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RESUMO 

 
 
O objetivo da dissertação é investigar os “Pressupostos da Obrigação de Restituir o 
Enriquecimento sem Causa no Código Civil Brasileiro”. O enriquecimento sem causa, que tem 
antecedentes romanos, é reconhecido no Brasil independente desde os tempos do Império, 
passou por uma rejeição quando do advento do Código Civil de 1916, que não o previu 
expressamente, porém retomou sua força ao longo do século XX, ao fim do qual já era 
corrente a opinião de que se tratava de fonte de obrigações autônoma. Na vigência do Código 
Civil de 1916 não havia unanimidade quanto à enumeração e ao preenchimento de sentido dos 
pressupostos da obrigação restituitória. Uma minoria dispensava os requisitos do 
empobrecimento e da correlação entre o enriquecimento e o empobrecimento em favor de um 
novo pressuposto, qual seja, o de que o enriquecimento se dê “à custa de outrem”. O Código 
Civil de 2002, nos arts. 884 a 886, regulou expressamente o enriquecimento sem causa como 
fonte de obrigação, sendo que os autores atuais têm em geral indicado como seus pressupostos 
a existência de um (i) enriquecimento que ocorra (ii) à custa de outrem sem (iii) justa causa e 
que (iv) não concorra com outro remédio jurídico (i.e., subsidiariedade), não sendo essenciais 
os requisitos do empobrecimento e da correlação. O estudo dos principais paradigmas 
cristalizados na doutrina estrangeira, especialmente na portuguesa e na alemã, permitiu a 
conclusão de que deve ser adotado o paradigma da divisão do instituto do enriquecimento sem 
causa, pelo qual se investigam os pressupostos da obrigação de acordo com as suas diversas 
categorias, a saber, no Brasil, o enriquecimento por prestação, o enriquecimento por 
intervenção e o enriquecimento por despesas efetuadas por outrem. O enriquecimento por 
prestação tem por pressupostos o (i) enriquecimento em sentido real que (ii) ocorre por 
prestação (iii) sem justa causa, entendida esta última como a frustração do fim da prestação. O 
enriquecimento por intervenção tem por pressupostos (i) o enriquecimento (ii) obtido à custa 
de outrem (iii) sem causa jurídica ou, mais analiticamente, o (i) enriquecimento em sentido 
patrimonial (ii) obtido pela intromissão em direitos de outrem, quando na verdade (iii) é 
reservado pela ordem jurídica ao titular da posição jurídica afetada. Já o enriquecimento por 
despesas efetuadas por outrem tem por pressupostos o (i) enriquecimento em sentido 
patrimonial cuja (ii) conservação seja vedada pelo ordenamento jurídico e que decorra de uma 
(iii) despesa efetuada por outrem, sendo a restituição limitada, na circunstância de o beneficio 
ser imposto, ao que resultar de dispêndios de necessários. A regra da subsidiariedade não 
consubstancia um pressuposto propriamente dito, pois não integra o suporte fático da 
obrigação restituitória, funcionando mais como uma norma de sobredireito que fixa o caráter 
especialíssimo dos arts. 884 e 885 do Código Civil, e tem um sentido concreto, ou seja, 
somente obsta a pretensão restituitória o meio jurídico alternativo que concretamente forneça a 
mesma solução que é garantida pelo instituto do enriquecimento sem causa. Por fim, pela 
análise de dois grupos de casos comuns na jurisprudência, concluiu-se que, por falta de 
familiaridade com a lei, os tribunais brasileiros, ao menos quanto aos casos pesquisados, ainda 
não deram efetividade ao enriquecimento sem causa como fonte de obrigação.  
 
Palavras-chave: Enriquecimento sem causa. Pressupostos. Código Civil brasileiro. 
 
 



ABSTRACT 
 

 

The purpose of the present thesis is to unveil the requisites of the obligation based on the law of restitution 

according to the Brazilian Civil Code. The law of restitution, which has its roots in the Roman law, has been 

acknowledged in independent Brazil since the 19th century. In spite of the fact that it has not been expressly stated 

in the Brazilian Civil Code of 1916, the authors throughout the 20th century have recognized the unjust 

enrichment as an obligation-creating event. Nevertheless, the doctrine under the Civil Code of 1916 was not 

unanimous regarding the enumeration and the content of the requirements of the restitutionary obligation. In fact, 

there was a minority that downplayed the requisites of both impoverishment and correlation between the 

enrichment and the impoverishment in favor of others, i.e., that the enrichment occurs at the plaintiff’s expense. 

The rise of the unjust enrichment as an obligation-creating event had its climax with the publication of the 2002 

Brazilian Civil Code. Specifically, its articles 884, 885 and 886 included the phenomenon amidst the source of 

obligations. Under the new Code, it has been generally assumed that the requisites underlying the unjust 

enrichment are the presence of an (i) unjust (ii) enrichment (iii) at the plaintiff’s expense that (iv) does not 

compete with an alternative legal remedy (i.e., rule of subsidiarity). The requirements of impoverishment and 

correlation aforementioned were abandoned by most authors. An adequate answer to the questions regarding the 

requisites of the restitutionary obligation, however, demands the analysis of the paradigms crystallized in the 

foreign doctrine, especially of the German and Portuguese legislation.  It has been concluded that the paradigm of 

the categorization of the unjust enrichment has to be adopted.  In compliance with this perspective, the requisites 

underlying the restitutionary obligation have to be investigated pursuant to the different categories, namely the 

enrichment through transfers, the enrichment through interference and the enrichment through expenditures made 

by the plaintiff. The requisites of the restitution based on enrichment through transfers are (i) the enrichment in 

its objective sense that (ii) occurs through the performance of a conscious and goal oriented patrimonial 

increment in which it is evident (iii) the failure of this particular goal. Importantly, this goal is sought to be 

assessed objectively from the unilateral manifestation of the performer, in conformity to the good-faith principle. 

The restitution based on enrichment through interference has as requirements (i) the enrichment in its subjective 

sense (ii) obtained through the interference with the rights (iii) legally reserved to the plaintiff. Finally, the 

requirements of the restitution based on enrichment through expenditures made by the plaintiff are (i) the 

subjective enrichment (ii) that the law forbids and that is originated from (iii) an expense effectuated by the 

plaintiff. In the particular case of an imposed enrichment, the restitution is constrained to the incontrovertible 

benefits resulting from the act of the plaintiff.  Because the subsidiarity rule does not integrate the fattispecie of 

the restitutionary obligation, it does not substantiate a requisite by itself. The subsidiarity rule functions rather as 

a secondary norm that determines the character of lex specialis of the articles 884 and 885 of the Civil Code. 

Additionally, the subsidiarity rule has a concrete character, i.e., the restitutionary pretensions are only prevented 

by an alternative legal remedy that offers an effective solution that is identical to the one ensured by the law of 

restitution.   

 
Words-key: Law of restitution. Unjust enrichment. Requisites. Brazilian Civil Code.   
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  1. INTRODUÇÃO 

 

   A presente dissertação tem por objetivo estudar os pressupostos da obrigação de 

restituir o enriquecimento sem causa no Código Civil brasileiro de 2002.  

 

   A pesquisa pretende fornecer ao texto de lei a interpretação que melhor se 

compatibilize com a evolução da doutrina do enriquecimento sem causa no Brasil e no 

exterior, o que permitirá também avaliar a capacidade do legislador de ter colhido da Ciência 

Jurídica, consciente ou inconscientemente, as lições mais atualizadas e convenientes para o 

regramento de tão importante, e no Brasil ainda pouco estudada, categoria jurídica.  

 

   Após uma breve incursão no Direito Romano, de caráter exclusivamente 

instrumental, e de uma notícia histórica relativa ao direito brasileiro no século XIX, será 

analisado o desenvolvimento do tema do enriquecimento sem causa no Brasil quando em 

vigor o Código Civil de 1916, tanto quanto à possibilidade de considerá-lo fonte de obrigações 

como, num segundo momento, mais particular, a respeito dos elementos constitutivos da 

obrigação de transferir o enriquecimento sem causa. 

    

   Não é intenção pesquisar o enriquecimento sem causa (rectius, a vedação do 

enriquecimento sem causa) como princípio de Direito, mas sim delimitar o estudo do 

enriquecimento sem causa como instituto de Direito Civil ou, mais especificamente, como 

fonte de obrigações. Como princípio, o enriquecimento sem causa é de corrente uso, tanto na 

doutrina como na jurisprudência. No campo da quantificação da indenização por dano moral, é 

freqüente nos julgados do Superior Tribunal de Justiça a afirmação de que o montante a ser 

pago à vítima não pode lhe render enriquecimento sem causa.1 2 Trata-se, aí, sem dúvida, da 

enunciação de um princípio que limita o valor da indenização, já que, se eventualmente for 

                                                           
1 “Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador  ater-se às 
peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o 
ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa, justificando-se a intervenção 
deste Tribunal, para alterar o valor fixado, tão-somente no casos em que o quantum seja ínfimo ou exorbitante, 
diante do quadro delimitado em primeiro e segundo graus de jurisdição para cada feito”. (AgRg no AG 818.350-
RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 16.10.2008). 



concedida por decisão judicial uma reparação muito superior ao dano verificado, não se 

constituirá em favor do agente lesivo uma obrigação de restituição do enriquecimento 

experimentado pelo lesado. O locupletamento, aí, terá causa, qual seja, justamente a ordem 

emanada do Poder Judiciário. 

 

   O princípio, ademais, como nos lembra C. MICHELON JR., transborda o 

próprio instituto do enriquecimento sem causa como fonte de obrigações, pois também é 

fundamento de outras regras do Direito Civil. É o caso, cita o autor, do art. 182 do Código 

Civil, que determina a restituição das partes ao status quo ante quando da anulação do negócio 

jurídico.3 Outros institutos inspirados no princípio da ilegitimidade do enriquecimento sem 

causa são as regras relativas ao cumprimento dos contratos, à garantia contra os vícios da 

coisa, à resolução por inadimplemento, à alteração das circunstâncias e à exceção de contrato 

não cumprido.4 

 

   O estudo dos pressupostos da obrigação fundada no enriquecimento sem causa 

é instigante, pois a inovação verdadeiramente significativa do Código de 2002 não foi a 

introdução do princípio, que sempre teve vigência, mas sim a enunciação de uma cláusula 

geral de criação de obrigações por meio do enriquecimento sem causa.  Ou seja, o princípio da 

vedação do enriquecimento sem causa tem a sua relevância, mas não se pode negar que as 

bases para a sua afirmação já se faziam presentes no ordenamento jurídico muito antes de o 

Código Civil de 2002 entrar em vigor. Os contornos mais específicos da obrigação decorrente 

do enriquecimento sem causa, porém, estavam inteiramente entregues aos escrúpulos da 

doutrina.5   

 

                                                                                                                                                                                      
2 G. ETTORE NANNI faz observação semelhante em Enriquecimento sem Causa,  São Paulo, Saraiva, 2004, p. 
168. 
3 Direito Restituitório – Enriquecimento sem Causa, Pagamento Indevido, Gestão de Negócios, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2007,  p. 176. 
4 Enunciação de F. PESSOA JORGE, Direito das Obrigações, vol. 1, Lisboa, A.A.F.D.L., 1976, p. 231, apud L. 
M. TELES DE MENEZES LEITÃO, O Enriquecimento sem Causa no Direito Civil – Estudo Dogmático sobre a 

Viabilidade da Configuração Unitária do Instituto, face à Contraposição entre as Diferentes Categorias de 

Enriquecimento sem Causa, Coimbra, Almedina, 2005, p. 34. 
5 Poder-se-á objetar que todo e qualquer instituto jurídico depende de construção doutrinária. Não obstante,  nos 
casos de ausência ou vagueza do texto normativo explícito a liberdade do intérprete é maior. Quer-se, pois, dizer 
que, no tocante ao enriquecimento sem causa como fonte de obrigação,  a margem de manobra do jurista 
informado pelo sistema do Código de 1916 era, no mínimo, bastante confortável. 



   Nesse sentido se avulta, acredita-se, a importância da presente pesquisa: no 

identificar situações que, principalmente pela anterior falta de texto normativo, ou eram 

ignoradas pelos operadores do Direito – circunstância que mantinha adormecidas as 

pretensões legítimas dos “empobrecidos – ou eram freqüentemente tratadas como casos de 

responsabilidade civil ou de outros institutos, gerando distorções na definição da solução 

adequada. É o exemplo típico do uso de bem alheio sem que resulte dano ao proprietário, ou 

da utilização não autorizada da imagem de outrem, que pode até, ao contrário de prejudicar, 

beneficiar o titular.  

 

   Presente a regra, de dimensão mais concreta que o princípio, é necessário 

esmiuçá-la. Não se interprete essa frase com o preconceito que por vezes se identifica nos 

textos ditos “contemporâneos”, pois o objetivo aqui não é reproduzir o método da Escola 

Exegética oitocentista. Mas é forçoso admitir que, mesmo num ambiente jurídico tomado de 

princípios, de normas constitucionais de conteúdo privado, mantém-se inabalada a necessidade 

de se saber, diante do fato dado, da causa que é levada ao juiz, se existe ali a obrigação de 

transferir o enriquecimento havido sem causa àquele que a lei, o Código Civil, indica. 

 

   Essa necessidade de concretização dos princípios é reafirmada de forma 

generalizada pelos estudiosos do enriquecimento sem causa. J. A. ALVAREZ 

CAPEROCHIPI, por exemplo, assevera que o princípio de que ninguém deve se locupletar à 

custa de outrem é a outra face do onipresente “dar a cada um o que é seu”, e que tais máximas 

de natureza ético-moral: 

 

“... son tan imprecisas en su formulación lógica como dificiles en su aplicación 
práctica. En realidad, no tienen otra misión que la de señalar la vocación de 
justicia de un ordenamiento; no fundan, por sí solas, la resolución de los 
conflictos. Frente a esta vaguedad y generalidad del principio, interesa buscar 
la correcta regulación del enriquecimiento sin causa como instrumento 
técnico.”6       

  

   Não basta, pois, afirmar que existe o princípio da conservação dos patrimônios, 

ou que a eqüidade proscreve o enriquecimento sem causa, ou mesmo que a Constituição 

                                                           
6 El Enriquecimiento sin causa, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1979, p. 11. 



Federal veda o locupletamento injustificado. Sim, a vedação existe, ou melhor, vale, porém em 

que circunstâncias, de que forma, em que medida o ordenamento veda? No Brasil, são as 

normas do art. 884 a 886 do Código Civil que respondem, com primazia, a tais específicos e 

indispensáveis questionamentos. 

 

   Por tal motivo que a delimitação do tema não esconde a intenção do autor: 

incentivar o debate acadêmico em torno dos pressupostos da obrigação de restituir o 

enriquecimento sem causa. Tal enfoque, com algumas exceções, não tem prevalecido nos 

trabalhos lançados após a edição do Código Civil de 2002 e se espera que passe a merecer 

mais atenção. 

 

   Outro aspecto da dissertação que pode colaborar com o estudo do 

enriquecimento sem causa no Brasil é o da revisão das teorias contemporâneas do 

enriquecimento sem causa, incluindo as alemãs. Como se demonstrará no curso da dissertação, 

o texto do Código Civil, exceto pelo aspecto da concisão, assemelha-se muito ao do Código 

português, que, por sua vez, inspira-se no Código Civil alemão (Bürgerliches Gezetzbuch - 

BGB). Essa abordagem não descuidará, por certo, da análise da viabilidade de importação de 

soluções sedimentadas alhures face às especificidades do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

   O estudo dos paradigmas doutrinários permitirá, ademais, identificar se o 

instituto deve ser analisado de maneira uniforme para todos os casos, ou, como ocorre com a 

responsabilidade civil, por exemplo, se deve ser construída uma tipologia atenta à diversidade 

de suportes fáticos e regimes jurídicos. A investigação terá a intenção de verificar se 

efetivamente a análise categorizada do enriquecimento sem causa permite aferir com mais 

clareza os pressupostos da obrigação de restituir. 

 

   Assim é que, primeiramente passando pelo tratamento do tema no Brasil, tanto 

antes quanto após o Código Civil atual, para depois ingressar no estudo dos paradigmas 

doutrinários mais importantes, proceder-se-á à concretização dos pressupostos da obrigação de 

restituir o enriquecimento sem causa de acordo com o modelo metodológico a ser escolhido. 

Ao final, em atenção à natureza complexa do Direito, que, segundo nosso saudoso orientador, 



A. JUNQUEIRA DE AZEVEDO, é um sistema de segunda ordem constituído pela inter-

relação entre leis, instituições, tribunais, casas legislativas, doutrina, advogados, juízes etc.7, as 

conclusões teóricas serão usadas em uma análise de casos extraídos de nossa jurisprudência. 

 

   14. CONCLUSÕES 

    

   Encerrada a exposição teórica e finalizado o esforço de aplicação dos conceitos 

a casos que são muito comuns na jurisprudência, é chegado o momento de organizar as 

conclusões do trabalho. 

 

   Em primeiro lugar se verificou que o enriquecimento sem causa tem origem em 

institutos romanos, especialmente nas condictiones, na actio de in rem verso e na negotiorum 

gestio, mas que o estudo de tais precursores históricos não deve limitar a concepção que se 

tem atualmente do enriquecimento sem causa. O fato de a doutrina brasileira ter se atido 

demasiadamente às condictiones, por exemplo, pode ter sido, ao lado da influência 

predominante da doutrina francesa e italiana, uma das causas para a limitação do alcance da 

obrigação restituitória no Brasil. E isso porque a condictio e as condictiones, em todos os 

períodos do Direito Romano, eram institutos voltados à necessidade de recuperação do que foi 

prestado sem causa e, portanto, vinculavam-se à concepção do enriquecimento sem causa 

como um deslocamento patrimonial em que haveria sempre um enriquecimento e um 

empobrecimento correlativo. O apego a esse sistema prejudicou a percepção de que há outras 

espécies de enriquecimento, sendo o enriquecimento por intervenção o tipo cujo escasso 

conhecimento mais prejudicou o florescimento do instituto no Brasil. 

 

   Outra razão para o pouco desenvolvimento do enriquecimento sem causa foi a 

ausência de previsão expressa de direito posto, falta essa que se tributa a C. BEVILÁQUA. 

Com efeito, a partir de uma breve análise das fontes do direito brasileiro anterior ao Código 

Civil de 1916 se pôde perceber que o enriquecimento sem causa era, ao menos em tese, uma 

fonte autônoma de obrigação. Mas a codificação do início do século XX, nesse particular, ao 

                                                           
7 Estudos e Pareceres de Direito Privado, São Paulo, Saraiva, 2004, pp. 26-27.  



se inspirar no Código Napoleão, fez regredir nosso direito, ignorando os avanços de leis mais 

recentes, especialmente o BGB.  

 

   Essa opção legislativa, contudo, não impediu que com o passar do tempo a 

doutrina fosse cada vez mais abraçando a ideia de que o enriquecimento sem causa, além de 

um princípio, é uma regra de direito capaz de gerar obrigações. Essa evolução foi tal que nas 

últimas décadas que antecederam o Código Civil de 2002 os estudos acadêmicos já partiam da 

premissa de que o enriquecimento sem causa era fonte de obrigações. 

 

   A pesquisa da doutrina contemporânea ao Código Civil de 1916 também 

demonstrou que não havia unanimidade em relação a quais seriam os pressupostos da 

obrigação restituitória. Concordava-se que deveria se exigir o enriquecimento, em geral 

entendido no sentido patrimonial, porém o pressuposto do empobrecimento não gozava de 

unanimidade, assim como, consequentemente, o requisito da correlação entre enriquecimento 

e empobrecimento. Esses dois elementos controversos, na visão de uma minoria, deveriam 

ceder lugar ao pressuposto “à custa de outrem”. 

        

   O tratamento do pressuposto da ausência de causa, apesar de sempre ter sido 

unanimemente aceito, enfrenta a problemática da definição do que seja causa no contexto 

específico do enriquecimento sem causa. A opinião majoritária nos tempos do Código Civil de 

1916 era de que a causa, nessa seara, não tem o mesmo sentido de causa das obrigações, causa 

do negócio jurídico ou de causa de aquisição. Uma afirmação comum era a de que causa é a 

aprovação do enriquecimento pela lei, por ato de vontade ou pela ação do terceiro. SERPA 

LOPES contribuiu bastante para o entendimento do problema ao distinguir a causa habilitante 

– a causa final – da causa justificante – não legitimação por nenhum dos atos ou causas 

reconhecidos pelo Direito como títulos de aquisição ou de justificação de direitos subjetivos. 

A causa cuja ausência enseja a obrigação restituitória é a causa justificante.8  

    

   Por fim, no tocante ao requisito da subsidiariedade, o fato de anteriormente 

inexistir preceito legal que o consagrasse fez com que alguns autores simplesmente deixassem 

                                                           
8 Cf. p. 51 supra. 



de considerá-lo essencial. Observou-se, contudo, a predominância da defesa da 

subsidiariedade, devida a fatores históricos muito ligados ao direito francês, no qual se 

avultava o receio de que um remédio jurisprudencial, sem apoio explícito da lei, acabasse por 

conferir restituições em casos aos quais outra solução seria aplicada por outro instituto. Não 

obstante a difusão da subsidiariedade, a tendência foi de se restringir o seu alcance. Defendia-

se, nesse diapasão, que a ação de enriquecimento sem causa somente poderia ser negada se 

houvesse norma de ordem pública proibindo a restituição ou que bastaria verificar a presença 

dos elementos da pretensão restituitória para que fosse ela cumulável com outro tipo de 

pretensão. 

 

   Uma das conclusões mais relevantes ao cabo da análise da doutrina nacional 

sob a égide do Código Civil de 1916 é de que, embora as divergências quanto aos 

pressupostos da obrigação restituitória fossem consideráveis, em comum as teses ostentam a 

característica de não terem analisado de que forma esses pressupostos poderiam se modificar à 

medida que se trate de um ou outro tipo de enriquecimento, até porque as obras nacionais de 

forma geral pareciam ignorar que o enriquecimento sem causa pode ser dividido em tipos, ou 

ao menos classificado em categorias para que seja mais bem interpretado e aplicado. 

 

   Com o advento do Código Civil de 2002, ao menos uma das polêmicas, se já 

não estava sepultada, foi peremptoriamente encerrada pela circunstância de a nova lei arrolar o 

enriquecimento sem causa como fonte de obrigações autônoma. Não se há mais de lhe negar, 

portanto, esse status, até porque não existe dúvida de que o enriquecimento sem causa 

estabelece um vínculo jurídico por meio do qual o enriquecido deve um comportamento de 

caráter patrimonial ao empobrecido, que tem o direito de exigir esse comportamento. A não 

prestação desse comportamento, de outro lado, implica a sujeição do patrimônio do devedor. 

Estão presentes as duas faces da obrigação: Schuld e Haftung. 

 

   A doutrina contemporânea ao Código Civil de 2002, dizendo grosso modo, não 

alterou substancialmente a forma de ver o instituto do enriquecimento sem causa. Continuou-

se a definir os pressupostos da obrigação restituitória de maneira uniforme em relação aos 

variados tipos de enriquecimento sem causa, com algumas exceções que, contudo, não foram 



evidenciadas de modo sistematizado, impedindo um estudo que contrastasse as diferenças 

fundamentais existentes entre as categorias de enriquecimento. 

 

   A interpretação dos pressupostos da obrigação de restituir o enriquecimento 

sem causa pela doutrina recente tem privilegiado a noção patrimonial do enriquecimento, em 

detrimento da real, pois se entendeu que aquela concepção, por ser marcada pela subjetividade 

– no senso ter o sujeito como referência na avaliação do enriquecimento –, é mais condizente 

com as diretrizes teóricas do Código Civil de 2002, que adotou o paradigma do caso concreto. 

Há situações, contudo, como as de migração de um bem de um patrimônio para o outro e de 

aporte de valores, que suscitam a adoção da concepção real do enriquecimento, a levar em 

conta apenas o valor objetivo da vantagem auferida, sem atentar para o impacto que essa 

vantagem causa no patrimônio do enriquecido.9  

 

   Houve um significativo avanço, após a edição do Código de 2002, no tocante 

ao pressuposto do empobrecimento, que passou a ser considerado de forma geral dispensável, 

não integrando o suporte fático essencial do enriquecimento sem causa. Por consequência, o 

pressuposto da correlação entre o enriquecimento e o empobrecimento deu lugar à exigência 

de que o enriquecimento tenha ocorrido “à custa de outrem”, ou seja, de que ocorra com 

suporte na esfera de direitos do titular da pretensão restituitória. 

 

   Na doutrina contemporânea ao Código Civil de 2002 o tema da ausência de 

causa do enriquecimento foi arejado pelo esforço sistematizador de C. MICHELON JR. Deve-

se diferenciar causa do negócio jurídico de causa de atribuição patrimonial e ainda notar que 

a causa que obsta a restituição não se esgota na causa de atribuição patrimonial, especialmente 

nas situações em que o acréscimo de riqueza não decorre de uma atribuição nova, mas sim da 

valorização de um elemento previamente existente no patrimônio do enriquecido. A causa de 

atribuição patrimonial é o resultado de uma investigação, com resultado positivo, sobre a 

existência de uma justificação jurídica para a atribuição de uma posição jurídica ativa a um 

determinado patrimônio. A causa do enriquecimento ainda pode ser de dois tipos: a que 

justifica o acréscimo de valor de um bem e aquela que legitima o uso ou fruição de um bem 

                                                           
9 Nesse sentido, remete-se o leitor às considerações sobre a obra de C. MICHELON JR., pp. 75 e ss. supra. 



por alguém que não seja seu titular. A partir desses três sentidos de causa, pode-se afirmar que 

o enriquecimento tem causa se decorre de uma prestação fundada em negócio jurídico eficaz, 

se é autorizado por norma cogente e se é originado de ato do próprio empobrecido (neste 

último caso se ressalvando as situações de despesas necessárias e de aceitação tácita do 

benefício). 

 

   Muito relevantes são as discussões nacionais mais recentes sobre qual deve ser 

o objeto da restituição. Nessa área predominou por muito tempo a chamada teoria do duplo 

limite, segundo a qual a medida da restituição não poderia exceder o montante do 

enriquecimento nem do empobrecimento, sob pena de converter-se o empobrecido em 

enriquecido e vice-versa. Porém, as análises mais recentes no Brasil consideraram a tese 

superada, especialmente pela constatação de casos em que existe um enriquecimento sem que 

haja empobrecimento e que nem por isso deixam de merecer tutela, como sucede na utilização 

de um bem alheio sem que resulte dano ao titular. Passou-se, então, a se aplicar a teoria alemã 

do conteúdo de destinação do bem, em especial aquela propugnada por WALTER WILBURG, 

que considera restituível o lucro da intervenção na medida em que o bem usurpado contribuiu 

economicamente para esse resultado. 

 

   Talvez o pressuposto que mais tenha unido os intérpretes do Código Civil atual 

seja o da subsidiariedade. Fazendo uso da distinção italiana entre subsidiariedade em abstrato 

– aquela que obsta a pretensão restituitória se em tese existente outro remédio jurídico – e 

subsidiariedade em concreto – aquela que impede a ação de enriquecimento sem causa apenas 

se o outro meio concretamente não atingir o mesmo resultado, os autores nacionais têm 

preferido esta última concepção, em homenagem à operatividade do instituto. Sustenta-se que 

a subsidiariedade não deve ser levada às últimas consequências. Sua invocação deve atentar à 

teleologia da norma, que é de evitar que se burle preceitos de ordem pública por meio do 

enriquecimento sem causa. A tendência da doutrina anterior de interpretação restritiva desse 

pressuposto, portanto, foi mantida. 

 

   Apesar de ter experimentado avanços significativos, acredita-se que a doutrina 

pátria ainda não enfrentou com inteira adequação o problema dos pressupostos do 



enriquecimento sem causa de acordo com o Código Civil vigente. Essa crença é intensificada 

quando se nota que breves análises do nosso direito, como a feita pelo português MENEZES 

LEITÃO10, lançam importantes dúvidas ao debate, especialmente no tocante à necessidade de 

divisão tipológica do enriquecimento sem causa para que se permita aferir seus pressupostos 

de modo mais preciso. 

 

   Viu-se, portanto, que a interpretação dos arts. 884 a 886 do Código Civil não 

prescinde do estudo dos paradigmas mais importantes do enriquecimento sem causa na 

doutrina estrangeira. Três são esses paradigmas: o paradigma do deslocamento patrimonial, o 

paradigma da ilicitude e o paradigma da divisão do instituto do enriquecimento sem causa.  

 

   O paradigma do deslocamento patrimonial corresponde à visão clássica, e 

ultrapassada, que foi adotada pela maioria dos autores brasileiros, e também na França e na 

Itália. Esse paradigma está bastante atrelado à sistemática romana das condictiones 

reestruturada e organizada por SAVIGNY e tem como premissa principal a afirmação de que o 

enriquecimento sem causa pressupõe que o acréscimo patrimonial do enriquecido provenha do 

patrimônio do empobrecido.  

 

   O paradigma da ilicitude, que há mais de um século veio causar uma 

verdadeira revolução na teoria do enriquecimento sem causa na Alemanha, propôs-se a 

demonstrar que a função do instituto é reprimir as intromissões ilícitas na esfera jurídica 

alheia, ou as violações do direito ao resultado da intervenção (Eingriffserwerb). Para atingir 

esse objetivo, a pretensão restituitória deveria englobar todo o lucro da intervenção 

(Eingriffserwerb), desde que se verifique que a usurpação do bem ou direito foi condição sine 

qua non para a aquisição do resultado. 

 

   O paradigma da divisão do instituto corresponde à versão hoje mais aceita da 

teoria do enriquecimento sem causa, muito embora haja divergências minoritárias atuais, e tem 

como principais fundadores WALTER WILBURG  e ERNST VON CAEMMERER.11 As 

indagações a respeito da existência de mais de um tipo de enriquecimento sem causa inserido 
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na cláusula geral do § 812 do BGB partem da sua própria redação, que prevê o enriquecimento 

por prestação (durch die Leistung eines anderen) e o enriquecimento por outra via (in 

sonstiger Weise). Assim, foi reconhecida, primeiramente, uma dicotomia: enriquecimento 

fundado em prestação (Leistungskondiktion) e enriquecimento não-fundado em prestação 

(Nichtleistungskondiktion), que cumprem funções bastante diversas. Enquanto que a pretensão 

fundada em enriquecimento por prestação constitui um meio acessório de impugnação 

jurídico-negocial, a pretensão fundada no enriquecimento por outra via desempenha o papel de 

tutela complementar da propriedade, ou, na terminologia alemã, promove a continuação da 

eficácia jurídica (Rechtsfortwirkung) de um direito absoluto. Importa, assim, constatar qual é o 

conteúdo de destinação (Zuweisungsgehalt) do direito para se verificar se ele foi desviado de 

seu titular, sendo irrelevante a ocorrência de um deslocamento patrimonial. 

 

   ERNST VON CAEMMERER aprofundou a divisão do enriquecimento sem 

causa ao pugnar por uma tipologia mais pormenorizada e aberta, à moda do que sucedeu ao 

longo do tempo com a responsabilidade civil, das hipóteses de enriquecimento por outra via. 

Enumera VON CAEMMERER os seguintes tipos: o enriquecimento por intromissão 

(Eingriffskondiktion), o enriquecimento por despesas feitas (Aufwendungskondiktion), com os 

subtipos Rückgriffskondiktion (condictio para o exercício do direito de regresso) e 

Verwendungskondiktion (condictio por benfeitorias), e, por fim, o enriquecimento por 

fenômeno da natureza (Naturvorgangskondiktion). 

 

   Após a pesquisa das principais concepções do enriquecimento sem causa, 

constatou-se que, apesar da concisão da lei brasileira, que à primeira vista poderia induzir ao 

tratamento unitário do instituto, a heterogeneidade dos casos concretos de locupletamento 

recomenda a adesão ao paradigma da divisão.12 O fato de ser possível reduzir essas hipóteses a 

um Tatbestand único não significa que esse denominador comum deva ser interpretado de 

forma igual em todas as situações, sob pena de se perder sua funcionalidade e operatividade. 

Ademais, a impossibilidade de definição de um conceito único de causa para todas as espécies 

de enriquecimento sem causa é uma prova de que a análise unitária não se mostra a mais 
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12 Não se nega aqui a decisiva influência que a obra de L. M. TELES DE MENEZES LEITÃO exerceu sobre essa 
opção metodológica e também sobre as conclusões apresentadas. 



recomendável. Por fim, a fragmentação do enriquecimento sem causa não precisa se fundar 

numa diferenciação de essências, bastando que haja entre os pressupostos de cada tipo um 

diferente grau de problematicidade. O estudo indiviso somente seria recomendável se 

houvesse absoluta identidade entre os conteúdos dos pressupostos da obrigação restituitória 

em todos os casos concretos. Não é isso o que ocorre, contudo. 

 

   Fez-se imperiosa, destarte, a análise dos três principais tipos de enriquecimento 

sem causa, a saber, o enriquecimento por prestação, o enriquecimento por intervenção (ou 

intromissão) e o enriquecimento por despesas efetuadas por outrem. 

 

   O enriquecimento por prestação é o herdeiro das condictiones romanas, em 

especial a condictio ob causam finitam e a condictio ob rem ou condictio causa data causa 

non secuta. A condictio indebiti
13 e a condictio ob turpem vel iniustam causam, no Brasil, são 

reguladas de forma especial pelo instituto do pagamento indevido e, portanto, não constituem 

objeto da presente dissertação. Assim, não foram analisados os casos em que a prestação 

promotora do acréscimo patrimonial é solvendi causa. O campo de aplicação do 

enriquecimento por prestação, destarte, é menor, mormente se for observado que outros 

institutos devem ter aplicação preferencial, como o regime das nulidades e da resolução 

contratual, principalmente. 

 

   É indispensável dissociar o conceito de prestação no enriquecimento sem causa 

daquele que se extrai da teoria geral das obrigações. Na teoria geral das obrigações, como 

sabido, prestação é um comportamento de caráter patrimonial que o credor tem o direito de 

exigir do devedor. No enriquecimento sem causa, prestação é entendida como um aumento 

patrimonial ocorrido de forma consciente e finalisticamente orientada a executar um plano 

jurídico-obrigatório. O fim da prestação é definido por um negócio jurídico unilateral emitido 

pelo prestante e reconhecido objetivamente pelo destinatário. A partir desse conceito de 

prestação é possível chegar à ideia de ausência de causa nesse tipo de enriquecimento: trata-se 

da frustração do fim visado com a prestação. 

 



   O primeiro importante caso de enriquecimento por prestação é a condictio ob 

rem, ou condictio causa data causa non secuta, que se insere na cláusula geral do art. 884 do 

Código Civil por representar um enriquecimento obtido à custa de outrem sem causa 

justificativa. Essa condictio implica a restituição da prestação que se fez em vista de um efeito 

ou resultado que acaba por não se realizar. Desse modo, as principais hipóteses de condictio 

ob rem são as de prestação antecipada e de prestação para levar alguém a fazer alguma coisa. 

 

   O art. 885 do Código Civil prevê a condictio ob causam finitam, segundo a qual 

deve ser restituído o enriquecimento não só quando não tenha havido causa que o justificasse, 

mas também se ela deixou de existir. São casos típicos a extinção posterior do direito à 

prestação, a devolução de parcelas pagas em razão de contrato de execução diferida resolvido 

por onerosidade excessiva (art. 478 do Código Civil), a atribuição patrimonial realizada na 

constância de casamento que posteriormente se dissolve. Quanto à resolução simples não 

culposa do contrato, sustentou-se não se lhe aplicar a condictio ob causam finitam por falta de 

remissão expressa do art. 475 às regras subsidiárias do enriquecimento sem causa. De resto, a 

condictio ob causam finitam não pode informar o regime de restituição fundado nos arts. 234, 

238 e 248 do Código Civil, posto que o enriquecimento sem causa é modalidade especial de 

obrigação de restituir que não pode determinar o conteúdo das regras genéricas de restituição. 

 

   No espinhoso campo das atribuições patrimoniais indiretas, que pertence mais 

propriamente ao terreno da condictio indebiti, o sentido específico de prestação permite  

mitigar a importância do pressuposto “à custa de outrem”, pois, independentemente de a 

atribuição patrimonial ocorrer de C (um banco, por exemplo) para B (um suposto credor), o 

que importa é que ela se deu por ordem de A (suposto devedor), de modo que a prestação, no 

sentido próprio, na verdade se estabeleceu entre A e B. Em situações outras de enriquecimento 

indireto, ausente regra específica, é preciso recorrer por analogia ao instituto mais próximo, 

qual seja, o pagamento indevido. Destarte, seguindo o art. 879, parágrafo único, do Código 

Civil, a possibilidade de restituição diretamente do terceiro beneficiado depende de a 

transferência ter sido a título gratuito ou de ter o terceiro enriquecido obrado com má-fé. 

 

                                                                                                                                                                                      
13 Relembre-se que a condictio ob causam finitam é um tipo especial de condictio indebiti que, por força do art. 



   Esmiuçadas as hipóteses de enriquecimento por prestação, é possível inferir os 

seus pressupostos, que são (i) aquisição de um enriquecimento (ii) mediante prestação de 

outrem (iii) sem causa justificativa. O pressuposto “à custa de outrem” é, aqui, de menor 

importância, pois se esgota na verificação de quem é o autor da prestação entendida como 

incremento consciente e finalisticamente orientado do patrimônio alheio. O pressuposto do 

enriquecimento também não oferece maiores dificuldades, pois ele é constituído pelo objeto 

da prestação, estando sujeito, é verdade, a variações em decorrência da deterioração, 

perecimento ou desvalorização, sendo relevante ainda a ciência ou não da existência de causa 

por parte do devedor, conforme se concluirá logo a seguir. A causa justificativa está 

justamente no cumprimento do fim da prestação, que é a realização de um resultado. A 

determinação desse resultado se dá por uma declaração negocial que deve ser interpretada de 

maneira objetiva, a partir do horizonte de um destinatário objetivo e segundo as regras da boa-

fé. Com isso se conclui que a causa do enriquecimento por prestação tem um sentido próprio 

que não se confunde com os demais sentidos de causa já consagrados.14 

 

   A partir desses esclarecimentos, é possível decompor os pressupostos do 

enriquecimento por prestação da seguinte forma: (i) enriquecimento (ii) obtido mediante um 

incremento patrimonial consciente e finalisticamente orientado, verificando-se a (iii) 

frustração desse fim que é determinado por um negócio jurídico unilateral do prestante, a ser 

interpretado de forma objetiva, de acordo com o princípio da boa-fé. 

 

   A segunda grande categoria de enriquecimento sem causa é a do 

enriquecimento por intervenção, que é aquele derivado de uma ingerência em bens jurídicos 

alheios, especialmente mediante o uso, fruição, consumo ou disposição de bens ou direitos. O 

objetivo é restituir ao titular do direito ou bem a vantagem patrimonial que, segundo a 

repartição de bens fixada pela ordem jurídica, estava a ele reservada com exclusividade. A 

avaliação sobre a exclusividade ou não do conteúdo de destinação dos direitos deve ser feita 

concretamente, porém em geral se afirma que possuem essa características os direitos 

absolutos, em especial os direitos reais e alguns direitos de personalidade que são passíveis de 

parcial comercialização. Mas também se tem considerado que o enriquecimento por 
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intervenção se aplica aos casos de aproveitamento de prestações, substituindo com vantagem, 

posto que não adota artificialismos, as hipóteses de responsabilidade civil e de contrato tácito. 

Quem se apropria de uma prestação pratica uma ingerência sobre o direito de outrem à 

contraprestação e, portanto, tem o dever de restituir o respectivo valor. 

 

   No enriquecimento por intervenção é fundamental a identificação de um direito 

cujo conteúdo de destinação foi apropriado por outra pessoa que não o titular do direito. Uma 

vez identificada essa apropriação, é preciso verificar se não há norma jurídica que autorize a 

permanência do benefício com o enriquecido. Daí porque se diz que causa, no enriquecimento 

por intervenção, tem o sentido mais rudimentar de existência de norma convencional ou legal 

que autorize a conservação do enriquecimento, ou, então, equivale à ordenação substancial dos 

bens aprovada pelo Direito. Ou seja, no enriquecimento por intervenção a causa tem o sentido 

mais alargado mencionado por VALLE FERREIRA e identificado por SERPA LOPES como 

causa justificante.15 O pressuposto “à custa de outrem” assume, nesse caso, proeminência, no 

sentido de ser necessário verificar a qual esfera patrimonial se refere o conteúdo de destinação 

do direito usurpado.  

 

   São, pois, pressupostos da obrigação de restituir o enriquecimento por 

intervenção: (i) o enriquecimento (ii) obtido à custa de outrem (iii) sem causa jurídica ou, mais 

analiticamente, o (i) enriquecimento (ii) obtido pela intromissão em direitos de outrem, 

quando na verdade (iii) é reservado pela ordem jurídica ao titular da posição jurídica afetada. 

 

   A terceira categoria de enriquecimento sem causa é a do enriquecimento 

resultante de despesas efetuadas por outrem, que pode ser de dois tipos: enriquecimento por 

incremento de valor em coisas alheias e o enriquecimento por pagamento de dívidas alheias. 

Este último não trata da situação em que se paga uma dívida alheia na crença de ser própria, 

que é um caso típico de condictio indebiti, mas sim de um pagamento que se faz na ciência de 

que a dívida é alheia. Essa peculiaridade faz com que o âmbito desse enriquecimento seja 

bastante restrito, se não nulo, no Brasil, pois essa hipótese está em grande medida englobada 

                                                                                                                                                                                      
14 Sobre os sentidos consagrados do termo “causa”, cf. pp. 130 e ss. supra. 
15 Cf. p. 57 supra. 



pelo art. 305 do Código Civil ou, então, pelas regras relativas à sub-rogação. O tipo mais 

relevante, portanto, é o enriquecimento por incremento de valor do patrimônio alheio. 

 

   Por força da regra da subsidiariedade, o enriquecimento por incremento de 

valor do patrimônio alheio somente se aplica se não estiverem presentes os requisitos da actio 

contraria fundada na gestão de negócios. As regras desse tipo de enriquecimento sem causa 

também cedem em favor das normas específicas atinentes ao destino das benfeitorias 

realizadas pelo possuidor de boa ou má-fé (arts. 1.219 a 1.222 do Código Civil), assim como 

tem aplicação preferencial o regime jurídico da aquisição de propriedade e restituições 

fundadas nos arts. 1.253 a 1.259 do Código Civil. Essa restrição do campo de incidência do 

enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem não obscurece por completo a 

importância do instituto. Geralmente tem ele aplicação quando o incremento patrimonial não 

decorre de ação direta sobre o bem do enriquecido, mas sim sobre outros bens, como sucede 

na hipótese do dono de um prédio situado à montante de um rio que resolve construir um 

dique que acaba por evitar que os vizinhos à jusante experimentem prejuízos com enxurradas. 

 

   No campo do enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem que 

se encontra a maior parte das indagações relativas à figura do enriquecimento imposto. O 

enriquecimento imposto é sujeito a uma valoração especial, pois ocorre contra a vontade do 

enriquecido ou à revelia dela, de modo que em regra não será equitativo determinar a sua 

integral restituição, sob pena de se violar a liberdade de escolha de cada um quanto à 

composição de seu patrimônio. Daí porque, no enriquecimento imposto, somente podem ser 

restituídas as despesas estritamente necessárias, inevitáveis, que caracterizem uma antecipação 

de um gasto em que o enriquecido de toda forma teria que incorrer. O rigor da análise dessa 

necessidade deve ser ainda maior quando o empobrecido age em benefício próprio, porém 

produzindo o enriquecimento reflexo de outrem. 

 

   Com essas considerações, percebe-se que os pressupostos do enriquecimento 

por despesas efetuadas são a existência de um (i) enriquecimento (ii) obtido à custa de outrem 

sem (iii) causa justificativa, com a distinção de que o requisito à custa de outrem assume, aqui, 

preponderância. O credor não terá sucesso em sua pretensão se não comprovar que foi o seu 



patrimônio que suportou as despesas. Além disso, a causa, como visto, faltando o elemento 

finalístico da prestação, assume mais uma vez aquele sentido abrangente de razão jurídico-

material para a conservação do enriquecimento. 

 

   Uma vez preenchido o sentido dos pressupostos de cada tipo de enriquecimento 

sem causa, impôs-se a análise das questões comuns a todos eles. A começar pelo tema do 

pressuposto “à custa de outrem”, observa-se que, apesar de deter importância variável 

conforme a categoria de enriquecimento sem causa (mais importante no enriquecimento por 

intervenção e no enriquecimento por despesas efetuadas por outrem), de outro lado esse 

pressuposto muito se liga à questão do objeto da restituição, pois somente se restituirá o 

enriquecimento que foi obtido com suporte no patrimônio alheio, e nada mais que isso. 

 

   Outro ponto comum às espécies de enriquecimento sem causa é a discussão a 

respeito da possibilidade de restituição do enriquecimento moral. Ao sentir do autor da 

dissertação, essa possibilidade não existe, a não ser que se esteja falando do enriquecimento 

moral apreciável economicamente, como é, por exemplo, o locupletamento obtido com a 

prestação de serviços educacionais. A aula aperfeiçoa o espírito, mas também possui um valor 

pecuniário que, este sim, é passível de restituição. O enriquecimento que se pode denominar 

puramente moral – pense-se no exemplo de um vizinho que constantemente atravessa o 

terreno lindeiro para alcançar a rua mais celeremente – não pode ser objeto de pretensão 

restituitória, sob pena de se monetarizar a solidariedade humana, o que atentaria contra o 

personalismo ético. De resto, no tocante aos locupletamentos morais decorrentes de atos 

ilícitos, convém lembrar a máxima de minimis non curat praetor. 

 

   No tormentoso assunto do objeto da obrigação de restituir, interessa 

primeiramente distinguir entre o regime geral do direito das obrigações e o regime especial do 

enriquecimento sem causa relativamente ao não cumprimento da obrigação. Essa distinção, 

que à primeira vista não parece se justificar, na verdade decorre da necessidade de se tutelar a 

confiança do enriquecido na definitividade de sua aquisição. Essa tutela é devida porque, no 

mais das vezes, o enriquecido desconhece o fato de o acréscimo patrimonial ser sem causa. 

 



   O recurso ao Direito Comparado (Portugal e Itália) e a interpretação do art. 884, 

caput e parágrafo único, do Código Civil permitem que se faça essa diferenciação. Isso porque 

a lei brasileira, ao mesmo tempo em que não limita expressamente a obrigação de restituir ao 

enriquecimento – como faz a italiana –, preferindo a vaga expressão “indevidamente 

auferido”, considera, no parágrafo único do art. 884 do Código Civil, que o momento do 

pedido de restituição é a referência para se determinar o valor que deve ser devolvido na 

hipótese de desaparecimento da coisa determinada que se prestou sem causa.  

 

   Realmente, a leitura do parágrafo único do art. 884 permite afirmar que a 

segunda parte do enunciado, que trata do desaparecimento da coisa, somente tem aplicação 

nas situações em que, no momento do pedido, a coisa determinada ainda existe, vindo a se 

perder posteriormente, antes da efetiva entrega. Isso porque nas situações em que a coisa já 

não existe mesmo antes do pedido de restituição não há, evidentemente, como se cumprir o 

comando legal e verificar o valor da coisa nesse momento. Essa constatação poderia 

evidenciar a ociosidade da regra, posto que o pedido de restituição constitui o devedor em 

mora e, entre as consequências da mora, encontra-se a perpetuatio obligationis, que protegeria 

o credor em relação às desvalorizações e perecimentos. Existe, contudo, uma utilidade 

hermenêutica a se extrair da norma em comento: a contrario sensu ela prescreve que 

desvalorizações que ocorreram antes do pedido de restituição não são relevantes para a 

definição do montante a se restituir em substituição da coisa que se perde após o pedido de 

devolução. Ou seja, por via reflexa nosso Código se filia à sistemática do Código Civil 

português (art. 480º) segundo a qual o risco pela deterioração e pelo perecimento corre pelo 

credor da obrigação de restituir o enriquecimento sem causa enquanto o enriquecido estiver de 

boa-fé, ainda que a deterioração ocorra por culpa do devedor. 

  

   A opção entre as concepções real e patrimonial do enriquecimento é 

fundamental para se atingir a conclusão sobre qual deve ser a medida do enriquecimento. Para 

se chegar a esse desiderato, não basta recorrer aos vetores axiológicos do Direito Civil 

brasileiro, em especial a ética da situação, que justificaria, por levar em conta a subjetividade 

do enriquecido, a adoção da tese do enriquecimento patrimonial. É preciso, também, 



interpretar as regras que o legislador democrático criou, na forma que ele as redigiu e 

organizou. 

 

   O caput do art. 884 do Código Civil ordena a restituição do “indevidamente 

auferido”, expressão que pode significar tanto uma vantagem patrimonial concreta 

(enriquecimento real) quanto uma valorização patrimonial global (enriquecimento 

patrimonial). Sucede que o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que se o 

enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, a restituição deve se dar em espécie ou 

pelo valor correspectivo da coisa. Restituição em espécie ou do seu valor significa reposição 

de vantagem concreta e, portanto, subentende a concepção real do enriquecimento. 

 

   A determinação de restituição da própria coisa coaduna-se com as 

características do enriquecimento por prestação, que é atualmente visto como um meio de 

impugnação jurídico-negocial e essa ratio do parágrafo único do art. 884 do Código Civil 

permite estender a primariedade da restituição da vantagem patrimonial concreta às demais 

espécies de prestações, como a prestação de serviços, por exemplo. Por essa razão, a lei 

brasileira pode ser interpretada com o mesmo alcance do art. 479º, nº 1, do Código Civil 

português, cuja abrangência de redação permite a conclusão de que a impossibilidade de 

restituição em espécie não se refere apenas à hipótese de a coisa não mais existir em poder do 

enriquecido como também à situação em que a natureza do que se prestou (por exemplo, um 

serviço) não permite essa restituição.  

 

   Destarte, quanto ao enriquecimento por prestação, o Código Civil de 2002 

optou pela concepção real, impondo-se a interpretação da expressão “indevidamente auferido” 

no sentido de uma vantagem patrimonial objetiva que, se desaparece, elimina a pretensão a 

não ser que tenha havido uma sub-rogação real ou uma hipótese de perpetuatio obligationis. 

Não são relevantes as consequências desvantajosas que a aquisição provoca em outros objetos 

patrimoniais do enriquecido ou que não tenham conexão com o enriquecimento. 

 

   No enriquecimento por despesas efetuadas, o objeto da restituição é 

efetivamente uma poupança de despesas, de modo que o empobrecido não pode postular mais 



do que foi poupado pelo enriquecido. Há de se ponderar, porém, as situações que, embora 

possam não significar um enriquecimento subjetivo, não podem deixar de merecer tutela, já 

referidas no capítulo específico relacionado ao enriquecimento por despesas efetuadas por 

outrem. 

 

   Se o que se restitui, no enriquecimento por despesas efetuadas, é a poupança de 

despesas, ou seja, o impacto da atribuição patrimonial no valor global do patrimônio do 

enriquecido, e não o valor da vantagem objetivamente proporcionada pelo empobrecido, nessa 

modalidade impera a noção de enriquecimento patrimonial. 

 

   Já no enriquecimento por intervenção, a amplitude da expressão 

“indevidamente auferido”, do caput do art. 884 do Código Civil, autoriza a afirmação de que, 

em princípio, o lucro da intromissão pode ser total ou parcialmente restituído. A tese de que 

apenas o valor objetivo de uso do bem poderia ser objeto da ação não pode prevalecer porque 

abriria caminho para soluções extremamente iníquas. Por esse motivo, a tese de WALTER 

WILBURG quanto ao objeto da restituição deve prevalecer sobre a de ERNST VON 

CAEMMERER, de modo que os fatores de produção do lucro da intervenção, conforme sejam 

economicamente atribuíveis ao interventor ou ao titular do direito, devem ser sopesados para 

se aferir uma repartição proporcional desse resultado.  

 

   De mais a mais, a aludida amplitude de redação da lei brasileira permite essa 

solução, pois, enquanto o BGB determina a devolução de “algo” (etwas), o direito brasileiro 

prescreve a restituição do “indevidamente auferido”. Não se acredita, de outro lado, que se 

possa recorrer ao parágrafo único do art. 884, por analogia, para se defender a tese de que o 

enriquecimento por intervenção deve ser auferido pelo valor objetivo, pois as funções dessa 

categoria de enriquecimento sem causa e do enriquecimento por prestação, que é 

regulamentado pelo citado dispositivo, são diversas. Destarte, para que cumpra o papel de dar 

proteção complementar aos direitos absolutos, em especial a propriedade, o enriquecimento 

por intervenção muitas vezes tem de compreender o lucro da intervenção. 

 



   Como o lucro por intervenção é a consequência de uma variação global do 

patrimônio do enriquecido, a concepção de enriquecimento que deve ser aceita nessa categoria 

é a patrimonial. E já que o enriquecimento patrimonial implica situações em que o uso de um 

bem valioso não acarreta enriquecimento por força dos fatores subjetivos do interventor, 

pugna-se que, em estando o interventor de má-fé, não se tenha em conta esse dado pessoal 

para fins de redução do objeto da obrigação restituitória. 

 

   O último tema a ser abordado quando se analisam os pressupostos da obrigação 

de restituir o enriquecimento sem causa é o da regra da subsidiariedade que, no Código Civil 

brasileiro, está inscrita no art. 886. A realidade jurídica atual, portanto, impede que 

simplesmente se afaste a exigência, sob pena de interpretação contra legem. Mas é possível, e 

recomendável, na tradição da doutrina nacional e estrangeira, que se empreste um sentido 

menos drástico à regra da subsidiariedade, cuja razão de ser, como visto, é menos lógica que 

histórica e circunstancial. 

 

   Em primeiro lugar, impende notar que a subsidiariedade não é verdadeiramente 

um elemento formativo do suporte fático do enriquecimento sem causa. Ela é mais uma regra 

especial de sobredireito, complementar àquelas encontradas na Lei de Introdução ao Código 

Civil. Ao determinar que, se o lesado puder recorrer a outros meios de se ressarcir do prejuízo, 

a via do enriquecimento sem causa lhe é vedada, o art. 886 do Código Civil nada mais faz que 

classificar o enriquecimento sem causa como regra especialíssima que deve ceder em caso de 

conflito com outras regras gerais ou menos especiais. 

 

   Em última análise, a regra da subsidiariedade é supérflua, pois seu objetivo, que 

é evitar fraude à lei, seria plenamente cumprido pela adequada verificação da presença ou não 

de causa para o enriquecimento. Com efeito, se outra norma autoriza a manutenção total ou 

parcial do enriquecimento, há causa para essa retenção total ou parcial, sendo de ser negada a 

pretensão restituitória pela simples incapacidade de a situação fática completar o suporte dos 

arts. 884 e 885 do Código Civil. 

 



   Tendo em conta essas ponderações, conclui-se que o sentido a ser extraído do 

art. 886 do Código Civil é de que o meio jurídico alternativo somente é capaz de excluir a 

pretensão restituitória se o resultado por ele atingido for idêntico ao que se buscaria pela ação 

de locupletamento injustificado e, ainda assim, desde que não haja obstáculos de fato não 

imputáveis ao credor. Ressalva-se, de outra banda, não se considerar que entre esses 

obstáculos de fato não imputáveis ao credor possa se incluir a insolvência do devedor16, pois 

não deve haver restituição contra o terceiro beneficiado se o seu o enriquecimento encontra 

justa causa na relação jurídica mantida com o insolvente, justamente porque não preenchido 

um dos pressupostos da obrigação (ausência de causa) e por se opor a tal solução a par 

conditio creditorum. Outrossim, tem-se, como corolário dessa concepção de subsidiariedade, 

que a ação de enriquecimento sem causa é cumulável com a de indenização sempre que o 

ressarcimento for inferior ao enriquecimento restituível. 

 

   Para finalizar, pela análise de dois grupos de casos, o da “indenização” por 

utilização não autorizada da imagem alheia e o da cobrança de mensalidades de não 

associados pelos benefícios que estes auferem pelos serviços e obras financiados por 

associações de moradores, percebeu-se que o enriquecimento sem causa como fonte de 

obrigação é muito pouco explorado no Brasil e que a reversão desse quadro poderia trazer 

muitos benefícios que vão além da simples adoção de uma solução mais adequada para os 

conflitos. Tanto no caso da usurpação da imagem como na situação das associações de 

moradores a correta aplicação das regras do enriquecimento sem causa mostrou que a 

flexibilização de alguns institutos, como o da prova do dano na responsabilidade civil e o 

princípio da tipicidade dos direitos reais, é desnecessária e trouxe uma indesejável insegurança 

jurídica. 

 

   Ao cabo deste trabalho, nota-se que a investigação dos pressupostos da 

obrigação de restituir demonstrou que seu conteúdo e sua importância são variáveis de acordo 

com a espécie de enriquecimento sem causa e que a evolução da interpretação dos arts. 884 a 

886 do Código Civil depende do aperfeiçoamento do estudo dessas características 

                                                           
16 Essa ressalva, acredita-se, deveria se incluir no enunciado nº 36 da II Jornada de Direito Civil do Centro de 
Estudos da Justiça Federal. 



diferenciadas, tal como tem ocorrido há muito tempo com a responsabilidade civil. Espera-se 

que a presente dissertação possa acirrar o debate em voltado a essa árdua tarefa. 
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