2012. London School of 
Economics and Political Science, p. 25/26. Disponível em 
www.lse.ac.uk/collections/law/wps/wps.htm; ALEXY. Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 2ª edição. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 528. CANOTILHO, 
J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª edição. Coimbra: Almedina (s.d.), 
p. 1288; SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª edição. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, 259.  
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tratamento diferente porque ambas as partes em conflito detêm direitos 

fundamentais, ao contrário do que ocorre com as relações de direito público, 

em que apenas o cidadão exerce direitos fundamentais. 

15. Pela via direta ou indireta, a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas se dá por meio de um sopesamento. No campo contratual, sugere-

se que tal sopesamento seja realizado a partir da análise conjunta das 

relações de interesse/sacrifício que subjazem o contrato, utilizando-se 

critérios de adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Na 

comparação entre tais relações interesse/sacrifício é que sobressairá um 

conflito entre direitos fundamentais e, mais abstratamente, entre a 

obrigatoriedade dos contratos e um direito fundamental. 

16. Caso a análise dessa relação aponte uma restrição insuportável a um direito 

fundamental, de fato a autonomia privada poderá eventualmente ceder parte 

de seu espaço para acomodar outro direito fundamental. Nesse caso, ocorre 

uma intervenção judicial no contrato.  

17. O uso da proporcionalidade como guia de argumentação é instrumento que 

controla tão somente o procedimento de aplicação dos direitos fundamentais 

às relações privadas. Ao final do teste de proporcionalidade, nenhuma das 

máximas do princípio da proporcionalidade consegue controlar a valoração 

material dos direitos fundamentais em jogo nas relações contatuais. É o 

operador quem dita qual a medida da importância de cada um dos direitos 

fundamentais em jogo para dizer, afinal, que um direito é importante o 

suficiente a ponto de justificar um certo sacrifício de outro direito 

fundamental. 

18. Os conceitos de contrato existencial e de lucro representam uma tomada de 

posição valorativa sobre como a regulação contratual deveria se comportar 

em cada uma destas categorias, como uma diretriz para a formulação de 

precedências “prima facie” a serem aplicadas às relações contratuais. 

19. A doutrina reconhece que o contrato é um dos principais meios de 

distribuição de riquezas em uma sociedade capitalista e liberal. Ao mesmo 

tempo, reconhece-se a importância que tal distribuição de riqueza tem para 
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a fruição de direitos fundamentais, para o desenvolvimento da personalidade 

dos indivíduos. 

20. Por isso, a doutrina nacional e estrangeira oferece modelos regulatórios que 

procuram moldar a disciplina jurídica do contrato a fim de proteger a fruição 

de tais direitos fundamentais, muitas vezes ligados à concretização de 

direitos sociais, no caso dos contratos existenciais. 

21.   Modelos regulatórios que priorizam a proteção absoluta do mínimo 

existencial, concebido como as condições básicas para a sobrevivência da 

pessoa humana e sua inserção econômico-social, não levam em conta a 

ausência de culpa do contratante necessitado para lhe conferir proteção. É 

o que se vê nos casos de regulação dos efeitos dos contratos de empréstimo 

em caso de superendividamento no Brasil. 

22. Na Finlândia, há legislação que proporciona maiores benesses ao 

contratante necessitado mas, para isso, exige que o contratante necessitado 

não tenha concorrido para a configuração da situação de necessidade 

tutelada. É o caso da possibilidade de alteração do programa de 

cumprimento das obrigações de um contratante, quando se encontra em 

situação de desemprego, baixa-renda, doença, por razões que independem 

de seus esforços. 

23. Tais modelos regulatórios não são excludentes. Ao contrário, vê-se 

vantagem em que sejam combinados para que o conceito de contrato 

existencial sirva a uma tutela mais abrangente de necessidades sociais. 

24. A função social do contrato ressalta a importância global dos arranjos 

contratuais no atingimento dos objetivos de um Estado Social de Direito. 

Remete o instituto jurídico do contrato à sua função econômico-social, à 

operação econômica a ele subjacente, inserindo-o numa ordem de valores 

pluralista. Propõe uma conciliação entre a fruição de direitos subjetivos, 

como a propriedade, e as metas de bem-estar da sociedade. 

25. Impõe-se, portanto, um dever de solidariedade entre privados, na seara 

contratual, para que se chegue ao sucesso deste modelo de Estado. 
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26. Como cláusula geral, a medida dos deveres impostos pela função social do 

contrato deve ser retirada da ideia de ordem econômica fulcrada na 

Constituição, especialmente em seus artigos 1º, 3º, 6º e 170 da Constituição 

Federal. 

27. Iluminados por tais disposições, chega-se à conclusão de que a função 

social do contrato não reside na deturpação das finalidades econômicas do 

contrato, porque isso fatalmente feriria a livre iniciativa, um dos fundamentos 

da ordem econômica. 

28. Se a função econômica do contrato é, como vimos acima, a circulação de 

riquezas, a função social do contrato deve assegurar que tal circulação de 

riquezas contemple todos os objetivos e princípios acima elencados. 

29. Assim, a execução de um contrato não pode retirar do devedor os meios 

para sua existência digna. Tampouco pode ofender o meio ambiente, a livre 

iniciativa. Por uma questão de solidariedade, a função social do contrato 

deve fazer surgir deveres laterais de conduta quando as riquezas que 

circulam por meio dos contratos atinem diretamente a direitos sociais, como 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, nos termos do rol exemplificativo contido no 

artigo 6º da Constituição Federal. 

30. A função social também valora a causa de um contrato a partir da relevância 

que determinadas finalidades perseguidas pelo contrato têm para direitos 

fundamentais que integram a dignidade da pessoa humana. E, nesse ponto, 

impõe limites à liberdade dos contratantes, quando não lhes permite 

executar uma obrigação até suas últimas consequências, ou lhes impõe 

deveres laterais de conduta. 

31. A influência de tais ditames constitucionais nas avenças, por meio da 

cláusula geral da função social do contrato, tem o condão de limitar situações 

jurídicas subjetivas, e de impor ao titular do direito o dever de respeito a 

interesses de relevância ímpar, como a preservação da dignidade humana 

do contratante.   
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32. Enquanto a causa final concreta identifica a função econômico-social de um 

determinado contrato, a função social retira esse dado do plano da existência 

do negócio jurídico para compará-lo a um padrão esperado de circulação de 

riquezas, ou de justiça contratual. 

33. No plano da eficácia, a disfunção da causa é tratada como uma distorção da 

função social do contrato em sentido amplo ou estrito. A função social em 

sentido amplo, tal qual delineada por Tomasevicius Filho, determina a 

aplicação das consequências da impossibilidade superveniente, da 

onerosidade excessiva, determina a limitação de faculdades, para que seu 

exercício não implique o sacrifício desproporcional de direitos de alta 

relevância para o desenvolvimento da personalidade do parceiro contratual. 

Impõe deveres laterais, no mesmo sentido. 

34. A função social em sentido estrito se aplica aos casos em que o contrato 

produz externalidades, ou violações a direitos metaindividuais. Quando não 

houver lei que regule a compensação de tais externalidades, as cláusulas 

contratuais que as produzem devem ser consideradas ineficazes. As 

consequências de uma tal ineficácia devem ser tratadas, entre os 

contratantes, de acordo com as regras de impossibilidade da prestação. 

35. Partindo da premissa de que todo contrato tem causa, é possível acessar o 

plano da existência do negócio jurídico para dele abstrair a finalidade que os 

agentes perseguem com a realização do contrato. Da análise de tais 

finalidades é que se extrai se o contrato se encaixa entre as categorias 

existencial ou de lucro, para então determinar a sua disciplina específica. 

36. Observa-se, todavia, que no plano da eficácia, a função social do contrato 

pode afetar o programa contratual, não porque a causa do referido contrato 

não condiz com sua função social, mas porque sua execução passa a (i) 

afetar direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente saudável, 

ou (ii) ofender direitos individuais de relevantíssima importância ao 

desenvolvimento da personalidade de um contratantes. 

37. No plano da validade, dadas as consequências drásticas decorrentes da 

nulidade ou anulabilidade de um pacto, a formulação das hipóteses desses 
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fenômenos é questão de política legislativa. Dai porque a cláusula geral da 

função social do contrato é inapta à elaboração de novos casos de nulidade 

ou anulabilidade de contratos.  

38. Ainda assim, uma parte significativa das hipóteses desses fenômenos 

encontra razão de ser na função social dos contratos e searas de 

aplicabilidade maiores ou menores, a depender tratar-se de contrato 

existencial ou de lucro. 

39. A título de exemplo, a finalidade empresarial de uma avença torna-a 

incompatível com o instituto da lesão por inexperiência ou premente 

necessidade. Ser condescendente com a falta de experiência na seara 

empresarial seria o mesmo que neutralizar as vantagens competitivas 

normais e desejáveis do mercado. Também é difícil pensar hipóteses em 

que uma contratação mais onerosa devido à premente necessidade de uma 

empresa não esteja incluída na álea normal de um negócio. 

40. No plano da eficácia, a onerosidade excessiva se aplica de maneira diferente 

nos contratos existenciais e de lucro. Nos contratos de lucro, a onerosidade 

excessiva deve se aplicar para conservar a causa sinalagmática, ou a 

contrapartida convencionada entre as partes, em atenção à repartição de 

riscos entabulada na avença.  

41. Nos contratos existenciais, a onerosidade excessiva pode se fundar não só 

na conservação da causa sinalagmática, mas também na alteração de 

circunstâncias que mude a capacidade que uma das partes detém de 

cumprir com sua obrigação sem prejuízo de seu mínimo existencial. 

42. Um exemplo disso seria o de um empréstimo cujo valor da parcela se torna 

gradativamente desproporcional à própria renda do devedor, até 

comprometer sua subsistência, por circunstâncias supervenientes - como o 

desemprego, o congelamento de salários, o superendividamento. 

43. Tratando-se tal intervenção judicial do fruto de uma ponderação entre 

interesses existenciais e não-existenciais, é necessário conferir-lhe balizas 

que maximizem a realização dos interesses conflitantes no caso concreto, 

ambos protegidos pelo ordenamento jurídico.  
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44. Assim, a intervenção no programa contratual deve proteger a fruição do 

direitos fundamental ligado à subsistência huaman, mas ao mesmo tempo 

deve ser a que menores reflexos negativos implique ao interesse do credor. 

Uma intervenção judicial ótima poderia consistir no reparcelamento da 

dívida, no caso da desproporcionalidade superveniente do emprétimo, de 

modo que a execução do contrato deixe de privar o devedor de seu mínimo 

existencial. Em compensação a tal alteração, um montante maior de juros 

seria, ao final, pago à credora, devido ao maior protraimento das parcelas 

no tempo. 

45. Raciocínio semelhante poderia ser utilizado para aplicar aos contratos 

existenciais institutos como a impossibilidade subjetiva e a impraticabilidade 

de obrigações contratuais, quando a performance de tais prestações 

significar um prejuízo ao mínimo existencial ou, ainda um prejuízo 

desarrazoado a direitos fundamentais da pessoa humana. A razoabilidade 

do sacrifício de tais direitos deve ser aferida a partir da ponderação entre as 

relações interesse/sacrifício das partes, tal qual explicitado no item 2.5.2 

deste trabalho. 

46. Nos contratos de lucro, a natureza exclusivamente patrimonial do conflito 

torna a necessidade de intervenção judicial menos aguda. A resilição ilegal 

do contrato, por exemplo, pode ser compensada por uma indenização. 

47. Nos contratos existenciais, a potencialidade de dano irreversível a bens 

como a saúde torna a intervenção judicial potencialmente mais aguda. Em 

alguns casos práticos, verificou-se, implicitamente, a imposição de uma 

responsabilidade social a grandes empresas, como planos de saúde, para 

além da relação sacrifício/interesse comportada pelo contrato.  

48. Esse tipo de raciocínio judicial implica uma espécie de “ressecuritização” de 

riscos, transferindo aos demais consumidores os custos da responsabilidade 

social imposta em tais casos práticos. Embora essa ressecuritização seja 

desejável em muitos pontos, não é adequado que ela seja imposta sem uma 

deliberação democrática a esse respeito na esfera legislativa.  
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