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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação de mestrado é fruto da dúvida. Decorre da observação da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa no ordenamento privatista brasileiro (art. 

884 à 886 do CC) e de sua aparente não utilização na prática jurídica, bem como da 

ausência
1
 de estudos doutrinários acerca do tema. 

Em decorrência, surgem duas questões a serem respondidas, quais sejam: (i) o 

enriquecimento sem causa é de fato utilizável no ordenamento jurídico privatista brasileiro, 

ou seria apenas uma reminiscência histórica? (ii) Sendo considerada uma figura jurídica 

utilizável, qual o seu campo de incidência? 

Nesse contexto, tem-se como tema a subsidiariedade da norma de vedação ao 

enriquecimento sem causa no Código Civil de 2002 e intenta-se (re)estabelecer, à luz dos 

preceitos informadores da atual ordem do Direito Civil, os principais aspectos do requisito 

da subsidiariedade imposto expressamente no artigo 886 do Código Civil brasileiro. 

Tem por objetivo uma releitura de tal preceito, com fulcro no estabelecimento de 

novos limites para a aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa no 

ordenamento jurídico privatista brasileiro. Para tanto, seguirá um iter argumentativo 

dividido em três atos distintos, quais sejam: partindo de uma análise geral do tema do 

enriquecimento sem causa, para evoluir sobre os principais questionamentos doutrinários 

acerca do requisito as subsidiariedade e, derradeiramente, adentrar na crítica do tema a 

partir dos dados coletados, com fulcro em definir seu campo de incidência e definição do 

campo de incidência. 

Assim, inicialmente, será estabelecido o breve histórico do enriquecimento sem 

causa, primeiramente numa perspectiva de direito comparado, com destaque para a 

projeção romana sobre o tema, e, ao depois, numa análise de sua evolução no ordenamento 

brasileiro. Tal explanação permitirá tecer a base dessa figura jurídica, bem como resgatar 

os seus pontos principais para ser possível estabelecer uma conceituação de seu objetivo 

precípuo. 

                                                           
1
Em que pese estudos tenham sido publicados nos últimos anos, fato é que, em regra, os esforços doutrinários 

estão voltados para outras áreas do direito privado brasileiro.  
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Doravante, serão desenvolvidas as noções gerais acerca do enriquecimento sem 

causa, como os seus elementos, a saber, (i) enriquecimento, (ii) empobrecimento, (iii) 

ausência de justa causa. Também serão analisadas os fundamentos da vedação ao 

enriquecimento sem causa.  

É importante tal análise para que se defina se há necessidade/utilidade na apreciação 

do enriquecimento sem causa. 

Em sequência, será abordada a segunda parte da dissertação, que se destina ao estudo 

da subsidiariedade do enriquecimento sem causa. Nesse ponto, inicialmente, será 

estabelecido um histórico do conceito da subsidiariedade no campo restrito da figura 

jurídica estudada. 

Cabe analisar a subsidiariedade para que seja possível definir o campo de incidência 

do enriquecimento sem causa. 

Ademais, serão analisados os fundamentos da subsidiariedade da norma de vedação 

ao enriquecimento sem causa, as teorias que embasam a subsidiariedade e seus critérios e 

requisitos. O objetivo será delimitar quais são os limites da subsidiariedade enquanto 

requisito, se é que se pode considerá-la um requisito. 

Por fim, na terceira parte da dissertação será consolidada a crítica à sistemática atual 

da subsidiariedade, questionando-se a abrangência da aplicação de tal preceito na norma de 

vedação ao enriquecimento sem causa. Para tanto, serão revisitados certos pontos 

discutidos na segunda parte da dissertação, bem como acrescentadas as análises 

específicas. 

Nesse contexto, conclui-se a primeira questão, relativa à necessidade/utilidade do 

enriquecimento sem causa. A partir desse ponto, intenta-se definir o campo de incidência 

do enriquecimento sem causa no direito privado brasileiro, com base nas conclusões 

provenientes das duas primeiras etapas. 

Destaque-se a utilização da jurisprudência, ou tentativa de utilização nos temas em 

que não há aplicação do enriquecimento sem causa, no decorrer da dissertação, bem como 

as análises de direito comparado, imprescindíveis neste tema de pouco estudo no Brasil. 

Derradeiramente, será possível estabelecer uma proposta de interpretação, para permitir 

maior congruência entre a sistemática privatista atual e a norma de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 
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Percebe-se que o tema está delimitado na análise do enriquecimento sem causa no 

âmbito do Direito Privado, limitação esta que se faz necessária diante da proeminência do 

tema nos mais diversos ramos do direito, tais como Direito Administrativo, Direito do 

Trabalho, Direito Penal, entre outros. Contudo, nada impede que possíveis aproximações 

sejam realizadas, sobretudo no tocante à temas que tenham incidência interdisciplinar. 

Justifica-se a escolha do tema da subsidiariedade do enriquecimento sem causa em 

razão da inexistência de obra nacional direcionada especificamente para tal questão. É 

notável que o tema do enriquecimento sem causa foi renegado pela doutrina por bom 

tempo. Assim, ainda há espaço para as discussões acerca do tema, principalmente no 

tocante os conteúdos que foram tratados de maneira incidental nas obras sobre o 

enriquecimento sem causa. 
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2. NOÇÕES GERAIS DA NORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Em relação ao histórico do enriquecimento sem causa, alerta CARAMURU
2
 que não 

havia aplicação do princípio de vedação ao enriquecimento sem causa de maneira clara e 

direta
3
. A contrario sensu, o que ocorria era sua aplicação assistemática, assim, 

sobressaiam os fatores religiosos e morais do fato de auferir lucro sobre o patrimônio de 

terceiro. 

No Direito Romano o enriquecimento sem causa se desenvolveu a partir do Mito de 

Nêmesis, a qual era conhecida como a deusa da justiça divina. Filha da deusa da noite
4
, 

Nêmesis representa a justiça e equilíbrio entre os homens num viés de proporcionalidade, 

no qual para cada mal deve corresponder um bem de igual medida e vice-versa. 

Duas as passagens do Digesto, de autoria de POMPÔNIO, tratam incidentalmente do 

tema, a saber, iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri 

locupletiorem (D. 50, 17, 206) e nam hoc natura aequum est neminem cum alterius 

detrimento fieri locupletiorem (D. 12, 6, 14). 

Segundo os ensinamentos de JORGE AMERICANO
5
, a execução das obrigações no 

Direito Romano evolui, respectivamente, da sacramenti legis actio, para a legis actio per 

judicis postilationem e, derradeiramente, para a legis actio per condictionem, que exclui a 

sacramentum. 

A legis actio sacramenti tinha o condão de reforçar o cumprimento de uma 

obrigação, real ou pessoal, sua peculiaridade era a necessidade da demonstração da boa-fé 

                                                           
2
FRANCISCO, Caramuru Afonso, O enriquecimento sem causa nos contratos, in: Contornos atuais da teoria 

dos contratos, BITTAR, Carlos Alberto (org), São Paulo, RT, 1993. p. 78.  
3
Era regra de equidade para os filósofos gregos. (KASER, Max, Direito Privado Romano, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1999, p. 272. 
4
Há versões que estabelecem Nêmesis como filha do Oceano ou da Justiça. Em qualquer dos casos, ao 

personificar a justiça, tinha como vertente punir ou premiar os homens pelos seus atos. 
5
AMERICANO, Jorge, Ensaio sobre o enriquecimento sem causa, São Paulo, Livraria Acadêmica, 1933. p. 

15. 
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das partes sob juramento. Poderia ser utilizada em qualquer caso que não tivesse outra ação 

provida pela lei.
6
 

Já a actio per iudicis postulationem era mais simples, posto a inexistência do 

sacramento (juramento), podendo ser utilizada em demandas derivadas de contratos 

verbais ou divisão de terras. O demandante provocava a resposta do demandado, sendo que 

se este não aceitasse a solução, seria estabelecido um iudex – para contratos verbais – ou 

um arbiter – para divisão de terras – para solucionar o caso.
7
 

Derradeiramente, a actio per condictionem era utilizada para a recuperação de 

quantia em dinheiro (certa pecunia). Poderia ser aplicado quando alguém auferia proveito 

de patrimônio alheio desonestamente (ex iniusta causa) ou sem nenhuma causa (sine 

causa).
8
  

A evolução do princípio de vedação ao enriquecimento sem causa no Direito 

Romano decorre da preocupação moral da época, fruto da corrente filosófica do 

estoicismo, que perfilava os preceitos da equidade e da rigidez moral. Garantiu-se, de tal 

feita, um tratamento de equidade pelo Direito na medida em que os pretores passavam a 

apresentar maiores poderes.
9
 

Consoante o entendimento doutrinário, não se deve assumir que o enriquecimento 

sem causa deriva exclusivamente das condictiones romanas
10

, mas sim que decorre de uma 

origem múltipla, na qual se acrescenta a actio de in rem versa e a gestão de negócios 

alheios
11

. Nesse sentido, ZIMMERMANN
12

 acrescenta a actio negotiorum gestorum.  

Quanto à evolução do conceito de enriquecimento sem causa, MOREIRA ALVES
13

 

decompõe em duas correntes diversas. Em relação à primeira corrente, esta credencia o 

enfrentamento do enriquecimento sem causa desde os primórdios, a partir do preceito 

                                                           
6
MOUSOURAKIS, George, Fundamentals of Roman Private Law, Berlin: Springer, 2012, p. 312. 

7
MOUSOURAKIS, George, Fundamentals cit.,. p. 314. 

8
MOUSOURAKIS, George, Fundamentals cit., p. 314. 

9
FRANCISCO, Caramuru Afonso, O enriquecimento sem causa nos contratos, in: Contornos atuais da teoria 

dos contratos, BITTAR, Carlos Alberto (org), São Paulo, RT, 1993. p. 75. 
10

Muito embora a doutrina direcione, em regra, seus estudos históricos ao Direito Romano, a influência grega 

também é discutida, todavia de maneira controversa. (GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito de 

enriquecimento, o enriquecimento forçado e os vários paradigmas do enriquecimento sem causa, Porto: 

Universidade Católica Portuguesa, 1998. p. 27).  
11

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit.,. p. 26. 
12

ZIMMERMANN, Reinhard, The law obligations, roman foundations of the civilian tradition, Oxford, 

Oxford, 1992. p. 875/878. 
13

ALVES, José Carlos Moreira, Direito romano, 14. ed., rev., cor., aum., Rio de Janeiro, Forense, 2007. p. 

573. 
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religioso e moral, como nos casos, derivados do período clássico, da actio sacramenti in 

personam, Leis Silia e Calpurnia e condictio certae pecuniae ou condicito certa rei. 

De outro lado, a segunda corrente
14

 entende não ter havido suficiente aplicação do 

preceito no direito pré-clássico, nem no direito clássico. Teria ocorrido maior proliferação 

apenas no Direito Justinianeu, por conta das condictiones. 

Por outro lado, em situações ocasionadas por causa ilícita ou imoral, não caberia 

restituição, como se vislumbra no Digesto
15

: Ubi augem et dantis, et accipient turpitudo 

versatur non posse repeti dicimus, veluti si pecúnia detur, ut male indicetur (D. 12, 5, 3) e 

Si et dantis, et accipientis turpis causa sit, possessorem potiorem esse et ideo repetitionem 

cessare (D. 12, 5, 8). 

Importante destacar, como denota PEDRO PAES
16

, que os pretores passaram a se valer 

de fórmulas genéricas, tais como as condictiones e a actio de in rem verso, uma vez que o 

modelo formalista que vigorava na sociedade romana impedia, em muitos casos, a 

consecução da justiça no caso concreto. 

Sobre o método de aplicação do enriquecimento sem causa que vigorou em Roma, 

entre o período do fim da República Romana até o início do período Justinianeu, esse 

ocorreu de forma casuística, não prevendo as disposições escritas e legais todos os casos a 

serem restituídos
17

.  

As condictiones são consequência de sua época
18

. Anteriormente, enquanto Roma 

permanecia com suas relações comerciais restritas, não se fazia necessária uma forma de 

reestabelecimento do status quo ante. Todavia, com a expansão da cidade e diversidade 

nas trocas comerciais, era de suma importância que fosse garantida a possibilidade de 

reversão do resultado injusto, ainda que proveniente de um ato jurídico válido.
19

 

Quanto aos requisitos das condictiones é possível estabelecer que, por conta de sua 

natureza própria, não havia uma base substantiva, ou seja, não havia requisitos específicos. 

                                                           
14

ALVES, José Carlos Moreira, Direito cit., p. 574. 
15

LOPES, Miguel Maria de Serpa, Curso de direito civil: fontes acontratuais das obrigações – 

responsabilidade civil, 5. v., 4. ed., rev., atual., Rio de Janeiro, Freitas Barros, 1995. p. 79. 
16

PAES, Pedro, Introdução ao estudo do enriquecimento sem causa, São Paulo, Resenha Universitária, 1975. 

p. 25. 
17

FONSECA, Arnoldo Medeiros da, Enriquecimento sem causa, in: Repertório enciclopédico do direito 

brasileiro. Coord. CARVALHO SANTOS, J. M. v. 20. p. 237/242. Rio de Janeiro: Editora Borsoi, s/data.  p. 

237. 
18

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 30. 
19

Uma vez que as relações comerciais não ocorriam apenas na cidade. 
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Deste modo, exsurgia enquanto sua natureza, um procedimento abstrato e uniforme
20

. 

Abstrato, pois a própria causa debendi não era elencada, já a uniformidade decorria da 

consequência da abstratividade, o que permitia sua aplicação em casos diversos. 

A principal característica destacada por ZIMMERMANN
21

 nas condictiones era sua 

abstração.   

As condictiones, de acordo com FABREGA PONCE,
22

 eram uma correção das injustiças 

que poderiam ocorrer num sistema formalista no qual a causa não era requisito para 

existência ou validade das obrigações. Eram, portanto, remédios restitutórios.
23

 

Conforme VIEIRA GOMES
24

 a condictio é concedida por faltar uma causa de 

suficiência para a manutenção de um patrimônio, sendo sempre aplicado tal princípio de 

retenção. Não importa, afinal, se a injustificação decorre de início, após certo período ou se 

o que era justificável torna-se não justificado. 

A condictio deriva, deste modo, da noção de negócio abstrato que reconhece a 

apropriação absoluta do objeto material e o correlaciona com uma legitimação desta 

apropriação. Caso não houvesse tal legitimação, seria possível a restituição através da rei 

vindicatio e da condictio, a depender do caso concreto.
25

 

Além disso, as condictiones estão intimamente relacionadas ao conceito de equidade. 

A expressão condictio, como menciona CARAMURU,
26

 deriva da expressão utilizada pelo 

devedor no caso de não aceitação do que fora propugnado pelo credor empobrecido. 

Ab initio, as condictiones permitiam que, dentro de um sistema abstrato como era a 

transmissão de propriedade na Roma Antiga, fosse possível recuperá-la no caso falta de 

requisitos nessas transferências que se efetuavam através da mancipatio e in jure cessio. 

Com o tempo, sua abrangência foi sendo alargada para os casos de contratos os quais não 

contassem com todas as formalidades, por exemplo. 

Segundo SERPA LOPES,
27

 as condictiones teriam, no início de sua aplicação, apenas 

duas formas, quais sejam a condictio certae pecuniae e a condictio certae rei, esta tratando 

                                                           
20

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 28. 
21

ZIMMERMANN, Reinhard, The law cit.,. p. 865. 
22

FABREGA PONCE, Jorge, El enriquecimento sin causa, 1. t., Colombia, Plaza & Janes, 1996. p. 25. 
23

FABREGA PONCE, Jorge, El enriquecimento cit., p. 26. 
24

GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito cit., p. 36. 
25

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 32. 
26

FRANCISCO, Caramuru Afonso, O enriquecimento cit., p. 78. 
27

LOPES, Miguel Maria de Serpa, Curso cit.,. p. 62. 
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de casos retenção ilegítima de coisa certa e aquela de retenção de valor em dinheiro. Só 

com Justiniano que as condictiones teriam atingido sua formatação tradicional em vários 

casos específicos. 

Neste contexto, devido à rigidez do regime vigente, foi necessária a utilização das 

condictiones sine causa, na busca pela correção da injustiça que poderia perpetuar dentro 

do sistema de atos abstratos. 

No período Justinianeu
28

, muito por conta da compilação das fontes antigas de 

direito, foram contempladas as situações de enriquecimento sem causa cada qual com uma 

condictione própria, a saber: condictio causa data causa non secuta, condictio ob turpem 

vel iniustam causam, condictio indebiti, condictio sine causa em sentido estrito, condictio 

ob causam finitam e condictio ex lege.  

Soma-se à discussão o fato que ALEXANDRE CORREIA e GAETANO SCIASCIA
29

 

asseveram que tal fenômeno decorre da influência da moral cristã que proíbe o 

enriquecimento sem causa, fazendo necessário, deste modo, outras formas de condictiones. 

A condictio causa data causa no secuta buscava a restituição de patrimônio cedido a 

terceiro na espera de realização de ato pelo qual foi firmada a prestação quando tal ato não 

foi realizado.  

No caso da condictio causa data, causa non secuta, infere JORGE AMERICANO,
30

 que 

não seria nem o princípio do não locupletamento que estaria por de trás de sua 

consolidação, mas sim o princípio de reciprocidade, seja no caso de contratos, seja nos 

casos de vontade unilateral, havendo, nestes casos, adesão das partes. 

Já a condictio ob turpem vel iniustam causam era utilizada quando o solvens dava 

algo ao accipiens por motivo torpe proveniente deste, contudo, quando o motivo torpe era 

proveniente daquele, nada podia ser reclamado. 

Em relação à condictio indebiti permitia a restituição em caso de prestação efetuada 

sob efeito de erro escusável ou motivado por causa inexistente. As condictio sine causa em 

sentido estrito, condictio ob causam finitam podiam ser utilizadas sempre que a prestação 

                                                           
28

VENOSA, Silvio de Salvo, Direito civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 8. ed. , São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 194. 
29

CORREIA, Alexandre, SCIASCIA, Gaetano, Manual de direito romano, v. 1., São Paulo, Saraiva, 1949. p. 

252. 
30

AMERICANO, Jorge, Ensaio sobre o enriquecimento sem causa, São Paulo, Livraria Acadêmica, 1933. p. 

42. 
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fosse motivada por causa inexistente, sendo uma espécie de regra residual para os casos 

não abarcados pelas outras condictiones. Por fim, a condictio ex lege era utilizada nos 

casos em que a lei previa uma prestação a ser cumprida, mas sem causa que a justificasse. 

Ainda que não se possa traçar grandes paralelos acerca da influência das 

condictiones, notadamente da condictione sine causa, para a teoria do enriquecimento sem 

causa é indiscutível que compartilham a ideia orgânica que permeia o pensamento 

contemporâneo. Inegável, portanto, que, se não é possível dizer haver de fato uma teoria 

geral do enriquecimento sem causa neste período, havia ao menos um esboço. 

Em relação à actio de in rem verso, no decorrer do tempo esta teve objetivos 

diversos. Inicialmente, utilizava-se na hipótese de um filho ou escravo sujeito ao poder 

familiar realizar negócio com um terceiro. Em tese, não haveria responsabilidade do chefe 

de família, todavia, se este fosse beneficiado pelo negócio, caberia a utilização da actio, 

que, neste contexto apresenta mais um conceito de procedimento técnico
31

. 

Ademais
32

, poderia haver três formas que criavam responsabilidade do chefe de 

família em negócio estabelecido por filho ou escravo, a saber: (I) Uma coisa passava a 

propriedade do pai excluindo-se a vindicatio de terceiro; (II) filho ou escravo realizavam 

negócio de responsabilidade do chefe de família; (III) em despesas voluptuárias com 

consentimento do chefe de família. 

Com relação à actio de in rem verso, seu objetivo era não permitir que o pater 

familia pudesse locupletar o que não lhe era de direito, uma vez que não respondia pelos 

atos geridos por seus filhos e escravos – dado ao não reconhecimento da representação 

direta no direito romano – desse modo, ainda que não tipificada, a actio dissolvia uma 

possibilidade de flagrante injustiça. 

Houve alargamento da utilização da actio de in rem verso quando da actio 

negotiorum gestorum contraria, uma vez que a aplicação do raciocínio que permitia a actio 

no caso de enriquecimento injustificado do pater familia, analogicamente, poderia 

fundamentar os casos que ocorriam através do gestor de negócios. Claro é que o terceiro 

neste caso, ou seja, o dono do negócio celebrado ou modificado pelo gestor não poderia 

locupletar-se de um saldo ao descontentamento daquele que negociou com o gestor. 

                                                           
31

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 38. 
32

GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 40. 
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Na época de Justiniano o procedimento se converte em ação independente
33

, não 

sendo mais necessário que a pessoa que celebrava o negócio fosse submetida ao poder 

familiar.  

Sobre as outras formas jurídicas que se relacionam com o enriquecimento sem causa, 

também o pagamento indevido encontra em seu bojo a teoria clássica do enriquecimento 

sem causa, sendo a mais antiga de suas aplicações.  

Também cumpre ressaltar que VIEIRA GOMES
34

 diferencia a gestão de negócios e o 

enriquecimento sem causa a partir da concepção essencial da gestão de negócios ao animus 

do gestor, que agiria dotado de altruísmo. Assim, baseado nas ideias de PASQUAU LIAÑO
35

, 

considera que o enriquecimento sem causa adere ao escopo de correção na medida de uma 

restituição, enquanto que a gestão de negócios visa assegurar uma consolidação de estado, 

numa espécie de necessidade de recompensa ou, visão alternativa, remuneração do 

trabalho do gestor. 

Seria possível, ademais, aproximar o enriquecimento sem causa de uma gestão de 

negócios imprópria, na qual não se contaria com o altruísmo do gestor.
36

 

Analisada a trajetória dos primórdios do enriquecimento sem causa no Direito 

Romano é possível depreender que sua formação respondeu as expectativas de uma rede de 

negócios e relações comerciais que atingiram alta complexidade. Desse modo, ainda que 

não plenamente codificadas, as condictiones permitiram que o romano não encontrasse na 

abstratividade de seu sistema jurídico uma forma de burlar o mais simples dos preceitos do 

direito. 

Com a derrocada do Império Romano, cuja história explica as razões, houve uma 

cisão; a parte Ocidental do Império foi dissipada em territórios autônomos, seguindo o 

processo de feudalização, enquanto a parte Oriental continuou uniforme, no que ficou 

conhecido como Império Bizantino. Até a morte de Justiniano, o Corpus Iuris Civilis era 

                                                           
33

GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito cit.,  p. 41. 
34

GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito cit., p. 46/47. 
35

Sobre o assunto: PASQUAU LIAÑO, Miguel, La accion directa en el derecho español, Madri, General de 

derecho, 1989. 
36

GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito cit., p. 50. 
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utilizado como fonte do direito no território, porém, depois desse período, novas 

compilações foram elaboradas, modificando a estrutura até então vigente.
37

 

Em relação ao período bizantino, na análise de VIEIRA GOMES,
38

 duas são as 

características a serem ressaltadas. Primeiramente, trata-se de período pautado pelos 

preceitos cristãos que elencavam, entre eles, o mandamento que indicava negativa ao 

roubo, este entendido em sentido lato, não na concepção penalista do termo. Além, foi 

firmado um sistema de hierarquia de tribunais, que substituiu a autonomia do pretor 

romano, trazendo um espaço propicio para a generalidade de um princípio, no caso, o 

princípio do enriquecimento injustificado. 

Passa, portanto, a condictio sine causa a compreender todos os casos em que ocorre 

deslocamento de patrimônio de maneira injustificada. 

Quanto à actio de in rem verso esta também foi ampliada, passou a não tratar mais 

apenas da relação entre pater familia e filhos ou escravos, mas de todos os casos em que 

houvesse um intermediário de um negócio de outrem, ao qual este fosse beneficiado 

patrimonialmente em relação ao terceiro. 

Percebe-se, pois, que o período bizantino trouxe uma grande transformação para o 

que vem a ser a atual teoria do enriquecimento sem causa, uma vez que dilatou suas 

hipóteses aos casos de deslocamento patrimonial, alçando a condictio sine causa e a actio 

de in rem verso ao posto de remédios gerais contra o locupletamento indevido e reforçando 

o enriquecimento sem causa como um princípio geral do ordenamento da época.  

Nos feudos
39

, o sistema jurídico não respeitava um ordenamento único, sendo 

baseado na lógica incontestável do Senhor Feudal. O costume tornou-se preponderante e o 

direito romano teve sua aplicação dissolvida, e, ao seguir tal processo, o enriquecimento 

sem causa não mais foi aplicado nos moldes romanos, restando as soluções definidas pelo 

Senhor Feudal para os casos de deslocamento patrimonial injustificado. 

Todavia, neste período havia um empecilho, qual seja, a veneração ao Digesto, em 

sua forma pura e, por isso, mantinham-se apenas e tão somente os institutos da carta 

romana, quais sejam, a condictio, a negotiorum gestio e a actio de in rem verso. 

                                                           
37

Tal fato exerceu forte influência sobre a teoria do enriquecimento sem causa. O princípio que era aplicado 

apenas de maneira casuística foi alçado à categoria de princípio geral. Desse modo, nada mais lógico, do que 

a uniformização do princípio. 
38
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39

GILISSEN, John, Introdução Histórica ao Direito, 5. ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2008. 

pp. 127/133. 
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Seguindo os estudos feitos pelos bizantinos, chegou-se à lapidação da condictio sine 

causa generalis, a ser utilizada em todos os casos de enriquecimento sem causa, devido ao 

ponto comum que permeada todas as condictiones romanas. 

Coube aos glosadores o papel de facilitadores, no sentido de permitir a aplicação 

mais contundente do enriquecimento sem causa enquanto princípio, fugindo da mera 

replicação do que fora disposto no Digesto.
40

  

Seguindo o curso da história é possível também encontrar a teoria do enriquecimento 

sem causa no Direito Eclesiástico, que influenciou em muito o continente europeu entre os 

séculos VIII e XV. Baseado nas compilações romanas, adicionou-se à Regulae iuris, 

anexada em forma de apêndice no Liber Sextus, o princípio do enriquecimento sem causa, 

in verbis: locupletari non debet aliquis cum alterius injuria vel iactura.  

Tendo em vista o pensamento doutrinário da Igreja, notadamente os mandamentos, 

entre eles elencado como sétimo mandamento: não roubarás, houve um alargamento 

inimaginável do princípio, sendo levados em conta tanto bens tangíveis quanto intangíveis, 

o que permitiria a aplicação do enriquecimento sem causa não só no campo das obrigações, 

mas também no campo dos contratos.
41

     

Foi dentro do pensamento eclesiástico que a teoria do enriquecimento sem causa 

também firmou uma de suas bases, qual seja, a restituição exclusiva do devido, gerando a 

reedição do status quo ante, sem maiores indenizações. A restituição não deveria respeitar 

aos princípios de penitência do pecado, mas sim de justiça comutativa e posterior 

reequilíbrio das relações jurídicas. 

Sobre o período, VIEIRA GOMES
42

 considera que enquanto os principias canonistas 

centralizavam o fundamento do enriquecimento sem causa no aspecto do pecado, São 

Tomás de Aquino mudou o paradigma deste fundamento, focando na questão da justiça 

comutativa, o que resultou numa transferência da questão do plano teleológico para o plano 

jurídico.  

A Escola Jusracionalista também se ocupou em desenvolver a temática do 

enriquecimento sem causa, mormente através da obra de Hugo Grócio, na qual a noção de 
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41
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42
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enriquecimento sem causa como instrumento genérico pode ser observada, uma vez que o 

requisito básico decorre do lucro injusto.
43

 

Coube a Savigny papel decisivo no estudo das condicitones romanas, sendo este o 

primeiro autor alemão a unificá-las, conduzindo sua doutrina a um princípio geral de 

enriquecimento sem causa. Neste período, a teoria do jurista alemão, baseada na condictio 

como forma de reparar o locupletamento indevido quando não mais possível a utilização 

da rei vindicatio, passa a ser debatida.
44

 

A posição adotada por Savigny, de acordo com VIEIRA GOMES,
45

 centra-se na 

exposição do enriquecimento sem causa como mantenedor da propriedade, como 

substituição da rei vindicatio. 

A Escola Pandectista
46

 foi determinante para o entendimento moderno do 

enriquecimento sem causa, tendo em vista que (i) trouxe o entendimento do deslocamento 

patrimonial como fulcral na configuração do enriquecimento, (ii) demonstrou a 

interdependência entre enriquecido e empobrecido no tocante ao patrimônio estar presente 

a priori neste e a posteriori naquele, (iii) firmou o entendimento de que a restituição 

deveria tratar do enriquecimento patrimonial, não de sua forma real e (iv) ressaltou a 

ligação com a equidade. 

Entre os estudiosos da época surge uma divergência entre o grupo que entendia ser 

necessária a separação clara entre as condictiones e a actio de in rem verso, cada uma 

versando sobre determinados aspectos e o grupo que defendia a tese na qual havia uma 

fusão entre os dois institutos, revelando-se, assim, a actio de in rem verso como uma ação 

genérica para casos de enriquecimento sem causa
47

. 

Enquanto na Alemanha os contornos do desenvolvimento do instituto seguiam tais 

parâmetros, na França, outro foi o modo de aplicação doutrinária do tema. Pouca foi a 

influência das condictiones no sistema francês e uma das razões foi a teoria da causa do ato 

jurídico, que permitia anular os atos desprovidos de causa. 
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Por fim, importante destacar que, até a decisão do caso Arret Boudier
48

, pela Corte 

de Cassação em 15 de junho de 1892, a actio de in rem verso era tida como inutilizável, 

frente à ação de gestão de negócios, que fazia as vezes daquela. 

Discorrendo sobre o tema, PEDRO PAES
49

 credita a mera inércia, o fato de o 

enriquecimento sem causa ter ficado por tanto tempo renegado à matéria jurisprudencial, 

sem que o legislador francês trata-se do tema. Não seria possível, dentro do sistema 

jurídico romano-germânico tal situação. 

No tocante ao desenvolvimento do instituto em estudo no Common Law deve-se 

entender que a dinâmica histórica que originou e transformou o Common Law é 

completamente diferente da dinâmica encontrada no Civil Law, o que trouxe consequências 

evidentes no caso do enriquecimento sem causa. 

Partindo de pressupostos diversos do direito continental, o sistema anglo-saxão 

desenvolveu a temática do enriquecimento sem causa por um viés próprio, a iniciar pelo 

próprio estudo doutrinário acerca do tema
50

. 

A dicotomia de fontes de obrigações, grosso modo, no direito inglês se baseia 

tradicionalmente em contratos (contracts) e delitos (torts). Inicialmente, como remédios 

tinham-se as ações de debt, necessitava de obrigação ex re, e as ações de assumpsit, para 

casos de compromissos expressamente assumidos e não cumpridos.  

Todavia, o assumpsit era pouco utilizado, pois dependia da confirmação do débito 

pelo devedor. Essa situação só veio a mudar com o caso emblemático conhecido por 

Slade’s case, no qual a corte confirmou um débito presumidamente, balizando-se no 

sentido de que havia uma obrigação recíproca entre as partes.  

Na prática do common law, a restituição se dá quando da ausência da contraprestação 

(consideration), o que distanciava o instituto do enriquecimento sem causa. Ademais, era 

repudiada a intervenção de terceiros sem solicitação, seja melhoramento de bem alheio, 
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Nesse caso, Boudier exigiu de um Senhorio o pagamento de uma quantia de francos referentes à 
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seja intervenção em negócio alheio, o que, novamente, não dava azo a proximidades com o 

enriquecimento sem causa.
 51

 

O Law of restitution, baseado no Mansfield’s principle, passou a reunir os preceitos 

elencados tanto no common law, aplicado pelas Cortes de Westminster, quanto no equity, 

aplicado pela Court of Chancery, utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos da 

América, onde, em 1937, foi editado o Restatement of the law of Restitution. A partir daí 

teve tratamento de fonte de obrigações autônoma, partindo do pressuposto da vedação ao 

enriquecimento sem causa.
52

 

Seriam pressupostos do Law of Restitution o enriquecimento (benefit), sem 

motivação que justifique (unjust), no prejuízo de outrem (at the plaintiff’s expense). As 

possibilidades, como decorre da prática do common law, foram identificadas à medida em 

que os casos concretos eram analisados pelo judiciário. 

De início, operaram a ação de debt e a ação de assumpsit, que prescindiam de um 

contrato que objetivasse uma contraprestação que não fosse cumprida.
 53

 A definição está 

no paradigmático Slade’s case, de 1602, que permitiu a restituição considerando que um 

contrato não precisa de confirmação para vincular
54

. 

 Porém, ainda não estava acobertada a possibilidade de um contrato não prever 

contraprestação, mas necessitar de restituição. Tal situação mudou quando dos quasi-

contracts, que obrigariam a restituição ainda que o contrato fosse nulo, tanto por bens 

(quantum valebat) quanto por serviços prestados (quantum meruit).  

Doravante, nos idos do século XVII, surgiu a ação Money had and received, com 

fulcro na restituição de quantia paga indevidamente. A ação permite que o demandado 

restitua quantia paga por erro ou coação. Ademais, permitiria a restituição de quantia 

decorrente da fruição de bem usurpado do demandante. 
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A diferença entre quase-contratos no Direito Romano e no Common Law é bem 

elucidada por PAOLO GALLO.
55

 Segundo o autor, no Direito Romano tratava-se de uma 

expressão referencial a um complexo de remédios relacionados à condictio que não se dava 

claramente nula. Já no Common Law, tratava-se do núcleo primeiro do que seria uma ação 

de enriquecimento sem causa, já que era uma aplicação extensiva dos contratos para 

situações em que não eram notados os requisitos. 

O caso Moses versus Macferlan, decidido por Lorde Mansfield, determina que, com 

base no direito natural, havia obrigação de restituir no caso de valor pago indevidamente 

por conta de decisão legal, que mais tarde veio a ser descoberta como errônea. Se a decisão 

de Mansfield passou despercebida à época, em 1943, ela é recuperada, renascendo como 

fonte do que passou a ser o law of restitution inglês.
56

 

Importa salientar que JOHNSTON e ZIMMERMANN
 57

 diferenciam a contribuição do 

Civil Law e do Common Law a partir da premissa inicial de ambos, sendo que este requer 

que o demandante aponte um fator de injustiça ou um fundamento para que haja a 

restituição, enquanto que aquele concentra-se na questão acerca da existência ou não de 

uma base legal para o enriquecimento. 

Historicamente, na França, o Código Napoleônico não faz menção ao 

enriquecimento sem causa, restou à doutrina, em especial após o Arret Boudier de 1892, o 

desenvolvimento do instituto. Houve aplicação nos tribunais, pautado pelos estudos 

doutrinários, que reportam aos requisitos de transmissão de valor entre patrimônios, falta 

de causa e nexo causal. 

No período das codificações houve uma diminuição na aplicação do enriquecimento 

sem causa, dada a sua ausência nas leis civis que regulam o pensamento jurídico na época. 

Tal fenômeno se deve à imanência do ideal liberal-individual no pensamento dos juristas 

da época, que não se coadunava com a presença de um instituto como o enriquecimento 

sem causa no ordenamento jurídico vigente.
58

 

Na Itália, o Código Civil de 1865 não trazia disposição acerca do enriquecimento 

sem causa, que perdurava enquanto princípio. Houve resistência de parte da doutrina ainda 
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no século XX
59

 quanto à receptividade do princípio geral do enriquecimento sem causa. 

Somente no Livro das Obrigações de 1942 é que foi previsto o princípio geral do 

enriquecimento sem causa, incorporando-se, portanto, a ação geral de enriquecimento sem 

causa. O enriquecimento sem causa, na Itália, tem caráter subsidiário. 

Embora não se possa falar ao certo qual dos dois ordenamentos foi o primeiro à 

induzir o enriquecimento sem causa em decisão de tribunal, fato é que o Direito Italiano 

também considerava tal ponto e não dispunha do instituto regrado expressamente em seu 

Código Civil.
60

 

O Código Civil de 1942 trouxe a previsão expressa do enriquecimento sem causa 

através de uma cláusula geral, no art. 2.041, além de definir sua subsidiariedade dentro do 

ordenamento, no art. 2042. 

No direito português, não houve expressão direta do enriquecimento sem causa até o 

Código Civil de 1966, uma vez que o Código Civil de 1876 (Código Seabra) não 

disciplinou o assunto, muito porque sua principal fonte foi o Código Napoleônico
61

. Desse 

modo, só podia ser aplicado enquanto princípio de direito natural, como preconizava o art. 

16 do diploma legal. 

O enriquecimento sem causa vem previsto nos artigos 473 a 482 do Código de 1966. 

Em relação à Espanha, seu Código Civil de 1899 também foi fortemente influenciado 

pelo Código Napoleônico, daí o motivo da não previsão do enriquecimento sem causa. 

Todavia, a doutrina e a jurisprudência entendem haver sim uma ação genérica de 

enriquecimento sem causa, que pode ser aplicada existindo os elementos de 

enriquecimento e falta de motivo. Admitida a ação, melhor sorte não coube à 

subsidiariedade ou não dela, posto que tanto doutrina, quanto jurisprudência divergem 

sobre o tema, sendo que existem julgados em ambos os sentidos.
62
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Por fim, CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA
63

 argumenta que a motivação pela qual o 

enriquecimento sem causa encontra diferentes técnicas em diferentes ordenamentos seria a 

ausência de rigor lógico na sua construção histórica. 

Derradeiramente, em relação ao desenvolvimento do tema no Brasil é preciso 

destacar alguns pontos. 

O Código Civil de 1916 não disciplinou o tema do enriquecimento sem causa 

explicitamente, apenas dando azo ao pagamento indevido, que compartilha da teoria geral 

daquele. Novamente, assim como nos casos dos Códigos Civis de Portugal, Itália e 

Espanha, a influência do Código Napoleônico levou a tal resultado. 

Todavia, a não receptividade da teoria do enriquecimento sem causa dentro do 

Código Civil de 1916, trouxe pensamentos diversos da doutrina. Por um lado, nomes como 

Clovis Bevilaqua defendiam a linha de raciocínio na qual não era necessário estabelecer o 

enriquecimento sem causa no Código Civil, uma vez que as situações seriam solucionadas 

através de outros meios e institutos. Seria desnecessária nova forma de geração de 

obrigação dentro do ordenamento.
64

 

No caso, o enriquecimento sem causa fica restrito à categoria de princípio regedor e 

mantenedor das relações jurídicas obrigacionais, cabendo função informadora, mas não 

função de ação autônoma. 

No Código Civil de 1916 a menção ao enriquecimento não era expressa, mas sim 

implícita em três casos diversos. Primeiramente, era expresso o pagamento indevido, que 

se trata nada mais do que uma espécie de enriquecimento sem causa. Ademais, o art. 4º da 

Lei de Introdução previa a aplicação de princípios do direito quando a lei fosse omissa, 

assim, sendo o enriquecimento sem causa um princípio geral de direito poderia ser 

aplicado em casos de lacuna da lei. Por fim, fora aplicado indiretamente em vários dos 

pressupostos do Código Civil, que se baseavam no ideal da vedação ao enriquecimento 

sem causa. 
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Em relação à esta primeira etapa, ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA
65

 salienta que, 

muito embora não houvesse expressa determinação do enriquecimento sem causa e de sua 

ação correspondente no Código Civil de 1916, é possível encontrar o espírito de seu 

princípio em outros tantos artigos da antiga lei civil brasileira. É o caso dos arts. 515/519, 

541/545, 615/616, 934, 936, 1140, § único, 1398, 1792, § 1º. 

Outro evento é recordado por CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA
66

 que traz o exemplo 

da doação propter nuptias, a qual, caso não ocorresse o casamento, era considerada 

ineficaz, assim como o caso de negócio jurídico fundado em causa ilícita ou atentatório à 

moral, devendo ser desfeito o ato. 

O legislador
67

, propositalmente, no caso do Código Civil de 1916, não concebeu o 

enriquecimento sem causa com o valor que lhe era conferido em ordenamentos outros, 

como o alemão e suíço. Todavia, não poderia o carecer de aplicação do instituto face à 

interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio ao qual se fazia imprescindível à 

resolução de casos reais através da vedação ao enriquecimento sem causa. 

Antes da consagração do enriquecimento sem causa no Código Civil de 2002, 

ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA
68

 já atentava para as críticas de Clóvis Bevilaqua e Jorge 

Americano, para os quais seria necessária sua consagração em dispositivo amplo.  

Sobre o tema, PONTES DE MIRANDA
69

 evidenciava que o ordenamento jurídico 

brasileiro não apresentava clara menção ao enriquecimento sem causa que, assim, não 

configurava fonte de obrigação, pois partia da premissa de cuidar de cada caso de maneira 

específica e, deste modo, todas as situações em que ocorriam deslocamentos injustificados 

seriam reguladas por normas próprias. Todavia, o autor, lembrando um caso de contrato 

evidentemente imoral já fazia critica à essa concepção de completude do ordenamento, 

demonstrando ser necessária a mudança de pensamento acerca do enriquecimento sem 

causa como fonte de obrigação genérica.  
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Em que pese a lacuna legal encontrada no Código Civil de 1916, o legislador 

brasileiro optou pela previsão expressa do enriquecimento sem causa no Código Civil de 

2002, levando em conta o pensamento doutrinário de se formou em razão da necessidade 

de se ter um instituto nos moldes do enriquecimento sem causa a fim de garantir o 

equilíbrio das partes numa obrigação, qualquer fosse a hipótese. 

O esboço de Código Civil de Teixeira de Freitas já continha artigo reservado ao 

enriquecimento sem causa, art. 3.400
70

, sendo analisado sob o prisma principiológico e não 

normativo. 

Alguns anteprojetos também trataram do tema. O Anteprojeto do Código de 

Obrigações de 1941, elaborado por Orosimbo Nonato, Philadelpho Azevedo e Hahnemann 

Guimarães, por exemplo, previa nos arts. 143 a 150 o enriquecimento sem causa. Dizia o 

art. 143: Quem se enriquece indevidamente, a custa de outrem, fica obrigado a restituir, na 

medida de seu lucro, o que não era devido, embora a causa venha a faltar depois de 

obtido o proveito.  

Em 1963 foi a vez do anteprojeto do Código das Obrigações elaborado por Caio 

Mário da Silva Pereira que em seu art. 903 versava: Quem se enriquecer indevidamente, a 

custa de outrem, fica obrigado a indenizar, na medida do lucro, a diminuição patrimonial 

que causa. 

Por fim, o enriquecimento sem causa foi previsto nos arts. 884, 885 e 886 do 

anteprojeto do Código Civil de 1969, coordenado por Miguel Reale e, na seara do direito 

das obrigações, conduzido por Agostinho de Arruda Alvim. Todavia, só veio a ser 

promulgado no ano de 2002.
71

  

Todavia, como demonstra MICHELON JR,
72

 o STJ já definia o enriquecimento sem 

causa como fonte obrigacional antes de sua expressa previsão no Código Civil, como na 

decisão do REsp 11.025, julgado no ano de 1991, que mencionava não ser necessária a 
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previsão no Código Civil para que houvesse o entendimento de que o enriquecimento sem 

causa deveria ser utilizado como fonte obrigacional. 

Dentre as consequências de tal aprovação, HILDEBRAND
73

 discorre que a previsão do 

enriquecimento sem causa no Código Civil de 2002 permitiu uma visão mais alargada do 

enriquecimento, que deixou de ser visto apenas como deslocamento patrimonial. Assim, 

filia-se à nova acepção do enriquecimento sem causa visto como fenômeno amplo e 

dinâmico, diferente das concepções anteriores que, ao enrijecer os pressupostos do 

enriquecimento sem causa acabavam por não explicar, por exemplo, a hipótese do 

enriquecimento por intromissão no direito alheio. 

O enriquecimento sem causa foi inserido no Código Civil de 2002 no Livro I, o qual 

trata do Direito das Obrigações, mais precisamente no Título VII, um dos resguardados às 

fontes de obrigações, Capítulo IV, junto da promessa de recompensa, da gestão de 

negócios e do pagamento indevido. 

Em caráter conclusivo, percebe-se que não há uma relação direta entre o 

enriquecimento sem causa atual e as formas de restituição patrimonial realizadas no 

passado. O que se assemelha são as premissas de se restituir aquilo que foi auferido sem a 

devida causa. 
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2.2. TERMINOLOGIA 

 

Em relação ao enriquecimento sem causa, especial atenção deve ser dispendida no 

tocante à sua terminologia, tendo em vista a vasta gama de sinônimos que tanto a doutrina 

quando os operadores do direito utilizam quando de sua identificação. Expressões como 

locupletamento indevido, enriquecimento injusto, enriquecimento indébito, locupletamento 

injustificado, enriquecimento à custa alheia, locupletamento ilegítimo, enriquecimento 

indevido, locupletamento injusto, locupletamento indébito, enriquecimento injustificado, e 

demais variações, não prejudicam sua ideia principal, qual seja, enriquecer sem causa que 

permita a deslocação patrimonial. Por isso, muito embora possam ser utilizadas, o ideal 

seria a utilização da terminologia mais técnica e uniforme, no caso o termo empregado no 

Código Civil. 

Todavia, tendo em vista a terminologia enriquecimento ilícito ou locupletamento 

ilícito, melhor sorte não acompanha a utilização de ambos como sinônimos de 

enriquecimento sem causa. Isto por dois motivos principais: (i) Denominação de instituto 

diverso e (ii) ausência de ilicitude.  

(I) Denominação de instituto diverso: O termo enriquecimento ilícito serve para 

designar instituto próprio, qual seja, os atos que decorrem da improbidade administrativa, 

relacionados na lei 8.429/92
74

, que abrange qualquer agente público. No caso, a única 

aproximação entre os institutos se dá no sentido que o enriquecimento ilícito é uma espécie 

de enriquecimento sem causa enquanto princípio, não havendo relação de paridade entre as 

formas. 

Importa salientar que, em que pese o Direito Administrativo
75

 apresente uma figura 

similar ao enriquecimento sem causa, qual seja, o enriquecimento ilícito, este tem 
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aplicação restrita a certos casos, o que não obsta aplicação do enriquecimento sem causa 

em campo administrativista. 

Ao tratar do enriquecimento ilícito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO,
76

 

partindo dos princípios da equidade e da razoabilidade, nos casos em que há anulação de 

atos administrativos, os quais não deveriam, mas produzem efeitos na realidade concreta, 

define que cabe a restituição do que seja realizado à jactura alheia.  

Doravante, como o enriquecimento sem causa se trata de princípio geral de direito, 

deve ser aplicado em todos os ramos, incluindo o Direito Administrativo.
77

 Assim, cabe 

face a todos os sujeitos de direito, sem exclusões. 

Desse modo, não há razão que justifique, nem o sumo princípio do interesse público, 

o locupletamento do Estado numa relação com o particular que tenha sido averiguada, 

posteriormente, como ato nulo ou anulável, devendo os valores dispendidos serem 

ressarcidos, se não pelo bom-senso, pela regra o enriquecimento sem causa, o qual, frise-

se, vincula a Administração Pública.  

Após tecer comentários acerca do surgimento do princípio do enriquecimento sem 

causa, BARACHO
78

 aduz que tal princípio ganhou destaque também nas questões de Direito 

Administrativo, sob a nomenclatura de enriquecimento injusto, ou sem causa. Inicialmente, 

servia para conter os eventuais abusos da administração. Todavia, sua aplicação se deu em 

caráter jurisprudencial, uma vez que não era estabelecida regra alguma acerca do tema no 

âmbito do Direito Administrativo, mas sim do Direito Civil. 

Com o tempo foram sendo fixados parâmetros para a imputação do enriquecimento 

sem causa, seguindo os pressupostos de responsabilidade da administração, quais sejam: (i) 

administração não pode causar lesão aos bens e serviços do particular; (ii) lesão deve ser 

imputável à administração; (iii) deve haver nexo causal. Ademais, aproximou-se a base do 

enriquecimento sem causa, ou seja, o princípio da equidade, com o princípio da 

proporcionalidade que rege o regime administrativo.
79
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 Historicamente, a Corte francesa iniciou a aplicação do princípio do 

enriquecimento sem causa nos atos administrativos, tendo em vista o recrudescimento da 

população em relação aos sacrifícios suportados pelos Municípios em tempos de guerras e 

durante obras. O arrêt Blanco foi o caso paradigmático da época. Assim, firmou-se que a 

Administração tinha a obrigação de restituir, mediante recursos apropriados, aquilo que 

injustamente adquiriu. 

 São casos de enriquecimento injusto ou ilícito, da administração pública: (i) 

cobranças indevidas; (ii) não revisão de atos administrativos; (iii) obrigações do 

contratante superiores ao que estava determinado. Contudo, para além dos atos da 

administração como Estado, têm-se os atos de seus servidores e agentes, nomeados, em 

sentido amplo, como atos de corrupção, entre eles: (i) apropriação indébita de fundos 

públicos; (ii) nepotismo; (iii) aquisição de bens e terras públicas em termos favoráveis ao 

funcionário público; (iv) uso inapropriado de bens e serviços públicos; (v) abuso de 

autoridade; (vi) suborno.
80

 

 Logicamente, a dosagem do enriquecimento sem causa por atividades ligadas à 

administração pública será conferida pela Constituição Federal, que aproximará o Estado 

do prisma liberal ou do prisma interventor, podendo ora validar atos de enriquecimento da 

administração, como, por exemplo, o confisco, e ora coibi-los, a depender dos princípios 

levados em consideração. 

(II) Ausência de ilicitude: Não obstante o termo já ser empregado em outro instituto, 

não partilha a ideia formadora do enriquecimento sem causa. Explica-se: Para a 

configuração do enriquecimento sem causa, necessária a ausência de causa e isso não 

resulta, via de regra, em ato ilícito.
81

  

Ilícito é apenas e tão somente o ato contrário à lei e sua concepção e resolução estão 

dispostas no Código Civil, que preconiza que aquele que praticar ato ilícito em face de 

outrem, deverá repará-lo. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil e, assim, não guarda 

semelhanças com o enriquecimento sem causa. 

Ademais, PEDRO PAES
82

, sugere a denominação locupletamento injurioso. 
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De outra feita, VARELA
83

 diferencia o enriquecimento sem causa, expressão inspirada 

nas atribuições abstratas, notadamente do direito alemão, do não-locupletamento à custa 

alheia, este relacionado ao instituto arquitetado nos países de tradição causalista, como a 

França, nos quais a aplicação era limitada. 

Portanto, deve-se utilizar a denominação enriquecimento sem causa, tendo em vista a 

diferença da figura jurídica para com o enriquecimento ilícito. 
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2.3. ELEMENTOS DA NORMA DE VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Via de regra, o direito material é identificado no caso concreto por meio da 

subsunção de certos requisitos a partir das condições fáticas apresentadas. Trata-se da 

imposição de uma linha factual, que será preenchida a depender dos preceitos que vigorem 

no ordenamento jurídico específico.  

Em relação ao enriquecimento sem causa este poderá ser contrastado no plano fático 

por meio de requisitos que derivam de duas concepções diversas, a saber, a concepção 

francesa e a concepção alemã.  

A primeira apresenta requisitos rígidos, vez que derivada da evolução 

jurisprudencial, o que fez necessária maior diligência em seu estabelecimento, a saber: (i) 

enriquecimento; (ii) empobrecimento; (iii) ausência de justa causa; (iv) nexo causal entre 

enriquecimento e empobrecimento; (v) subsidiariedade. 

Já a segunda parte de requisitos menos rígidos, uma vez que sua estruturação foi, 

desde logo, positivada, permitindo maior controle independentemente dos requisitos. 

VARELA
84

 classifica os requisitos em três, a saber: (i) enriquecimento, (ii) ausência de justa 

causa e (iii) que o fato tenha ocorrido a custa de outrem. 
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2.3.1. ENRIQUECIMENTO 

 

Por uma decorrência lógica e semântica, o pressuposto essencial do enriquecimento 

sem causa é o próprio enriquecimento. Numa análise superficial, enriquecer significa ter 

por aproveitamento uma situação que modifique o status quo ante, ou seja, impulsione o 

indivíduo a uma situação mais vantajosa que a situação inicial.  

Como se vê, o ato de enriquecimento apresenta conteúdo indefinido e amplo, sendo 

de árdua conceituação. Nesse sentido, algumas situações que podem ser identificadas como 

enriquecimento, seriam incorporação de elemento material ou imaterial no patrimônio, 

transmissão da posse, inutilização da coisa própria, dano evitado, benefício moral com 

valor pecuniário, entre outros.
85

  

Numa análise das disposições legais sobre o tema é possível inferir que o legislador 

não propôs qualquer limite ao sentido semântico de enriquecimento, o que faz concluir que 

todas as formas de enriquecimento seriam abrangidas pela disposição do artigo 884 do 

Código Civil.  

Contudo, haveria um limite de índole objetiva, ou seja, apenas e tão somente seriam 

aceitos os casos de enriquecimento que pudessem ser objetivamente identificados diante do 

plano fático. Nesse sentido,
86

 deve haver uma vantagem concreta. 

Por óbvio, o ato de enriquecimento, posto que se trata de uma situação corriqueira 

dentro das relações prestacionais entre indivíduos não pode ser visto de maneira absoluta 

como ensejador de aplicação da norma de vedação ao enriquecimento sem causa. Não por 

outro motivo, devem ser sopesados os demais requisitos de tal figura jurídica. 

Topologicamente, o enriquecimento pode ser positivo ou negativo. Tratando-se de 

enriquecimento sem causa positivo tem-se a situação na qual há um deslocamento 

patrimonial que aumenta um respectivo patrimônio em números absolutos. Já o 

enriquecimento negativo resulta da não incidência de uma situação prejudicial, o que 

mantém o patrimônio em quantidade absoluta, mas evita que um determinado passivo 

fosse descontado. 
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Doravante, VIEIRA GOMES
87

 expõe não ser suficiente a visão do enriquecimento 

como transmissão de valor tão somente, não explicando casos como o enriquecimento por 

utilização de bem alheio ou por poupança de gastos, por exemplo. Adotada, portanto, a 

teoria aberta e não a unitária
88

.  

Poderá ocorrer também o enriquecimento moral
89

, dividindo-se em três posições: (i) 

só há enriquecimento com deslocamento de fato patrimonial, o que exclui o 

enriquecimento moral; (ii) o enriquecimento pode englobar o enriquecimento moral, posto 

sua presunção de melhoria do patrimônio como um conceito lato; (iii) só será possível 

considerar o enriquecimento moral quando for este expresso de maneira a se identificar a 

sua correspondência material.  

Em linhas gerais, o enriquecimento moral ocorre quando o enriquecido não apresenta 

um ganho patrimonial direto ao atuar sem causa à custa de outrem. Haveria um ganho 

imaterial de tal relação, o que, ainda assim, ensejaria a ação de enriquecimento sem causa. 

Exemplo clássico é o indivíduo que toma aulas sobre determinado conteúdo sem uma 

contraprestação que equilibre a relação. Nesse caso, houve enriquecimento de cunho 

moral, cabendo restituição. 

Também VARELA
90

 comunga com o entendimento do enriquecimento moral, vez que 

a atribuição patrimonial ocorre sempre que houver uma vantagem, independentemente da 

natureza do ato inaugural que gerou tal vantagem. 

Inegável que se faz cabível o enriquecimento moral, tendo em vista que este pode ser 

mensurado no caso concreto, determinando qual o proveito daquela determinada prestação, 

como demonstra MICHELON JR
91

 e CARAMURU
92

. Um exemplo de enriquecimento moral 

ocorreria em casos de formas de ensino, como demonstra SERPA LOPES
93

. 

Diferentemente do enriquecimento direto, tratado até o presente momento, que 

apresenta clara a figura do agente enriquecido e a sua validade na teoria do enriquecimento 

sem causa, faltando-lhe apenas a clareza na amplitude de sua aplicação, o enriquecimento 

indireto não apresenta tanta sorte quando de sua validação ou não. Isto porque o 
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enriquecimento indireto implica na possibilidade de perseguição do terceiro que tomou 

posse do objeto fruto do enriquecimento após um intermediário pautar a relação factual 

que gera o empobrecimento de outrem. 

Doravante, alguns inconvenientes entravam a admissibilidade da perseguição do 

enriquecimento indireto em sede de enriquecimento sem causa, a saber: (i) necessidade de 

nexo causal entre atividade do enriquecido e do empobrecido; (ii) restritividade advinda da 

subsidiariedade.  

A teoria clássica do enriquecimento sem causa estabelece, como será visto, a 

necessidade do nexo causal entre a conduta do enriquecido e do empobrecido para que seja 

configurado o enriquecimento sem causa. No caso do terceiro, não há, em tese, vinculação 

entre sua conduta e a conduta do empobrecido, o que levaria ao entendimento de que não é 

possível basear-se no enriquecimento sem causa para perseguir o terceiro que adquire bem 

resultante de ato do enriquecido. 

Parece, neste caso, haver certo pretenciosismo técnico em tal assertiva. Ainda que 

não ocorra o nexo causal entre as condutas do terceiro e do empobrecido de maneira direta, 

tal relação pode ser conferida indiretamente. Ocorre que, indiretamente, a conduta que 

levou ao empobrecimento, qual seja, a conduta do enriquecido, resulta na consecução do 

bem ao terceiro, o que demonstra nexo causal remoto entre as ações. 

Quanto à subsidiariedade
94

, enquanto elemento constitutivo materialmente do 

enriquecimento sem causa, impede, no mais das vezes a vinculação de terceiro no caso de 

enriquecimento sem causa. Tal razão decorre do fato de ser o enriquecimento sem causa 

subsidiário no ordenamento jurídico brasileiro, restringindo sua ação no campo contratual, 

que teria ações próprias para a consecução da tutela.  

Para ser considerado o enriquecimento indireto, devem ser preenchidos os requisitos 

de (i) insolvência do devedor, (ii) obtenção do bem pelo terceiro através de título gratuito e 

(iii) obtenção do bem pelo terceiro através de título oneroso, caso haja má-fé. 

A regra geral do art. 886 indica que caso ocorra o perecimento do bem subtraído do 

patrimônio alheio, responde o enriquecido pelo valor concernente àquele. Desse modo, 
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ainda que tenha repassado o bem, o devedor continua responsável pela restituição do status 

quo ante do patrimônio do empobrecido.  

Tal regra só não poderia ser utilizada na hipótese de ter o devedor constituído 

insolvência. Sendo insolvente, não poderia suportar o ônus de reparar o injusto, devendo, 

portanto, a obrigação recair sobre terceiro que tenha adquirido o bem. Este seria o caso que 

justifica a utilização do enriquecimento sem causa contra terceiro
 95

. 

Neste caso, o terceiro poderia responder ainda que adquirisse o bem de boa-fé
96

, 

posto que no conflito de princípios em tela, qual seja, segurança jurídica do ato jurídico 

perfeito de terceiro e restituição de patrimônio, este deve prevalecer, tendo em vista a 

ausência de justa causa em seu princípio.  

Todavia, não se trata de desprover de assistência o terceiro, que será resguardado 

pelo ordenamento através das ações cabíveis contra o enriquecido. São cabíveis nesse caso 

as ações regressivas prevista a depender do caso concreto. 

Mais lógico ainda, terceiro adquirente por má-fé, também deveria responder. Nesse 

caso, presente o dolo do terceiro, não se falar em prevalecer a segurança jurídica, posto não 

haver boa-fé do terceiro, que sabia da real situação. 

 No caso de transmissão de bem a título gratuito, o terceiro também pode vir a ser 

considerado como enriquecido indiretamente, uma vez que não há prejuízo em seu 

patrimônio. Assim, não haveria empobrecimento do terceiro. 

Ademais, impedir a restituição nesse caso poderia levar o enriquecido a sempre se 

valer da transmissão gratuita para ocultar o bem adquirido sem causa, evidenciando 

situação de fraude ao direito. 

Por exemplo, para aquele que se enriquece sem justa causa nos casos de utilização de 

direito do autor bastaria doar o lucro para um terceiro – podendo ser um conhecido ou 

mesmo um laranja – para impedir que houvesse a restituição. 

No tocante à intermediação, CARAMURU
97

 afirma que é possível a consecução de 

enriquecimento sem causa através de intermediário, por decorrer de fonte volitiva, o que 

não quebraria o nexo causal entre as partes, uma vez que a relação ocorreria entre os 

patrimônios das partes e não entre os sujeitos. 
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Desse modo, o enriquecimento deve ser constatado objetivamente, contudo, não deve 

ser interpretado de maneira restrita. Assim, as figuras do enriquecimento indireto e do 

enriquecimento moral também devem ser consideradas quando da constatação deste 

requisito. 
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2.3.2. EMPOBRECIMENTO 

 

O empobrecimento é o segundo requisito do enriquecimento sem causa e, 

historicamente, perfaz uma função de complemento ao próprio enriquecimento.
98

 Em que 

pese seja fácil reconhecer uma situação de empobrecimento, em certos casos a tarefa é 

árdua, como na economia de despesas e prestação de serviços
99

. 

Além das formas diretas e indiretas da ocorrência do empobrecimento, é possível que 

em determinados casos não haja empobrecimento. Seriam casos
100

 em que a outra parte 

não tem um prejuízo aferível, em que pese tenha sido através de um direito ou de um 

patrimônio seu que tenha ocorrido o enriquecimento, como, por exemplo, num caso em 

que o suposto empobrecido conte uma fórmula que garanta altos lucros para o enriquecido, 

vez que não há empobrecimento de fato ou nos casos de vantagens não patrimoniais 

auferidas ao enriquecido
101

. 

Para compreender qual a melhor apreensão de empobrecimento a ser utilizada no 

Direito Civil brasileiro é preciso revisitar o conceito dado pelo legislador acerca do 

enriquecimento sem causa. O que se pode perceber é que para o legislador deve haver 

restituição do obtido à custa de outrem. 

A expressão “à custa de outrem” é utilizada em outros ordenamentos como o 

português e o alemão e é, inegavelmente, de uma maior amplitude conceitual do que a 

expressão “empobrecimento”, como demonstra, entre outros, VARELA
102

.  

Para MICHELON JR
103

 a pretensão do legislador foi gerar maior amplitude à figura 

jurídica, que, a partir de tal análise, poderia ser estabelecida tanto com a real e efetiva 

diminuição de patrimonial – exemplos da destruição de um direito ou de um ganho evitado 

– quanto sem a respectiva diminuição patrimonial – casos de intromissão e intervenção em 

patrimônio alheio. Nos casos em que não ocorre a diminuição patrimonial em casos de 

intromissão se faz necessária a resposta através do enriquecimento sem causa, tendo em 
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vista que outros remédios, como a responsabilidade civil são de difícil aplicação, em 

decorrência da dificuldade de mensurar os danos
104

. 

A substituição da expressão “pelo seu patrimônio” pela expressão “à sua custa” 

deriva da necessidade de se abarcar as situações mais amplas, como a utilização de casa 

alheia, como demonstra VARELA
105

.  

Nesse contexto, não seria necessário que o suposto empobrecido tivesse a intenção 

de ter utilizado o bem que fora utilizado por outrem e gerou enriquecimento sem causa. Por 

exemplo, se houve enriquecimento pela utilização de uma casa de veraneio – a qual não 

seria utilizada naquela temporada – ainda assim subsiste a necessidade de restituição, 

independente da ausência de empobrecimento.  

Tal raciocínio deriva da doutrina alemã da destinação ou da afetação 

(Zuweisungslehre) de direitos absolutos, a qual indica que para além de impedir a 

ingerência nestes bens, tais direitos permitem o proveito econômico resultante de todo o 

potencial de utilização ou fruição.  

Entre os defensores de tal corrente destaca-se FERNANDO NORONHA
106

 para quem a 

utilização do critério da teoria alemã da destinação permitira que o enriquecimento sem 

causa fosse visto como um remédio autônomo e não meramente residual. Nesse viés, o 

enriquecimento sem causa permitira restituição frente a atos do enriquecido que não 

prejudicassem diretamente o empobrecido, mas que fossem provenientes de seu 

patrimônio. 

Segundo o entendimento de HILDEBRAND
107

 excluindo-se os requisitos do nexo de 

causalidade e de empobrecimento, tem-se a constatação de um elemento mais amplo no 

tocante ao enriquecimento à custa de outrem, dando maior relevância à categoria, o que faz 

surgir a justa causa com uma abordagem mais ampla, incluindo o uso de bens e direitos 

devem, necessariamente, responder a uma causa justa
108

. 

Caso paradigmático trazido é o do viajante clandestino, ainda que se afirme que não 

teria poupado despesa ou tido vantagem patrimonial, vez que não realizaria a viagem se 

tivesse que pagar, bem como que o transportador não teria prejuízo algum, pois a viagem 
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seria feita de qualquer maneira e o espaço utilizado estaria vago, não se pode ignorar o 

caráter restitutório que emana de tal ato. Assim, ainda nesse caso haveria incidência da 

vedação ao enriquecimento sem causa.
109

 

Ademais, demonstra Savi
110

 que deve ser superada a teoria unitária que entende ser 

cabível o enriquecimento sem causa apenas nos casos em que há efetivo deslocamento 

patrimonial. Ao contrário, ainda que não haja o real deslocamento, há de se afirmar que 

ocorre o enriquecimento. Não por outro motivo a fórmula legal expõe que o 

enriquecimento deve ocorrer “à custa de outrem”, ou seja, prevê uma forma genérica. 

Conclui-se que o empobrecimento deve ser interpretado de maneira mais ampla, ou 

seja, deve ser estabelecido o requisito “à custa de outrem” e não o empobrecimento de fato. 

Isso porque, as situações em que ocorre o enriquecimento, mas não necessariamente há 

empobrecimento de outrem, merecem guarida, tendo em vista que a teoria da destinação 

patrimonial. 
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2.3.3.  AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
111

 

 

 Sob a ótica de Antônio Junqueira de Azevedo
112

, o signo causa pode apresentar 

uma série de significados.
113

 A primeira acepção de causa é a correspondência ao próprio 

fato jurídico, ou seja, causa efficiens. 

 Num segundo sentido, causa pode também significar motivo, quer seja motivo 

psicológico – causa impulsiva – quer seja motivo objetivo – quando se trata de justo 

motivo. 

 A partir do questionamento: “por que certos atos obrigam?” foi fundado o terceiro 

sentido
114

 de causa, qual seja, causa da juridicidade dos atos humanos.  Nesse contexto, 

duas poderão ser as formas de surgimento da obrigação, a saber: (i) a causa natural, quando 

a natureza das coisas cria a obrigação, por exemplo, se um indivíduo entrega algo à 

outrem, à título de comodato ou depósito, haverá a obrigação de restituição da coisa ex 

natura rerum; (ii) a causa civil, quando a causa da obrigação surge de maneira 

convencional, através, por exemplo, da lei civil. Nesses casos é a causa o elemento que 

torna jurídico um dado contrato. 

 A quarta acepção de causa seria a causa de atribuição patrimonial
115

, que 

corresponde à situação em que a causa não determina o aparecimento da obrigação, mas 

sim a eficácia, tendo em vista que a ausência de causa geraria a ineficácia superveniente. 

São casos de causa de atribuição patrimonial: (i) causa credendi (ambas as partes tornam-

se credoras entre si, por exemplo no caso de compra e venda); (ii) causa solvendi (pela sua 

posição de credor recebe-se algo em pagamento, por exemplo, no caso de dação em 

pagamento); (iii) causa donandi (alguém torna-se credor por deliberalidade de outrem, por 

exemplo, na doação). Tal previsão pode ser estendida para causa de atribuição de direitos. 
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 Há, por fim, um quinto sentido de causa, qual seja, o de causa finalis do negócio 

jurídico
116

. A partir de tal concepção pode-se dividir a causa em concreta e abstrata. Sendo 

causa concreta, trata-se do fim que resulta objetivamente do negócio individualizado. Já, 

sendo causa abstrata, tem-se a causa típica decorrente da função de determinado negócio 

jurídico.  

 A causa concreta seria, em realidade, o fim do negócio jurídico, o qual apresenta 

uma série de consequências, por exemplo
117

: se o fim for ilícito pode-se decidir pela 

nulidade; se impossível, o negócio jurídico será ineficaz; explica a pós-eficácia das 

obrigações; serve para a interpretação do negócio concreto firmado pelos declarantes. 

 Duas das causas elencadas se relacionam com o enriquecimento sem causa. 

Primeiramente, a causa finalis concreta, que apresenta a própria finalidade de dado 

negócio jurídico definirá se há ou não há causa nesta situação. Havendo a finalidade de um 

determinado negócio jurídico, não há se falar em enriquecimento sem causa. 

 Ademais, não havendo a causa finalis concreta, surge uma verdadeira causa 

natural, vez que a natureza das coisas – a situação de enriquecimento sem causa à custa de 

outrem – faz incidir a obrigação de restituição  

A causa, no direito francês, era tida como uma fórmula jurídica pré-existente e 

justificante, ou seja, haveria causa quando o ordenamento apresentasse título para tanto.
118

 

Obviamente, deve ser realizada uma releitura do conceito de causa no contexto do 

enriquecimento sem causa, uma vez que a mera subsunção do conceito histórico renega 

todas as modificações que o ordenamento jurídico apresentou ao longo das décadas que 

separam os primeiros estudos do enriquecimento sem causa e a atualidade. 

Nesse diapasão, a causa não pode ser tida como valor absoluto e abstrato, vez que 

não imediatamente, mas mediatamente, pode apresentar uma ausência causal que justifique 

o deslocamento patrimonial. Por exemplo, no caso de um contrato, que preveja uma 

situação que gere enriquecimento de uma das partes, mas supere os preceitos de boa-fé e 

função social, arraigando-se na autonomia da vontade para ser cumprido, não é possível 

entender que a situação apresenta causa apenas pela existência do contrato juridicamente 

válido. 
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Quanto ao conceito de causa, muito foi discutido pela doutrina, na tentativa de 

diferenciá-lo. Depreende-se
 119

 que há de se fazer uma distinção entre a causa contratual e a 

causa necessária para a não configuração do enriquecimento sem causa. No caso do 

enriquecimento sem causa o que se busca para sua não configuração é uma causa num 

sentido mais amplo, através de questões não-patrimoniais ou morais. 

Nessa linha, Michelon Jr
120

, entende que a causa de atribuição patrimonial tem 

conteúdo mais geral que a causa negocial. Haveria, portanto, justa causa numa atribuição 

patrimonial quando se unissem os elementos de posição jurídica, bem e indivíduo, sendo 

variadas as formas jurídicas.  

Assim, as causas de enriquecimento poderiam ser três, quais sejam: (a) causa que 

justifique o uso, gozo ou fruição de um bem por alguém que não o proprietário; (b) causa 

que justifique o acréscimo de valor; (c) causa que justifica a atribuição patrimonial.
 121

 

Dessarte, não haveria possibilidade de se criar um rol taxativo com todas as causas 

possíveis para um deslocamento patrimonial. O que se pode realizar, em linhas gerais, é a 

distinção de grupos genéricos que podem apresentar a causa para um dado enriquecimento, 

como a lei, os atos jurídicos, os fatos sociais e as decisões judiciais. 

Destaca-se, por demais, a validade de um conceito lato de causa a ser averiguado no 

caso concreto, pois a partir desse elemento genérico é possível adaptar a figura jurídica do 

enriquecimento sem causa de acordo com a melhor aplicabilidade dentro do ordenamento 

civil. 

Doravante, a ausência de causa de um dado enriquecimento poderá ocorrer a priori 

ou a posteriori em relação ao deslocamento patrimonial, conforme o artigo 885 do CC. A 

ausência a priori ocorre quando o deslocamento patrimonial já nasce sem uma causa para 

tanto, como por exemplo, uma transferência indevida de dinheiro para outrem. Partilha tal 

visão Serpa Lopes
122

. 

Já a ausência de causa a posteriori ocorre nos casos em que, inicialmente, havia 

causa para o deslocamento, contudo com o decorrer do tempo essa causa cessa ou deixa de 

existir, como no caso de um locatário que continua no imóvel após o término do contrato 

de aluguel. 
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Quanto à ausência de causa por fato posterior, destaca Azevedo
123

 que esta deverá 

respeitar certos requisitos, quais sejam: (a) que o resultado almejado não se produza  (b) 

que a prestação seja destina à obtenção de resultado futuro, (c) que seja possível entender a 

partir do negócio jurídico qual o fim daquela prestação. 

Entre os casos que demonstram ou não a existência de causa, vez se tratar de situação 

casuística, a ser estabelecida no caso concreto, é possível estabelecer algumas indicações 

de sua inexistência, conforme o entendimento de MICHELON JR.
124

, por exemplo, (i) quando 

ocorre por iniciativa do enriquecido, em geral casos de intromissão em direito alheio ou 

consumo não autorizado de bens alheios, (ii) quando ocorre por iniciativa do empobrecido, 

conhecido como enriquecimento imposto, em casos de free aceptance do enriquecido, por 

exemplo, (iii) quando ocorre sem a iniciativa de nenhum dos sujeitos.  

Cabe indagar que não apenas a falta de justa causa poderia ocasionar o 

enriquecimento sem causa, mas também as situações em que a causa é insuficiente para um 

dado enriquecimento, como demonstra ECHEVERRÍA
125

. Seriam casos de desproporção 

entre a causa legítima e o enriquecimento fático. 

São essas as situações em que o ordenamento deve concentrar esforços 

interpretativos, visto que, sob uma ótica meramente formalista, tem-se uma relação jurídica 

perfeita, posto que há causa. Contudo, numa análise contemporânea, consoante a boa-fé e 

os deveres de cooperação, bem como a solidariedade e a prevalência dos direitos humanos 

e do mínimo existencial na faceta do patrimônio mínimo, é preciso utilizar-se do remédio 

fornecido pelo enriquecimento sem causa para equilibrar a relação em voga. 

Saliente-se que FABREGA PONCE
126

 que o enriquecimento sem causa não deve se 

sobrepor à lei, visto que esta pode ser considerada como um título que justifica um dado 

enriquecimento nos casos em que vincula um necessário enriquecimento com necessária 

aceitação da outra parte. 

Logo, a ausência de justa causa apresenta dois limites para que seja configurada, 

quais sejam, (i) o não estabelecimento da finalidade do negócio jurídico – ausência de 
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causa finalis concreta – e (ii) a inexistência de lei, decisão judicial ou fato social que 

justifique determinada relação.  
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2.3.4. NEXO DE CAUSALIDADE 

 

Não basta, para a configuração do enriquecimento sem causa, que haja apenas o 

enriquecimento e o empobrecimento das partes, respectivamente, mas sim que ambos estão 

aglutinados sob uma ordem fática, que permita relacioná-los por meio de um liame coeso e 

minimamente direto.  

Difere, sumariamente, do nexo de causalidade nos casos de responsabilidade civil, os 

quais demandam uma análise mais profunda entre conduta do agente e dano. No caso do 

enriquecimento sem causa não se perquire o campo volitivo, havendo uma maior 

simplicidade na constatação do nexo causal. Nesse sentido a opinião de MICHELON JR.
127

 

Em sede de classificação do nexo de causalidade é possível dividi-lo em nexo causal 

direto e nexo causal indireto. Nos casos de nexo de causalidade direto há uma união direta 

entre enriquecido e empobrecido. Já nos casos de nexo de causalidade indireto existe o 

enriquecimento de um terceiro, não diretamente ligado ao empobrecido. Para Michelon 

Jr
128

, ambos os casos são válidos na seara do enriquecimento sem causa, vez que, desta 

maneira, garante-se maior abrangência à figura jurídica. 

Em posição crítica no tocante ao requisito do nexo de causalidade tem-se 

HILDEBRAND
129

. Para o autor, só haveria lógica na existência do requisito do nexo de 

causalidade a partir do momento em que se firma a existência de um enriquecimento e de 

um empobrecimento. Contudo, no atual estágio expresso no Código Civil de 2002, não se 

faz mais necessário o empobrecimento em termos absolutos, portanto, não seria mais 

obrigatório o requisito do nexo de causalidade.  

Isso porque, como o requisito atual descreve que o enriquecimento sem causa deve 

ocorrer “as custas de outrem” não é necessário uma relação de causa e efeito, de ação e 

reação entre o enriquecido e o indivíduo detentor do patrimônio utilizado. Em razão, por 

exemplo, da possibilidade de haver empobrecimento de outrem, que continua com sua 

situação patrimonial estabilizada, como nos casos de utilização dos direitos da 

personalidade que não gerem prejuízo ao indivíduo. 
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Finalmente, cabe estabelecer que o enriquecimento deve ser a própria consequência 

do dano, não sendo necessário que haja um sinalagma entre fato e enriquecimento, ou seja, 

não sendo necessário que ambos mutuamente se justifiquem, como demonstra 

BARBIERA,
130

.  

Em caráter conclusivo, entende-se que o requisito do nexo de causalidade entre 

enriquecimento e empobrecimento deve apresentar uma leitura contemporânea. Isso 

porque, não há se falar em requisito do empobrecimento, mas sim que o enriquecimento 

tenha ocorrido “a custa de outrem”.  

Portanto, o nexo causal que deve estar presente relaciona-se com o enriquecimento a 

partir de patrimônio alheio, sendo desnecessário o empobrecimento de fato. 
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2.3.5. VALORAÇÃO DO QUANTUM RESTITUTÓRIO 

 

Embora não se trate de verdadeiro pressuposto do enriquecimento sem causa, é 

noção importante, uma vez que delimita o pretenso valor a ser restaurado.
131

 

Para além dos pressupostos e condições para se averiguar o enriquecimento sem 

causa no caso concreto, existe um ponto nevrálgico em sua teoria geral relacionado com 

seus limites. Seria, então, uma especificidade que deve ser estabelecida acerca do quantum 

devido num caso de enriquecimento injustificado. 

Como concepção clássica
132

 tem-se a teoria do duplo limite, que considera tanto o 

enriquecimento patrimonial do enriquecido quanto o dano do empobrecido. Seria 

necessária, portanto, a comparação dos dois valores, enriquecimento e dano para se chegar 

ao valor devido como ressarcimento, a saber, o menor valor entre os dois, uma vez que 

assim, em tese, evitar-se-ia o enriquecimento decorrente de reparação de enriquecimento. 

Cabe analisar a razão de se optar pelo menor valor entre enriquecimento e dano. Em 

linhas gerais, a teoria opta por tal medida pois assim não geraria enriquecimento sem causa 

perante o resultado do ressarcimento do enriquecimento sem causa original. Por exemplo, 

se um indivíduo se enriquece seu patrimônio em 100, enquanto o outro empobrece em 

apenas 50, parece justo que o ressarcimento seja de 50, uma vez que, caso contrário, 

haveria enriquecimento posterior do empobrecido, que tendo perdido 50, receberia 100. 

Similarmente, se o enriquecido aufere 50, mas o empobrecido perde 100, não é cabível que 

o enriquecido tenha que ressarcir mais do que tenha lhe aproveitado no patrimônio, sendo a 

melhor saída, portanto, restituir 50. 

Todavia, para melhor compreender o fenômeno do limite do enriquecimento sem 

causa é preciso analisá-lo sob o prisma da diferenciação de enriquecimento real e 

enriquecimento patrimonial.
133

 Quando real, o enriquecimento equivale apenas e tão 

somente ao valor da coisa que foi deslocada entre os patrimônios, mas quando considerado 

na forma patrimonial, o enriquecimento equivale a todo o valor que foi contemplado ao 

enriquecido, considerando todas as repercussões que houve no caso, sendo, deste modo, 

este mais amplo do que aquele. 
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Assim, percebe-se que o enriquecimento pode ser maior, de fato, do que o mero valor 

que foi retirado do empobrecido, sendo que tal assertiva traz um problema de cunho 

lógico: Afinal, ao adotar a teoria do duplo limite, escolhendo-se o menor valor, não se 

estaria permitindo o enriquecimento sem motivo no restante do valor que não é prestigiado 

na ação de enriquecimento?  

Sem dúvida, a resposta é afirmativa. Por isso, acredita-se
134

 que, na ação de 

enriquecimento, deveria ser considerado o enriquecimento patrimonial, de caráter 

dinâmico, e não o enriquecimento real, de caráter estático. Embasa sua tese no fato de que 

o legislador previu no art. 884 que a restituição será daquilo que foi indevidamente 

auferido à custa de outrem, e, assim sendo, daria azo ao caráter dinâmico do 

enriquecimento.  

Tal condição não poderia ser absoluta, assim como nenhum direito o é, e deveria 

guardar situações de exceção. A mais clara delas seria o caso em que o aumento 

patrimonial foi maior do que o aumento real apenas por conta da destreza negocial do 

enriquecido, ou seja, consegue-se auferir mais lucro dentro daquele que havia auferido sem 

justo motivo. É o caso do enriquecido que investe na bolsa de valores, que aposta o 

dinheiro na loteria, entre outras possibilidades.  

Por fim, conclui-se que no embate da visão estática e dinâmica do enriquecimento, 

deve sobressair a visão dinâmica, sob pena de se gerar um sistema altamente contraditório, 

que ora coíbe, ora permite, o enriquecimento sem causa. 

Para Pereira Coelho
135

, o valor da restituição deve se restringir àquilo que o 

enriquecido obteve de crescimento patrimonial que corresponda objetivamente aos 

bens/direitos alheios que foram utilizados. Assim, caberia apenas a restituição do valor 

objetivo do uso dos bens alheios. Tal previsão permitiria que o enriquecido permanecesse 

com o valor auferido por seus próprios esforços ou proveniente de atos concorrentes dos 

quais utilizou também seus bens. 

No entanto, não se pode confundir a visão dinâmica do enriquecimento com a 

indenização proveniente da responsabilidade civil por fato ilícito cometido contra outrem. 

O conceito de enriquecimento deve ser expandido, mas não a ponto de sua existência 
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infiltrar-se no âmago da responsabilidade civil, que, como já foi dito, trata de premissas 

diversas das do enriquecimento sem causa. 

Pode-se analisar sob outro aspecto o enriquecimento sem causa. Ao conjugar o 

estudo do dano e do enriquecimento, PEREIRA COELHO
136

 busca justificativas que possam 

fazer com que o dano arbitrado na responsabilidade civil pudesse levar em conta o valor do 

enriquecimento do lesante e não apenas do empobrecimento do lesado. (i) O primeiro 

argumento seria no sentido de identificar a responsabilidade civil sob um prisma 

sancionatório, não exclusivamente reparadora. Todavia, tal posição, a luz da teoria 

dominante, não pode ser tomada. (ii) Ademais, seria necessário enxergar o dano como uma 

resposta dinâmica à utilização do patrimônio, não podendo responder apenas de uma forma 

estática. (iii) Também, através da teoria da destinação, seria possível entender o montante 

do enriquecimento sem causa num sentido amplo, dando lugar ao dano.  

Entretanto, essa posição, concluindo o pensamento do autor, não parece ser a mais 

conveniente, ao se analisar com profundidade o enriquecimento sem causa, sendo, 

portanto, este medido pelo valor do empobrecimento, sem acréscimo do enriquecimento do 

lesante, para que seja beneficiada a própria noção do enriquecimento sem causa. 
137

 

Tendo em vista que a função precípua do enriquecimento sem causa é a remoção de 

um enriquecimento, o que lhe confere a situação de distinção que permite sua autonomia 

científica, seus requisitos devem ser interpretados sob tal análise. Portanto, o valor do 

enriquecimento deve ser considerado na forma patrimonial, ou seja, a partir do lucro 

auferido ao patrimônio do enriquecido e não apenas ao valor retirado de outrem (lucro 

real).
138

 

Em relação ao valor da restituição proveniente do enriquecimento sem causa, SAVI
139

 

sustenta que esta deve englobar todo o enriquecimento patrimonial. Deverá ser descontada 

a influência do interventor – sua contribuição para o enriquecimento – para se chegar ao 

valor final da restituição. 

 Discorda-se da posição adotada. Ainda que haja destreza do interventor/enriquecido 

para a consecução do lucro, este não haveria sem os bens ou direitos usurpados do pretenso 

empobrecido. Decorre da própria lógica econômica, afinal, pudesse auferir o lucro com 
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seus próprios e exclusivos esforços, o interventor/enriquecido não se arriscaria em utilizar 

os bens alheios. 

Por exemplo, no caso em que um indivíduo utilize uma composição de outrem – 

devidamente registrada – para obter lucro no mercado fonográfico. Ainda que sua destreza 

e contatos façam com que a música venha a ter repercussão maior do seu titular jamais 

conseguiria, não se pode permitir que o enriquecido permanecesse com uma parcela do 

lucro. 

Conclui-se, desse modo, que deve ser superado o critério do duplo limite. Cabe, na 

lógica atual, a utilização da teoria da destinação patrimonial, para que seja restituído o 

valor total de enriquecimento – enriquecimento patrimonial – sem o limite do 

empobrecimento de outrem – até porque haverá casos em que não se configurará o 

empobrecimento. 
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2.4. FUNÇÃO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA 

 

O fundamento do enriquecimento sem causa, de acordo com MICHELON JR,
140

 

derivaria da noção de válvula de escape do formalismo das atribuições patrimoniais. Ou 

seja, existe como método de aplicação da justiça distributiva dentro do ordenamento, uma 

vez que prevê regras formais para a consecução de propriedade em vários casos, o que, de 

per si, poderia gerar incongruências no ordenamento, assim, com a construção da 

necessidade de causa material para tanto, que não se trata de tão somente causa moral, mas 

sim causa jurídica, é possível que se mantenha um equilíbrio entre a regra formal e justiça. 

Seu fundamento seria, então, a conservação estática do patrimônio. 

Por outro lado, as teorias de enriquecimento sem causa são várias, entre elas, (i) 

teorias acerca do enriquecimento sem causa como valor moral ou jurídico, (ii) teorias 

acerca do enriquecimento sem causa como fonte de obrigação e (iii) teorias acerca do 

enriquecimento sem causa meio de tutelar o equilíbrio patrimonial, para, ao final, definir 

sua posição sobre o conceito de enriquecimento sem causa. 

Tal subdivisão não parece adequada, tendo em vista as particularidades de cada 

teoria, o que leva ao entendimento da necessidade de um rol aberto. 

Na visão de CAPEROCHIPI
141

 o entendimento do enriquecimento sem causa enquanto 

instrumento técnico não obsta sua incidência como princípio informador, tendo em vista 

que em cada caso será utilizado de maneira diversa, não conflitante. Naquele visa remediar 

um desequilíbrio de patrimônio, neste busca inferir um valor ao sistema jurídico como um 

todo. 

Outra análise é efetuada por CAPEROCHIPI
142

 que considera que o enriquecimento 

sem causa pode desempenhar quatro papéis no ordenamento jurídico, quais sejam, (i) 

princípio geral, (ii) norma subsidiária, (iii) fundamento doutrinário dos quase-contratos e 

(iv) ação fundada na dinâmica da causa. O problema da conceituação como princípio geral 

ou regra moral é a imprecisão que decorre de tais concepções, a qual não pode ser 
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transportada para a regra jurídica, que deve ter precisão de seu campo de atuação. Como 

fundamento dos quase-contratos
143

 percebe-se que o intuito da doutrina seria abarcar a 

necessidade de restituir o que lhe é conferido injustamente através de espécies autônomas, 

no caso espanhol, à época, o pagamento indevido e a gestão de negócios, que representaria 

o preceito do enriquecimento sem causa. No tocante ao enriquecimento sem causa como 

norma subsidiária, não há uma justificativa plausível para tanto. Por fim, sob o prisma do 

enriquecimento sem causa como derivado da dinâmica da causa relacionado às 

condictiones romanas. 

Evolutivamente, CAPEROCHIPI,
144

 apresenta o enriquecimento sem causa como 

advindo da ideia de preceito moral e principiológico para chegar à formatação de norma 

jurídica, o que necessitou ultrapassar obstáculos de imprecisão, conflito de normas e 

dificuldade de aplicação prática do instituto.  

Numa visão própria, VIEIRA GOMES
145

 traz as categorias básicas, entre elas, (i) a 

teoria do quase-delito, próxima à doutrina alemã, conferindo ao enriquecimento um minus 

próximo ao da responsabilidade civil, (ii) teoria do quase-contrato, que visa impedir que o 

free-rider mantenha um benefício que não lhe cabe, (iii) princípio geral de direito, 

convertido em panaceia pela utilização e (iv) princípio geral de direito revertido em quase-

nula utilização pela subsidiariedade. 

Ademais, SERPA LOPES
146

 também classifica os fundamentos que baseariam o 

enriquecimento sem causa, sendo eles, (i) a gestão de negócios, (ii) o fundamento delitual, 

(iii) a teoria da responsabilidade civil, (iv) a ideia de equidade, (v) necessidade de 

segurança estática das fortunas, (vi) fundamento nos preceitos morais e (vii) teoria da 

equivalência das prestações. 

Para além das categorias analisadas, muitas outras são discutidas pelos 

doutrinadores, mas que são primariamente rebatidas, como nos casos das teorias do 

contrato implícito
147

, da criação da jurisprudência
148

, da exigência da justiça
149

, do proveito 

criado
150

 e da transmissão de valor
151

.  
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Como bem observou GEORGES RAYNAUD,
152

 o estudo dos fundamentos do 

enriquecimento sem causa, mais do que uma análise teórica advinda dos pesquisadores, 

permite que se entenda a real abrangência do enriquecimento em causa no ordenamento, 

dada sua amplitude teleológica. 

Destaque-se, por fim, que há doutrina que entende haver um duplo fundamento no 

enriquecimento sem causa, tanto como princípio como quanto regra jurídica.
153
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Sobre o enriquecimento sem causa enquanto uma criação da jurisprudência, do costume e de origem 

consuetudinária, esclarece-se que tal adulação é imprecisa, tendo em vista sua construção ora como principio, 

ora como norma, a depender do país em que se é analisa. (FABREGA PONCE, Jorge. Teorias cit., p. 188.) 
149

Credencia-se uma corrente que justificaria o enriquecimento sem causa como uma exigência da justiça, ou 

seja, um fenômeno que decorre da necessidade de aplicação da justiça substancial no plano fático.  

Entretanto, tal medida parece ser por demais vaga, tendo em vista que o conceito de justiça premeia toda a 

instituição e aplicação do direito, não credenciaria completamente o enriquecimento sem causa. (FABREGA 

PONCE, Jorge. Teorias cit., p. 193) 
150

Sob outro prisma, adverte-se possíveis problemas na classificação do enriquecimento sem causa no âmbito 

da teoria do proveito criado: (i) tal teoria não trata do empobrecimento de outrem; (ii) não permite a 

aplicação do enriquecimento por fato do próprio empobrecido ou por fato de terceiro; (iii) a restituição 

ocorreria com base no valor criado, não no valor do empobrecimento. (FABREGA PONCE, Jorge. Teorias 

cit., p. 196.) 
151

No tocante à teoria da transmissão de valor, considera-se que é falha, pois (i) deixa na penumbra os casos 

de enriquecimento proveniente do próprio empobrecido, (ii) não explica as situações em que as indenizações 

são menores que o empobrecimento e (iii) não explica os casos de prevenção ou de vantagem estritamente 

moral. (FABREGA PONCE, Jorge. Teorias cit., p. 199.) 
152

RAYNAUD, Georges, L’action “de in rem verso” em droit civil français, Paris, Arthur Rousseaus, 1899. 

p. 45. 
153
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Nesse diapasão, garante-se, também o ideal da justiça, ligada ao enriquecimento sem causa em duas formas, a 

saber: (i) como justiça comutativa, ou seja, devolver às relações ao estado inicial, num mecanismo de soma 

zero e (ii) garantir justiça social, adequando padrões de condutas às necessidades do cidadão, complementado 
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Nesse contexto contemporâneo do direito obrigacional, destaca a relação obrigacional como um sistema 

complexo de direitos e deveres, de natureza primária, secundária e laterais, como a boa-fé, a proteção e a 

cooperação . Nesse contexto, imprescindível a disposição acerca do enriquecimento sem causa. Portanto, 

para lhe garantir maior amplitude, sua natureza jurídica deveria ser entendida por um caráter dúplice, ou seja, 

como princípio jurídico e como fonte obrigacional. Indica o enriquecimento sem causa como cláusula geral, a 

fim de garantir a amplitude necessária a tal figura jurídica.  
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2.4.1. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ENQUANTO 

PRECEITO DE EQUIDADE 

 

Quanto à Teoria da Equidade, sabe-se que deriva do ensinamento de Pompônio, a 

saber: iura naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri 

locupletiorem (D. 50, 17, 206).  

Deste modo, pode ser considerada a teoria mais antiga entre as mencionadas, além de 

ser presente no raciocínio de grande parte dos operadores do direito. Em linhas gerais, a 

teoria baseia o enriquecimento sem causa na equidade. 

A teoria da equidade foi acolhida, enquanto teoria objetiva,
154

 considerando a 

necessidade de toda prestação corresponder a uma contraprestação, justificando o fato 

jurídico, pela jurisprudência francesa, após a constatação do não cabimento das demais 

teorias. Porém, como adverte o autor, a teoria não é a mais adequada, uma vez que 

enquanto princípio formador do direito, não é possível sua acolhida diante de uma norma 

posta que verse sobre o tema, qual seja, o enriquecimento sem causa. Necessário, portanto, 

para se inquirir corretamente, uma base do próprio ordenamento. 

Embasar o enriquecimento sem causa no preceito de equidade gera imprecisão 

conceitual. Neste viés, a equidade assume posição discreta dentro do ordenamento jurídico, 

o que pode vir a ser contraposto pelos adeptos da teoria da equidade como forma de 

fixação de regra que poderia, inclusive, sobrepor à norma geral.
155

 

Ainda sobre o fato, JORGE AMERICANO
156

 assegura a equidade enquanto princípio de 

grande extensão e menor energia, sendo, portanto, um princípio informativo originário. 

Aliás, é possível estabelecer que a equidade chegou a extrapolar os comandos de princípio 

informativo do direito, uma vez que serviu como combatente voraz das raízes do 

formalismo na análise jurídica. 

Após análise de implicações da equidade em normas contidas no Código Civil de 

1916, JORGE AMERICANO
157

 aduz que o locupletamento sem causa, dentro do ordenamento 
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jurídico da época, não apresentava formas definidas e concretas, não havendo como 

reconhecê-lo através de padrões previamente estabelecidos. 

O instituto do enriquecimento sem causa não pode ser fundamentado exclusivamente 

pelo principio da equidade, uma vez que esta trata de principio geral de direito, o qual, por 

causa de sua generalidade não pode ser aplicado sempre no caso concreto
158

. Seria 

necessária, portanto, uma causa explícita que a validasse. 

É possível afirmar que a equidade socorre o jurista quando o ordenamento jurídico se 

torna por demais formalista
159

, a ponto de não contemplar soluções para casos de profunda 

injustiça. Porém, não caberia numa sociedade moderna, a qual clama por soluções 

eminentemente jurídicas para que o ordenamento seja respeitado.
160

   

Em relação à teoria da equidade, FABREGA PONCE
 161

 adverte que esta surgiu para 

substituir as teorias da gestão de negócios e dos quase-contratos. Porém, constituiria 

apenas uma fundamentação de ordem moral, não acrescentando a ordem econômica 

envolvida nos casos de enriquecimento sem causa. 

De fato, como compreende a doutrina em geral, a equidade não pode ser inquirida 

como a fundamentação própria do enriquecimento sem causa, uma vez que é por demais 

genérica para ensejar apenas uma teoria. Seria, na verdade, uma concepção norteadora dos 

institutos legais, mas sob um viés principiológico. 

Ademais, não poderia ser a base do enriquecimento sem causa, posto ser uma forma 

de julgamento inerente à justiça do caso concreto através do bom-senso, partindo de uma 

premissa diversa da aplicação da norma. 

Derradeiramente, VALLE FERREIRA,
162

 no contexto da fundamentação através do 

princípio da equidade, rebate as críticas daqueles que dizem se tratar de justificativa por 

demais genéricas, ao afirmar que é exatamente esta generalidade que permite que o 

enriquecimento sem causa possa ser usado em diferentes situações 
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2.4.2. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ENQUANTO REGRA 

MORAL E ÉTICA 

 

Trata-se de outra teoria firmadora do enriquecimento sem causa, mas fomentando-a a 

partir do dever moral.
163

 Assim, o enriquecimento sem causa exsurgiria do dever genérico 

moral ativo de impedir que outrem tenha mais do que lhe cabe por seus próprios atos. 

Obviamente, a temática de tal teoria enseja grandes questionamentos, principalmente pelo 

fato da ora simbiose, ora discrepância entre Direito, Moral e Ética. 

Mais uma vez, parece ocorrer na doutrina um abrandamento no rigor do método 

científico para se chegar a uma conceituação da teoria do enriquecimento sem causa. 

Observa-se que, muito embora compartilhem entroncamento científico, qual seja, as 

ciências sociais, uma não pode simplesmente servir de pressuposto de existência para 

premissas da outra. Em outras palavras, para que o ordenamento jurídico preserve sua 

identidade e eficácia deve ser baseado em seu próprio método, caso contrário fica definido 

um argumento tautológico, que gira em torno da mera existência, firmando-se que há 

enriquecimento sem causa porque há.
164

 

Sobre o tema,
165

 esclarece-se que dentro do modelo legal atual o enriquecimento sem 

causa deve ser limitado por regras de direito e não por regras morais. Não pode ser a 

moral, portanto, a única justificativa do tema.     

Na tentativa de desconstruir a moral como definidora do preceito do enriquecimento 

sem causa, baseia-se nas ideias de que sistema moral e jurídico devem ter suas regras 

definidas sem convergências, desta feita, impossível um sistema definir o outro. Mais uma 

vez, impedir-se-iam os desmandos legais através de um preceito amplo como o da 

moral.
166

 

O que ocorre ao se defender a moral como irradiadora do enriquecimento sem causa 

é uma confusão entre fonte fomentadora e fonte fomentada. Ambos, direito e moral, 
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apresentam fontes fomentadoras próximas, uma vez que decorrem dos anseios e 

necessidades do ser humano, mas competem em ramos diversos. O que ludibria no caso é 

que a moral define como preceito a inidoneidade de ter aquilo que não lhe pertence, 

contudo não faz inaugurar tal preceito, apenas regula-o dentro de sua esfera na sociedade.  

O sentido da propriedade do seu é inerente ao ser humano no atual estágio de 

evolução e deve ser regulado nas diversas camadas de referência social. Assim, o comando 

de dever legal que repudia o enriquecer à custa de outrem não é filho, mas sim irmão do 

comando moral de não se apropriar do que não lhe caiba.  

Aliás, já VICENTE RÁO,
167

 diferenciava os campos de atuação de moral e direito. 

Enquanto este regula os atos humanos que se exteriorizam, aquela regula-os internamente, 

enquanto voluntas do agente, apesar de casos excepcionais em que trocam de papéis. 

Percebe-se que, ainda que não se trate do sistema amoral previsto por Kelsen, não se pode 

ter lei baseada exclusivamente em preceitos do campo da moral.  

A justificativa do enriquecimento sem causa segundo o dever moral resguarda um 

problema de ordem quantitativa e outro de ordem qualitativa, segundo se depreende da 

analise de FABREGA PONCE.
168

 Quantitativamente, o conceito de moral é demasiadamente 

vago, o que poderia fazer incluir tantos atos quantos fossem preditos por uma pretensa 

moral instituída. Qualitativamente, o conceito de moral é mutável ao longo do tempo, o 

que geraria instabilidade na definição do que geraria enriquecimento sem causa. 

Por fim, SERPA LOPES
169

 não entende ser a moral o fundamento central do 

enriquecimento sem causa, pois, enquanto mínimo ético/moral, já serve de fundamento ao 

ordenamento jurídico, não podendo servir concomitantemente em caráter geral e caráter 

específico, sob pena de criar um sistema estritamente moral, em demérito aos preceitos e 

formas jurídicas. Corroboraria com tal visão o fato da crescente da teoria da equivalência 

das prestações, que foca a tipificação do enriquecimento sem causa nos patrimônios e não 

nos sujeitos. 
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2.4.3. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ENQUANTO 

PRINCÍPIO 

 

Segundo Vicente Ráo
170

, o sistema jurídico é uma seara no qual os princípios gerais 

de direito perfazem a função de standarts, substanciados pelo ordenamento podendo 

exsurgir de três vertentes diversas, quais sejam, a filosofia do direito – com o fulcro em 

gerar unidade – a ciência do direito – que desenvolve premissas através do método – e o 

sistema positivado – através das normas expressas.
171

 

Da análise da interpretação de Bobbio
172

 conclui-se que os princípios gerais são 

normas, posto que extraídos das normas e consectários de um procedimento de auto 

integração, o que lhes define como normas genéricas dentro de um dado sistema.  

Particularmente, em relação ao enriquecimento sem causa, este se funda a partir de 

um princípio formador do direito, a saber, a necessidade de garantir a cada um aquilo que 

lhe pertence e nada além disso, do que decorre a imperiosidade da restituição.  

O enriquecimento sem causa se alastra também na ordem constitucional e civil, 

através de princípios tais quais o da livre-iniciativa, o da função social do contrato e da 

autonomia de vontade. Percebe-se, portanto, que não é restrita a imanência do 

enriquecimento sem causa na ordem jurídica. 

Deve haver uma aplicação concomitante do enriquecimento sem causa enquanto 

princípio e enquanto norma jurídica. Este tendo em vista o ranço normativista e formalista 

ainda presente no ordenamento e aquele por se tratar de preceito geral que se liga com as 

ideias de liberdade e igualdade. Por óbvio, uma situação não exclui a outra, apenas fazem 

com que o enriquecimento sem causa possa atuar em searas distintas.
173

 

Além disso, para BARBIERA
 174

 o valor que permite indicar o enriquecimento sem 

causa como princípio jurídico é o fato que este prima pelo equilíbrio patrimonial de modo 
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geral e genérico, característica que perdura desde a época romana. Para além é princípio 

geral de direito, posto que aplicável tanto no Direito Privado quanto no Direito Público. 

Doravante, não é cabível a crítica daqueles que afirmam que se trata o 

enriquecimento sem causa de princípio falho, posto que não aplicável em todos os casos do 

ordenamento jurídico. Como demonstra GORDLEY
175

 por vezes haverá limitação tanto no 

princípio quanto na regra de vedação ao enriquecimento sem causa, com o fulcro em 

permitir-se e garantir-se outros princípios de direito. 

Doravante, há distinção entre o princípio do enriquecimento sem causa e da norma 

jurídica do enriquecimento sem causa. Tal dicotomia é trazida por Gonzalez, para quem o 

enriquecimento sem causa enquanto principio trata-se de um mandamento negativo, logo, 

gera um comando de não fazer, de não proceder de tal forma. Já o enriquecimento sem 

causa enquanto fonte autônoma de obrigação versa um comando positivo, vez que obriga a 

uma restituição patrimonial.  
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2.4.4. TEORIA PATRIMONIAL 

 

Uma das primeiras concepções francesas foi a Teoria Patrimonial. De forma 

restritiva, considera que o enriquecimento ocorre apenas em situação de modificação do 

patrimônio. 

Falta adequação suficiente da teoria patrimonialista frente ao enriquecimento sem 

causa, posto que não subsista o argumento de que por meio desta teoria é possível 

aumentar o campo de abrangência do instituto. Isso por que tende a estagnar no conteúdo 

patrimonialista, herança do pensamento francês, o ramo de atuação do enriquecimento sem 

causa.
176

  

Nesse condão, não seriam admitidas figuras como o enriquecimento moral, por 

exemplo. Ademais, Na atual fase do direito, preconizado pelos princípios da justiça social, 

liberdade e solidariedade e pela tutela da pessoa humana, a visão meramente 

patrimonialista não se enquadra enquanto forma de aplicação do enriquecimento sem 

causa. 

Converge para tal teoria PEDRO PAES
177

, pois esta explica o enriquecimento como o 

deslocamento de patrimonial entre as partes sem que haja consentimento. Assim, o 

fundamento do enriquecimento sem causa seria a injusta transmissão do bem.
178
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2.4.5. TEORIA DA GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

A Teoria da Gestão de Negócios advém do raciocínio elaborado pela Escola da 

Exegese. O ponto fulcral de todo o ordenamento, à época, seria o Código de Napoleão, 

deste modo, seriam suas normas, enquanto regramento do cidadão, que deveriam sustentar 

todo o ordenamento jurídico, numa espécie, mutatis mutantis, de norma fundamental.  

Neste contexto, considerando que o Enriquecimento sem causa não era previsto 

expressamente no Código de Napoleão, a doutrina buscou relacioná-lo com um instituto 

que julgaram próximo àquele. A ideia seria que tanto enriquecimento quanto gestão de 

negócios trata de restituir aquilo que foi retirado do patrimônio de outrem sem justo 

motivo. Assim, seria enriquecimento sem causa uma forma de gestão de negócios anômala. 

Todavia, tal aproximação é falaciosa, a ponto de ser criticada pela doutrina 

atualmente
179

. O principal motivo avençado é que ambas decorrem de um princípio 

comum, qual seja a reparação de um status anterior, que se mantido gera uma injustiça. 

Contudo, tal premissa percorre todo o ordenamento jurídico, confundindo-se com o 

princípio do enriquecimento sem causa, mas não podendo gerar a compreensão de que o 

enriquecimento sem causa é “espécie” de gestão de negócios. 

Segundo PEDRO PAES
180

 a teoria da gestão de negócios é imperfeita, posto que foi 

desenvolvida apenas para se encontrar uma explicação codificada que permitisse a 

consecução do enriquecimento sem causa. Ademais, a criação de uma categoria a parte, a 

gestão anormal, demonstra que os institutos não guardam similaridades capazes de 

conceder-lhes unidade.
181

 

No tocante à simbiose por vezes atribuída ao enriquecimento sem causa e à gestão de 

negócios
182

 identifica-se que esta ocorreria motivada pela unidade de fundamento e causa 

de ambos, ainda que com consequências diversas. Neste contexto, ainda que a gestão de 

negócios assumisse posição mais importante, poderia ocorrer a utilização da actio de rem 

in verso.  
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Retrata FABREGA PONCE
183

 que a crítica considera a explicação do enriquecimento 

sem causa sob o prisma da gestão de negócios anormal como uma classificação arbitrária e 

imprecisa. São elementos que os distinguem: (i) a gestão de negócios trata de verdadeiro 

modus vivendi, enquanto o enriquecimento sem causa apenas busca reestabelecer o 

equilíbrio; (ii) não há obrigações outras entre enriquecido e empobrecido, enquanto que na 

gestão de negócios há, como a prestação de contas; (iii) o enriquecido atua por conta 

própria, enquanto que o gestor atua como representante de outrem.
184

 

A gestão de negócios não deve ser considerada, posto que apresenta diferenças 

marcantes em relação ao enriquecimento sem causa, principalmente quanto à sua derivação 

de uma necessidade e possibilidade de amplo ressarcimento, ambas ausentes no 

locupletamento indevido. 
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2.4.6. TEORIA DO QUASE CONTRATO 

 

A teoria que indica o enriquecimento sem causa como uma forma de quase-contrato 

foi desenvolvida sobretudo na França, uma vez que não havendo disposição expressa 

acerca do enriquecimento sem causa, os doutrinadores franceses reconheceram esta como 

uma forma de gesto de negócios anormal, que seria classificada como quase-contrato, 

tendo em vista a divisão tradicional de fontes de obrigações.
185

 

Ao decorrer do tempo, com a superação do paradigma que definia o enriquecimento 

sem causa muito próxima da gestão de negócios, dando-lhe unidade, não era mais possível 

considerá-lo como quase-contrato – categoria derivada do Direito Romano. Afinal, para 

considerar o enriquecimento sem causa como quase-contrato, deve-se aproximá-lo da 

gestão de negócios, caso contrário, seria formado uma espécie de quase-contrato atípico, o 

que não cabe na classificação posta.
186

  

Quanto à justificativa, FABREGA PONCE
 187

 assevera que não é possível considerar tal 

aproximação, posto que: (i) o quase-contrato é uma concepção obscura e arcaica; (ii) nem 

todas as obrigações de quase-contrato são fundamentadas no enriquecimento sem causa, 

nem todos os casos de enriquecimento sem causa derivam de quase-contratos; (iii) é 

possível haver o enriquecimento por ato de terceiro, o que desfaz o elemento de 

voluntariedade dos quase-contratos; (iv) a doutrina contemporânea, bem como os códigos, 

não tem aceitado tal premissa. 
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2.4.7. TEORIA DO FATO ILÍCITO 

 

Na teoria do fato ilícito, o Enriquecimento sem causa resta tipificado enquanto uma 

forma delitual, sendo considerado uma espécie de fato ilícito. 

No entanto, a aproximação entre enriquecimento sem causa e fato ilícito não é 

cabível, tendo em vista a natureza de origem de cada um dos institutos. De um lado, o 

enriquecimento sem causa funda-se na hipótese de não motivação, daí a denominação 

“sem causa” ou injustificado. Por outro lado, o fato ilícito deriva de conduta antijurídica, 

ilegal, ou seja, conduta que respeita os ditames da lei que a regula, assim forjando um fato 

não lícito.  

Neste viés, define-se o enriquecimento sem causa como uma forma de ato ilícito em 

sentido amplo, o que lhe estabeleceria como delito ou quase delito. Assim, estariam 

fundidas as figuras do enriquecimento e do dano e, consequentemente enriquecimento sem 

causa e responsabilidade civil. 

Contrariamente, encontra guarida o raciocínio contrário senso de que 

responsabilidade civil e enriquecimento sem causa são figuras diversas e por isso devem 

ser tratadas de maneira diversa. Explica-se: 

O raciocínio de PEDRO PAES
188

 não concorda com a visão do enriquecimento sem 

causa como derivado do ato ilícito, tese defendida, mutatis mutantis, por Plainol, uma vez 

que o ato injusto praticado naquele não se equipara ao ato ilícito praticado nesta. 

Não se pode considerar o argumento delitual, uma vez que o enriquecimento sem 

causa pode ocorrer sem consciência do fato e nele há limitação de ressarcimento.
189

 Assim 

como também não procede fundamentá-lo à luz da teoria da responsabilidade civil, por não 

decorrer de ato ilícito e pela questão de ressarcimento.
190

 

Sobre a teoria do ato ilícito, FABREGA PONCE
191

 elenca as seguintes impropriedades: 

(i) o enriquecimento sem causa não requer culpa ou negligência do enriquecido; (ii) não se 

pode pressupor uma indenização em caso de enriquecimento sem causa, posto que se trata 
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de mera restituição; (iii) o enriquecimento sem causa não é fundado exclusivamente no 

dano, podendo decorrer de vantagens também. 
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2.4.8. TEORIA DO LUCRO CRIADO 

 

A Teoria do Lucro Criado, concebida por GEORGES RIPERT e M. TEISSEIRE
192

, 

objetiva elencar o enriquecimento sem causa enquanto uma modalidade de 

responsabilidade civil, baseando-se na teoria do risco. Considerando a Teoria do Risco, os 

estudiosos firmaram a premissa de que quem proporciona lucro a terceiro por ato próprio 

tem direito a reivindicá-lo. 

Tal teoria é improcedente,
193

 visto que baseada numa analogia com a 

responsabilidade civil. Comenta que sua principal impropriedade é basear-se na 

responsabilidade civil sem culpa, que apresenta caráter excepcional, sendo este um 

contrassenso e diminuição do instituto. 
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2.4.9. TEORIA UNITÁRIA 

 

A Teoria Unitária alemã antecede a Dualista temporalmente, sendo conhecida 

também como tradicional. Grosso modo, estatui que a norma acerca do enriquecimento 

sem causa (§812 do BGB) tem aplicação geral e sem qualquer tipo de óbice. Para tal 

teoria
194

 o enriquecimento sem causa ocorre sempre que houver deslocamento patrimonial 

sem causa entre as partes. Para os adeptos de tal teoria, não interessa qual a origem desse 

deslocamento. 

A teoria foi criticada por Schulz, para quem a premissa do enriquecimento sem causa 

é a lesão a direito alheio e não a falta de pretensão causal acerca do deslocamento 

patrimonial. 

De outra feita, a Teoria Dualista, inspirada na própria concepção romana das 

condictiones, fomentou sua premissa através do argumento que seriam necessários grupos 

distintos e autônomos de elencassem as possibilidades de atos que levariam ao 

enriquecimento sem causa. Seus principais idealizadores foram Walter Wilburg, que 

diferencia o enriquecimento sem causa entre o originado por prestação (leistung) e o 

originado por intervenção e Ernst von Caemmerer, que denuncia a necessidade de maior 

completude à teoria de Wilburg.  

Notadamente em Portugal, Espanha e Itália a teoria dualista vem recebendo guarida. 

Na Alemanha, o processo que levou à aceitação e utilização do enriquecimento sem 

causa foi diverso do que aconteceu na França. Até a sua tipificação no BGB, no §812, a 

teoria passou por alguns estágios. 

Inicialmente, até o século XIX houve, por parte da doutrina alemã, um desconforto 

em utilizar o preceito de equidade em princípio jurídico, tendo em vista que era por demais 

genérico e por demais indeterminado. Assim, deveria servir apenas para guiar a criação das 

normas jurídicas, subsistindo de maneira tácita, sem utilização factual no ordenamento. 

Diferentemente do que se pensava acerca do enriquecimento sem causa, as 

condictiones ainda neste período eram aplicadas, tendo em vista que sua formulação 

delimitava seu campo de atuação, não criando preceitos indeterminados e genéricos. 

Assim, eram utilizadas tanto quanto os demais institutos. Foram sendo, portanto, encaradas 
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como técnicas de direito positivo, baseadas sim em um princípio genérico, mas com 

aplicação restrita.  

Consequentemente, foi pensada a condictio sine causa generalis, que abarcaria todas 

as demais condictiones, sem nunca atuar no caso concreto, uma vez que eram utilizadas as 

condictiones específicas para cada caso. Nesta feita, não era possível estabelecer uma 

relação de subsidiariedade, posto que não havia aplicabilidade da generalis.  

Assim, na Alemanha, tanto jurisprudência quanto doutrina eram muito mais 

abundantes nos casos de utilização das condictiones do que no direito francês. Portanto, foi 

mais tranquila a adaptação do tema no direito alemão. 

Ademais, no direito alemão a estrutura dos negócios abstratos fez com que fosse 

necessária a norma que impedisse o enriquecimento sem causa. Por isso, afirmou-se
195

 que 

a ausência de uma causa a fundar as deslocações patrimoniais promovidas pelos negócios 

abstratos – que são muitos e da maior importância prática – tem de ser remediada através 

do enriquecimento sem causa. Isso porque, embora o negócio abstrato não seja inválido se 

não completo, posto que desnecessária a causa, não se pode falar que seja definitivo, 

podendo ser utilizado o enriquecimento sem causa para reestabelecer uma situação que 

pela simples aplicação do negócio abstrato seria desfeita.  

Derivado a tal consideração, FABREGA PONCE,
196

 ao comentar a importância da 

vedação ao enriquecimento sem causa dentro de um ordenamento abstrato, demonstra que 

este é o próprio antídoto para as suas possíveis incoerências, uma vez que a causa não é 

requisito de vinculação da obrigação.  

Ademais, SERPA LOPES
197

 relaciona a opção alemã com o próprio direito romano, 

pois ambos apresentam caráter abstrato do vínculo contratual o que, por causa da falta de 

sinalagma, gera possibilidade reiterada de se enriquecer injustificadamente. 

Conclui-se
198

 que foram as circunstâncias de fato no ordenamento alemão, quais 

sejam, a necessidade de controlar setores juridicamente importantes que fez com que os 

juristas e doutrinadores aplicassem o enriquecimento sem causa de maneira extensiva. Não 

tiveram a preocupação que afligiu os franceses, acerca da forma genérica se tornar um 
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verdadeiro leviatã jurídico. Sem ter outra forma de atuação, utilizaram o enriquecimento 

sem causa de forma autônoma. 
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2.4.10. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ENQUANTO 

EQUILÍBRIO PATRIMONIAL 

 

A tradicional teoria do equilíbrio patrimonial assenta-se na constatação do 

deslocamento patrimonial e no seu ulterior desfazimento. Parte da premissa que sobrepõe o 

patrimônio do agente como fulcro do ordenamento no caso do enriquecimento, portanto, o 

enriquecimento sem causa se consolidaria sempre e tão sempre quando houvesse 

deslocamento fático de patrimônio entre o enriquecido e o empobrecido.  

Desenvolvida na Alemanha, a teoria se fixa na necessidade do bem em questão 

outrora ter figurado o patrimônio do empobrecido. 

Por partir de uma concepção rígida, não apresenta coordenação com o sentido atual 

de enriquecimento sem causa. Entre os motivos tem-se que (i) não considera a nova 

concepção de enriquecimento sem causa, (ii) não explica os casos de enriquecimento por 

fato de terceiro e (iii) difícil de ser provado no caso de consumo de bens de terceiro. 

Quanto ao primeiro argumento, parece lógico, tendo em vista que a teoria é anterior à 

concepção ampla de enriquecimento sem causa, e parte de premissas mais rígidas. Sabendo 

que requisitos como empobrecimento e enriquecimento patrimonial muitas vezes não 

precisam estar presentes para configurar o enriquecimento sem causa, a teoria do equilíbrio 

patrimonial não mais é aplicável. 

Quanto ao segundo argumento, também, não seria possível estabelecer o 

enriquecimento se este se encerra num ato de terceiro. Como deve haver transmissão entre 

as partes, deslocamento de patrimônio, o terceiro não seria tipificado enquanto 

enriquecido, uma vez que o patrimônio advém daquele que primeiramente se enriqueceu 

em face do empobrecido.  

Por fim, quanto ao terceiro argumento, fica evidente sua impossibilidade em razão da 

falta de provas de deslocamento. O consumo de bens de terceiro, considerado atualmente 

como uma forma de enriquecimento, não consegue ser explicada pela teoria do equilíbrio 

patrimonial pois este não se desloca de um patrimônio para o outro, mas sim sai do 

patrimônio do empobrecido para se exaurir. 

Ainda em relação à teoria do equilíbrio patrimonial, há outra concepção que substitui 

o paradigma do deslocamento patrimonial pelo paradigma da violação de direito alheio. 
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Haveria, portanto, um direito ao resultado desta intervenção, o que resultaria na obrigação 

de restituir.
199

 

Entre as possíveis críticas à teoria, FABREGA PONCE
 200

 aduz que esta considera 

apenas as transmissões diretas, deixando desguarnecidas todas as atribuições indiretas que 

também são passiveis de enriquecimento sem causa. 
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2.4.11. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ENQUANTO NORMA 

SUBSIDIÁRIA 

 

Historicamente, o enriquecimento sem causa se desenvolveu na França a partir das 

condictiones do Direito Romano, uma vez que, como já foi dito, não havia previsão 

expressa no Código de Napoleão. Todavia, com a sobreposição da teoria da causa no 

ordenamento francês, as condictiones perderam espaço para os casos de nulidade 

resolvidos a partir da teoria da causa como elemento dos negócios jurídicos.  

Todavia, apesar de esquecido pela maior parte do século XIX, o enriquecimento sem 

causa foi resgatado na França quando do caso Arrêt Boudier, já que o ordenamento se 

mostrava incompleto, sendo necessárias outras formulações, o que cindiu com as análises 

da Escola da Exegese e sua supremacia da lei civil codificada.  

Ressurgindo no ordenamento, necessário o estabelecimento de suas condições, e, 

concluiu-se caráter subsidiário, que acabou aplicada de maneira acrítica – precipitação 

conjuntural desmotivada. Neste panorama, o enriquecimento sem causa na França foi 

aplicado de maneira abrupta, simplesmente pelo fato de ser baseado num preceito muito 

forte de equidade. Este início tortuoso, aliada à função indireta no ordenamento e também 

era complementar, ou seja, subsidiário, fez com que sua aplicação fosse restrita. Havia 

mais necessidade de ordem moral do que técnica para a consolidação do instituto na 

época.
201

 

Ademais, a partir da teoria da causa, não haveria incidência do enriquecimento sem 

causa em casos em que se aplicasse a nulidade do negócio ou do contrato. O que era 

diverso na Alemanha, onde imperava a teoria dos negócios abstratos. Neste sentido, 

percebe-se que não há grandes argumentos junto à forma do ordenamento francês que 

motivem uma modificação na estrutura do enriquecimento sem causa, retirando-lhe sua 

subsidiariedade. Parece haver um impasse, que resolve de certa maneira a questão; se não 

há por que extirpá-lo do ordenamento, também não há porque incrementá-lo, ficando por 

correto mantê-lo como está.  
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Assume o enriquecimento sem causa, desta feita, um caráter de extrema ratio.
202

 

Outro motivo que teria feito com que o desenvolvimento do enriquecimento sem 

causa na França não tenha alcançado a perspectiva de autonomia decorre do fato de que 

havia plena dificuldade em situá-lo como ato voluntário. Assim, sem se fundar como fonte 

de obrigação, estaria destinado ao legislador, que o utilizaria enquanto princípio.
203

 

Ainda que inicialmente ligado com o sentido de gestão de negócios, o 

enriquecimento sem causa passou a ser compreendido em si para além do caso 

paradigmático Arrêt Boudier, nos casos Arrêt Clayete e Arrêt Briauhant.  

No primeiro, foi negada a pretensão de viúva baseada em enriquecimento de 

congregação missionária à qual seu marido teria destinado dinheiro para a construção de 

prédios não construídos. A decisão fincou o princípio da subsidiariedade, afirmando não 

ser possível recorrer ao enriquecimento sem causa se houvesse outra ação contratual que 

pudesse solucionar o impasse. No segundo caso, houve a confirmação de tal preceito, uma 

vez que foi negada a pretensão de empreiteiro em restituir, através da actio de in rem 

verso, valor de serviço praticado além do acordado, mas com o consentimento do dono da 

obra. 

Como descreve SERPA LOPES,
204

 a abdicação do formalismo somada à instituição da 

causa como elemento central do negócio jurídico tornou de fato inútil a utilização das 

condictiones, posto que as indevidas transações se resolviam em casos de nulidade do 

negócio jurídico. Restou o enriquecimento sem causa apenas como regra inspiradora do 

ordenamento. 
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2.5. POSIÇÃO ADOTADA: ELEMENTOS E FUNDAMENTO DO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Tendo em vista que o objetivo da presente dissertação está além da descrição dos 

elementos formadores do enriquecimento sem causa, a função dessa primeira etapa é 

fundamentar as premissas acerca da figura jurídica que serão utilizadas para desenvolver o 

entendimento sobre a subsidiariedade.  

Por derivação lógica, não se poderia analisar a subsidiariedade como um elemento 

estanque, apartado das demais características do enriquecimento sem causa, posto que tal 

conduta levaria a padronizações e afirmações distantes da realidade da presente figura 

jurídica. É preciso considerar as particularidades para interpretar corretamente a 

subsidiariedade. 

Desta feita, cumpre estabelecer quais são as premissas adotadas para o entendimento 

das características do enriquecimento sem causa, as quais serão utilizadas adiante. Não se 

trata de uma escolha aleatória, mas sim de uma consecução de um conceito da figura 

jurídica que esteja em consonância com a atual lógica do ordenamento civil, com os 

elementos constitucionais e com os entendimentos doutrinários mais recentes. 

De início, pode-se afirmar que, diante dos elementos contemporâneos, a 

interpretação a ser seguida quanto ao enriquecimento sem causa é aquela que lhe garante 

maior aplicação, ou seja, desenvolve maior abrangência e generalidade de seus requisitos a 

fim de permitir a incidência desta regra de vedação em um maior número de casos práticos, 

dentro destes casos, de uma maneira mais exauriente.  

A razão para tanto decorre do fato que se evita a necessidade de empobrecimento, 

bem como permite-se o afastamento da teoria do duplo limite – a restituição tem que ser no 

valor máximo do empobrecimento – já que haverá casos em que não será definido o 

empobrecimento em valor absoluto, mas haverá prova concreto do enriquecimento sem 

causa. 

Logo, quanto aos elementos do enriquecimento sem causa, melhor razão reside na 

interpretação alemã e portuguesa, que identifica serem três os elementos que resultam no 

enriquecimento sem causa, quais sejam, (i) o enriquecimento, (ii) a ausência de justa causa 
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e (iii) que este tenha ocorrido à custa de outrem. São, de fato, elementos mais abertos que 

os vinculados pela teoria tradicional.  

Refuta-se, assim, a teoria tradicional, para a qual seriam requisitos para a 

averiguação do enriquecimento sem causa os seguintes elementos: (i) enriquecimento, (ii) 

empobrecimento, (iii) nexo de causalidade entre enriquecimento e empobrecimento e (iv) 

ausência de justa causa. Isso porque são requisitos mais rígidos e, numa clara alusão ao 

formalismo exegético, impedem a utilização do enriquecimento sem causa em casos nos 

quais se percebe, patentemente, sua necessidade. 

São casos, por exemplo, em que não há um empobrecimento material da parte, mas 

sim apenas a utilização de seu patrimônio para um dado enriquecimento. 

Em específico, quanto ao enriquecimento, cabe em sua conceituação uma vasta gama 

de subespécies, tais como o lucro obtido, o enriquecimento direto, o enriquecimento 

indireto, o enriquecimento negativo e inclusive o enriquecimento moral, ainda que não seja 

possível averiguar diretamente a vantagem patrimonial deste. São todos casos em que a 

vantagem do enriquecido, casos em que o status quo ante daquele conglomerado de 

direitos e bens que lhe forma o patrimônio é modificado e, de algum modo, incrementado. 

Quanto ao empobrecimento, tendo em vista que por vezes poderá haver o incremento 

do enriquecido sem uma necessária diminuição do patrimônio do empobrecido, assim 

como poderá haver o incremento do enriquecido sem uma diminuição do patrimônio do 

empobrecido, mas com a inviabilidade de seu incremento, deve-se adotar a posição de 

impossibilidade de aferição de tal requisito.  

Destarte, o requisito “à custa de outrem” exemplifica de maneira mais abrangente e 

correta a situação fática que pode levar a casos de enriquecimento de alguém. Não será 

necessário que haja um empobrecimento de fato, real, mas sim que elementos patrimoniais 

de outrem sejam empregados, consoante as teorias da afetação ou da destinação 

patrimonial, derivadas das escolas alemãs, bem como da leitura amplificada da teoria do 

patrimônio mínimo. 

Não havendo mais o requisito formal do empobrecimento, não é cabível exigir-se o 

requisito de nexo de causalidade entre enriquecimento e empobrecimento, tendo em vista 

que, por lógica, nos casos em que não haja empobrecimento será impossível encontrar um 

elemento de ligação entre o enriquecimento e um fator inexistente, qual seja, o 

empobrecimento. 
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Por derradeiro, a ausência de justa causa se perfaz como o requisito que necessita de 

uma interpretação mais cuidadosa. Isso porque é exatamente esse requisito que irá 

determinar a incidência do enriquecimento sem causa no caso concreto, vez que, 

encontrada uma causa para determinada deslocação patrimonial, não há de se falar em 

necessidade de restituição, posto que haveriam situações jurídicas que permitiriam tal 

conduta. 

Não por outro motivo, tal requisito deve apresentar a leitura mais restrita em relação 

aos demais, posto que não é verossímil que se aceite qualquer tipo de causa para justificar 

um dado enriquecimento, sob pena de se inviabilizar a aplicação da figura jurídica, uma 

vez que toda a relação de dois polos apresenta uma causa, ou seja, um elemento de 

motivação que ligue uma conduta à outra, ainda que possa ser justa ou injusta. 

Ainda que se estabeleça por vezes que a causa moral ou a causa econômica não 

permitiriam a incidência da regra de vedação ao enriquecimento sem causa, vez que seria 

necessária uma visão mais ampla da causa no tocante ao enriquecimento sem causa do que 

da causa contratual ou negocial, por exemplo, não se pode manter tal entendimento. 

Incabível a compatibilização das causas outras que não as jurídicas para justificar um 

dado enriquecimento, posto que tal prática afastaria a aplicação do direito material 

exatamente nas situações em que este deveria ser utilizado, o que torna contraditório o 

ordenamento. Busca-se, portanto, preservar a segurança jurídica. 

Para além, sendo causas outras que não jurídicas, como as causas morais ou 

econômicas, as únicas formas de coerção decorrem de seu próprio campo sistemático, ou 

seja, uma causa moral só perdura enquanto esta seja moralmente aceita pelo indivíduo que 

a compactuou, assim como uma casa econômica só se mantem estável enquanto os players 

econômicos mantenham-se interessados em determinada relação de mercado. 

Como as causas fáticas são apresentadas aprioristicamente, ou seja, antes da 

aplicação da regra no caso concreto a fim de se afirmar a norma jurídica daquele caso, fica 

evidente que aquele indivíduo que busca o amparo do direito material, renunciou, 

tacitamente, à justificativa moral ou econômica que outrora justificou tal situação.  

Ademais, havendo, portanto, o império da lei, não se pode afastá-la, ainda mais 

quando o indivíduo renuncia às demais organizações de poder e sistema, para buscar a 

aplicação do direito material. Tão logo seja alega a ausência de causa jurídica só poderá 
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haver a abstenção da ausência de causa se houver causa jurídica, a exemplo da lei, da 

decisão judicial, entre outras. 

 As teorias sobre o fundamento ajudam a entender melhor o fenômeno do 

enriquecimento sem causa, mas não explicam – nenhuma delas – a figura, a ponto de se 

poder utilizar alguma delas. 

Derradeiramente, quanto à extensão do quantum da restituição em casos de 

enriquecimento sem causa tem-se a posição mais controversa em relação à doutrina pátria. 

Isso porque o usual é afirmar que deve ser adotada a posição da dupla limitação (ou duplo 

limite) pela qual o valor da restituição nunca deve ser maior do que o menor valor auferido 

entre o enriquecimento e o empobrecimento. Assim, havendo enriquecimento de 50 e 

empobrecimento de 20, o valor restitutório é de 20, ao passo que havendo enriquecimento 

de 20 e empobrecimento de 50, o valor restitutório também será 20.  

Tal posição demonstra-se insuficiente, primeiramente, em relação aos casos em que 

não houvesse empobrecimento, como já ficou destacado anteriormente, afinal, sem a 

existência de um valor predeterminado de empobrecimento não há como se realizar o 

cotejo entre os valores para se definir o menor valor e aplicar-se a regra do duplo-limite. 

Análise mais profunda dos próprios fundamentos do enriquecimento sem causa, o 

que impede restituição limitada através de dois argumentos, quais sejam, (i) o patrimônio 

entendido como potencialidade e (ii) a máxima eficácia da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 

Primeiramente, tendo em vista que o patrimônio compõe-se de bens e direitos os 

quais são conferidos a um determinado indivíduo para sua fruição plena, tem-se que esta 

fruição deve ser entendida de maneira ampla, não apenas como uma fruição fática e real, 

mas também como uma fruição potencial, ou seja, o patrimônio não é apenas a soma dos 

recursos disponíveis, mas sim a soma de suas potencialidades. Deste modo, todo 

enriquecimento que deriva de um elemento de um dado patrimônio é a própria 

potencialidade deste patrimônio.  

Por exemplo, quanto à potencialidade do patrimônio: Se um determinado indivíduo 

escreve um livro, no qual incidem as regras de direito autoral, essa obra fará parte de seu 

patrimônio. Porém, não há se falar em um valor preestabelecido para tanto, logo, há um 

valor potencial que poderá ser auferido com a obra, por exemplo, com a venda de 
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exemplares físicos e virtuais, com a concessão de direitos para teatros, televisão, com o 

licenciamento das marcas relativas à obra, entre outras situações.  

Assim, as formas de enriquecimento que estão diretamente relacionadas com 

determinado direito incorporado em um patrimônio representam a potencialidade desse 

patrimônio. 

Tal visão é comungada pela teoria da destinação ou da afetação do patrimônio 

defendida na Alemanha, na qual a restituição do patrimônio não se dá apenas pelos 

elementos que faticamente foram retirados, mas também, para além, pelos elementos que 

foram auferidos com a utilização de tal patrimônio. 

Incabível aqui a crítica de que se trataria de uma fórmula por demais genérica e não 

utilizável pelo ordenamento civil, posto que há situação semelhante quando da aplicação 

da responsabilidade civil. Nos termos da responsabilidade civil, um determinado dano 

pode gerar prejuízos emergentes e lucros cessantes. 

Trata-se, em suma, de se analisar um patrimônio como uma potencialidade, pois se 

estabelece uma indenização por aquilo que se poderia ganhar, mas não se irá ganhar, tendo 

em vista o dano. Aliás, trata-se de conceito mais genérico que o do enriquecimento sem 

causa, posto que busca um exercício de futurologia, ainda que com base em elementos 

concretos, enquanto que o enriquecimento sem causa é calculado pelo lucro de fato obtido 

pelo enriquecido. 

Doravante, a potencialidade do patrimônio deve ser protegida tendo em vista a teoria 

do patrimônio mínimo, que estabelece o patrimônio como uma cidadela intransponível 

para a garantia dos demais direitos de um indivíduo. Trata-se da consecução material do 

mínimo existencial.  

Assim, sendo o patrimônio mínimo uma ingerência própria da dignidade da pessoa 

humana e de seus direitos e garantias fundamentais, não pode ser protegido de uma 

maneira formalista, por demais restrita, mas sim através de um gama ampla de seu 

reconhecimento, o que se traduz na proteção de suas potencialidades, para além de seus 

elementos concretos. 

Adota-se o entendimento da restituição patrimonial ampla, em que pese haver 

entendimento doutrinário no sentido que o Código Civil de 2002 discorreria sobre a 

concepção real de enriquecimento, naturalmente mais restrita, por envolver apenas as 
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situações objetivas da relação. Tal visão decorreria da análise do Parágrafo único do artigo 

884.
205

 

Contudo, a teoria do duplo limite além de não apresentar previsão no ordenamento 

brasileiro, não permite que a figura jurídica do enriquecimento sem causa solucione a 

acumulação de lucro pelo enriquecido. Assim, deve-se evitar sua aplicação.
206

  

Isso porque, impede que haja total restituição do enriquecimento, o que gera um 

contrassenso, tendo em vista que, muitas vezes, o requisito “a custa de outrem” não 

apresenta um valor absoluto a ser considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205

 DRAGO, Guilherme Araujo, O enriquecimento sem causa no novo Código Civil: a delimitação do art. 

884, In: Revista de Direito Privado, São Paulo. v.12. n.48. p.69-101. out./dez. 2011. p. 87. 
206

 SAVI, Sérgio, Responsabilidade cit., p. 126. 



75 
 

3. A SUBSIDIARIEDADE DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

 3.1. HISTÓRICO DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA DE 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Deve-se notar a dicotomia existente entre a evolução do enriquecimento sem causa 

na França e na Alemanha para que se possa analisar com mais profundidade as escolhas 

teóricas de cada ordenamento. Tal fato é necessário tendo em vista que a forma como cada 

ordenamento jurídico tratou do enriquecimento sem causa permite encontrar justificativas, 

senão motivos, para as escolhas acerca da autonomia ou subsidiariedade da figura jurídica. 

Assim, na Alemanha, diante da evolução histórica que já foi levantada no tocante ao 

enriquecimento sem causa e à sua aplicação autônoma ou subsidiaria o que se pode definir 

é que a evolução da figura jurídica ocorreu de modo contínuo, progressivo e evolutivo. 

Nesse contexto, por óbvio, que a decisão acerca dos requisitos pode ser construída com 

mais dados empíricos, vez que o instrumento vinha sendo utilizado ao longo das décadas, 

desde sua proposição básica nas condictiones. 

De outra feita os fatos se desenvolveram no território francês. Na França
207

, a 

restrição ao preceito do enriquecimento sem causa o relegou à categoria de princípio – 

categoria abstrata e genérica – por um bom período, sem que houvesse estudos 

aprofundados ou material jurisprudencial que pudesse resultar em requisitos delimitados 

para sua aplicação. Não por outro motivo quando da aplicação do enriquecimento sem 

causa de maneira concreta, no Arret Boudier, o temor quanto à amplitude de tal norma foi 

geral, uma vez que não havia real dimensão sobre seu conteúdo. 

Nesse contexto, a subsidiariedade se destaca como um elemento repentino e 

necessário para fim de se estagnar uma possível proliferação do enriquecimento sem causa, 

a qual poderia levar ao desvirtuamento do ordenamento jurídico.  

O que se percebe é que se tem duas correntes jurisdicionais a pautarem as escolhas 

dos requisitos do enriquecimento sem causa, quais sejam, uma corrente conjuntural e uma 

corrente estrutural. A primeira, representada pela concepção francesa, diante do fenômeno 
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repentino, solucionou o problema imediato, mas não atuou perante as complexidades que 

as condições mediatas trariam. Já a segunda, na qual se perfila a concepção alemã, origina-

se de uma evolução natural e histórica da figura jurídica, o que permite concluir uma maior 

carga de certeza e capacidade de congruência perante o ordenamento. 

Diante da análise histórica da subsidiariedade ao longo das tratativas do tema no 

continente europeu, conclui-se
208

 que não fora possível estabelecer uma justificativa 

eminentemente jurídica para se optar pela subsidiariedade do enriquecimento sem causa e 

de sua decorrente restituição. 

Historicamente, o concurso de normas no direito germânico ocorria de duas maneiras 

possíveis, a saber: a concorrência objetiva e a concorrência subjetiva. A concorrência 

objetiva ocorria quando várias ações poderiam ser intentadas pelo credor ou pelo devedor. 

Já a concorrência subjetiva ocorria nos casos em que mais de um agente pudesse intentar 

determinada ação.
209

 

No tocante à concorrência objetiva, esta poderia ser cumulativa – exercício 

simultâneo das ações – alternativa – exercício de uma ação impedia o exercício das demais 

– ou sucessiva – uma ação só podia ser intentada em decorrência de outra. As sucessivas, 

por sua vez, ocorriam se uma fosse preparatória para a outra ou se uma só fosse possível 

quando a outra não atingisse plenamente o seu objetivo, sendo nesses casos o concurso 

subsidiário. 

Nesses casos, a ação subsidiária só era excluída quando a outra ação proporcionava 

satisfação equivalente do interesse de seu titular. Assim, em qualquer caso que o credor 

não pudesse utilizar a ação principal, poderia se valer da ação subsidiária caso estivessem 

preenchidos seus requisitos. Contudo, com a virada no final do séc. XIX a concorrência de 

ações passou a englobar em seus estudos apenas a concorrência alternativa, ou seja, a 

exclusão de uma ação pela utilização de outra. O estudo do movimento anterior, qual seja, 

a escolha em abstrato de uma ação ao invés de outra deixou de ser motivo de preocupação 

nesta seara. 
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CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento cit., p. 149. 
209

Para analisar o histórico alemão no tocante ao enriquecimento sem causa, deve-se partir da estrutura das 

condictiones no Direito Romano. Isso porque a base do enriquecimento no BGB decorre do esquema das 

condictiones, por exemplo, a indebiti – pagamento de dívida inexistente – e a sine causa, que surge como 

tipo complementar para os casos não solúveis pelas demais. Inicialmente houve resistência e, portanto, 

buscava-se não generalizar a utilização da actio in factum (só poderia ser utilizada quando não houvesse 

outro meio de compensar a desvantagem) e da actio de in rem verso. CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de, 

A Subsidiariedade cit., p. 34/68.  
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A subsidiariedade migrou, portanto, para um plano complementar, mas ao qual não 

foram estabelecidos seus fundamentos e pressupostos próprios, ficando tal tarefa a cargo 

do intérprete.  

No fim do século XIX, a actio in rem verso passou a ser utilizada como meio auxiliar 

na inexistência de um contrato, podendo ser utilizado apenas quando o contrato já não 

pudesse ser invocável, e.g, por insolvência,
210

 o que traduzia um mecanismo que só 

poderia ser utilizado quando da impossibilidade de utilização da ação contratual. 

O problema com o estabelecimento da regra de que ninguém deve enriquecer à custa 

de outrem estava no quão vaga era tal proposição, assim como indeterminada e de uma 

universalidade que poderia ser utilizada para dar azo a arbitrariedades. Não por outro 

motivo, a doutrina no século XIX buscou definir pressupostos claros para tal regra. 

A primeira evolução dos pressupostos se deu no estudo da causa. Nesse diapasão, só 

poderia dar ensejo à restituição o enriquecimento à custa de outrem que não apresentasse 

causa – jurídica – para tanto. 

Aliás, destaca-se que os critérios axiológicos abstratos que fundavam as 

condictiones, para além do direito positivo chegavam um campo profícuo para 

subjetivismos dos julgadores, o que permitia a utilização da subsidiariedade de tais normas 

como uma forma de garantir a segurança jurídica das relações. Ao longo do século XIX a 

mudança trazida pela implementação do pressuposto da causa no enriquecimento sem 

causa traz uma modificação crucial no entendimento da subsidiariedade das condictiones. 

Tal modificação ocorre, pois o critério da inexistência de causa jurídica passa a impedir 

que as condictiones sejam pautadas exclusivamente por um juízo de equidade. 
211

 

Cabe destacar que PEDRO PAES
212

 indica que já no direito clássico a actio de in rem 

verso apresentava caráter suplementar perante as demais condiciones, as quais regulavam 

situações concretas específicas. Desse modo, exercia uma integração oblíqua na 

organização do direito romano. 
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Uma sentença do OAG de Dresden, em 1862 declara expressamente a natureza subsidiária da ação de in 

rem verso, a qual seria sempre excluída quando possível a ação contratual, vez que estaria comprometido o 

pressuposto do empobrecimento.  
211

CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit. p. 84. 
212

PAES, Pedro. Introdução cit., p. 275. 
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Ademais, tendo em vista a prevalência do Direito Natural, as condictiones, enquanto 

consectárias de um princípio natural, eram tidas como instrumento importante.
213

 

Durante o século XIX também foi desenvolvida teoria que resolvia o problema das 

condições no ordenamento por meio da alternatividade, que se manifestaria tendo em vista 

que uma ação poderia ser completamente consumida por outra no caso concreto, o que não 

permitiria e inutilizaria sua aplicação. 

Outra falsa percepção da subsidiariedade ocorria entre as condições e a 

reivindicativo, vez que apenas quando esta deixava de ser possível é que ocorria o 

empobrecimento e, doravante, era possível utilizar as condictiones. Enquanto tal fato não 

ocorria, não havia os elementos e pressupostos para a condictio, o que demonstra não se 

tratar de subsidiariedade, mas de sucessão de normas. 

A evolução da condictio sine causa permite sua visualização como instrumento a ser 

utilizado em casos não abrangidos pelas demais condictiones (indebiti, causa data non 

secuta, ob turpem vel inistam causam). A doutrina passou a dividir a condictio sine causa 

em generalis (esta concorrendo com as demais condictiones) e speciali (esta subsidiária). 

Gradualmente, converte-se a condictio sine causa generalis em pretensão geral, vez que 

encobria as demais hipóteses, notadamente pelo fato da constituição da causa como mote 

do enriquecimento sem causa.  

Já no Codex Maximilianeus da Baviera, de 1756, a condictio sine causa é tratada 

como in subsidium, podendo ser utilizada quando não houvesse outro meio jurídico 

disponível. Quanto à condictio sine causa generalis, em que pese entendimento no sentido 

que esta não estaria prevista nos diplomas legais da época, entende-se que era gênero das 

demais.
214
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Isso porque as condictiones representavam os pilares dos pressupostos do Direito Natural, quais sejam, a 

existência de uma lei natural e imutável, a lei presente em todos e entendível através da vida honesta e da boa 

razão e a constituição do direito através de regras precisas e claras, podendo ser deduzidas por qualquer 

homem. 
214

CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., p. 99/119. Note-se que o primeiro projeto 

do BGB seguiu o sistema inicial das condictiones, ou seja, previa as condictiones especiais e a condictio sine 

causa specialis e generalis, esta com o intuito de abarcar as demais e aquela como complemento. Contudo, 

foi alvo de críticas, por ao respeitar o estágio da doutrina da época. De certo, o §§ 812 e ss. do BGB de início 

foram interpretados no sentido de subsidiariedade absoluta, ou seja, só seria possível utilizá-los quando não 

houvesse outro meio jurídico disponível. Uma das argumentações situava-se no fato que enquanto houvesse 

outro direito disponível não se poderia falar em empobrecimento, ficando prejudicada a norma do § 812. 

Especificamente, no conflito entre enriquecimento sem causa e direito de reivindicação entendia-se que 

enquanto possível a reivindicação, não estavam presentes os requisitos do empobrecimento. Por fim, no 

direito alemão, o conflito entre enriquecimento sem causa e tutela da posse era definido por 
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Ademais, a guinada da motivação das condictiones no início do século XIX permitiu 

que se estabelecesse a condictio sine causa como expoente geral do direito do 

enriquecimento, o que veio a ser consagrado no BGB.  

Pela análise de PLANITZ
215

 é aferível que o direito antigo, de início, apresentava 

apenas duas fontes de obrigações, quais sejam, o contrato e o ato ilícito. Assim, não se 

incluía o enriquecimento sem causa como uma fonte obrigacional, o que foi modificado 

quando da consecução do BGB que passou a prever tal modalidade como fonte 

obrigacional. 

Já o contraprojeto acrescentou uma cláusula geral que dizia: “quem tiver adquirido, 

proveniente do patrimônio de outrem, alguma coisa, sem causa jurídica, está obrigado à 

restituição para com esse outro”. Nesse contexto, percebe-se que a ideia de subsidiariedade 

não fora encampada pelo legislador alemão.
216

 

O que se deve perceber é que, ao longo da história, o conceito de subsidiariedade 

muitas vezes foi deturpado por uma aparência de subsidiariedade. Ocorreu de tal maneira, 

pois era comum que se entendesse que o enriquecimento sem causa não era aplicado em 

determinado caso concreto vez que não poderia por ser complementar a outra determinada 

                                                                                                                                                                                
especialidade/alternatividade e não pela subsidiariedade, assim como o conflito com indenização por ato 

ilícito e gestão de negócios. 
215

PLANITZ, Hans, Principios de Derecho Privado germânico. Barcelona: Bosch, 1957. p. 205. 
216

O ARL de 1794 optou por afastar a aplicação da regra de equidade que representava o enriquecimento sem 

causa. Além disso, a condictio sine causa generalis no direito alemão apresentou duas interpretações 

sucessivas, a saber, inicialmente era vista como um elemento obtido a partir das condictiones em espécie, 

mas, com o passar do tempo, foi sobreposta, tornando-se fundamento para as condictiones em espécie. Por ter 

sido derivação concreta de um processo de indução e não de uma ruptura precipitada do ordenamento, não 

havia preocupação geral em temperar o enriquecimento sem causa com o critério da subsidiariedade. Esse 

processo indutivo permitiu que não se visse o enriquecimento sem causa como mera regra de equidade, mas 

como proposição com os devidos requisitos e pressupostos, definidos ao longo da história. 

Na Alemanha, inicialmente, os pandectistas, por um período do século XIX, colocavam a causa como figura 

intermediária entre a condição – integrante do negócio jurídico – e o motivo – intenção subjetiva e interna do 

negociante – sendo uma pressuposição que teria sido comunicada ao outro negociante, mas não teria sido 

formalizada como integrante do negócio jurídico. Como o objetivo de tornar tal categoria menos imprecisa, 

foi adequada para que se entendesse a causa como derivação da natureza econômica do negócio, que pode ser 

equivalente num contrato bilateral ou liberalidade num contrato unilateral. Dessa forma, é possível unir o 

critério econômico e o critério da vontade da parte. (CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A 

Subsidiariedade cit., pp. 267/268). 

Exemplo a ser identificado para se entender o âmbito do enriquecimento sem causa na Alemanha está 

relacionado com os contratos abstratos. No caso, por exemplo, da compra e venda, ocorrem dois contratos 

diversos, um consensual no qual as partes compactuam, por um lado a obrigação de entregar a coisa e, por 

outro lado, a obrigação da pagar o preço e um outro contrato, abstrato, vez que sem causa em seu bojo, que 

visa à transferência de propriedade do bem. Este contrato real não seria invalidado de per se quando o 

contrato consensual o for.  

No direito alemão, a falta de causa em um negócio causal é resolvida com a sua invalidade, mas a falta de 

causa em um negócio abstrato só pode ser resolvida através do enriquecimento sem causa, ainda que este 

negócio não produza efeitos definitivos, apenas provisórios. 
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norma, mas o que ocorria, de fato, era que o enriquecimento sem causa não poderia ser 

aplicado por não ter ocorrido todos os requisitos e pressupostos para tanto. Tais 

pressupostos, notadamente o empobrecimento e o enriquecimento, dependiam da 

inexistência de uma possibilidade jurídica de deslinde de determinado fato. 

Na França, anterior ao Código Civil Napoleônico, as condictiones perderam espaço 

progressivamente, tendo em vista a evolução da doutrina que trouxe a causa como 

fundamentação do negócio jurídico, o que resultou na teoria da nulidade abarcada pela 

falta de causa, que suprimiu grande parte das condictiones.
217

 

Ainda com a compilação do Código Napoleônico, não se optou por positivar a regra 

do enriquecimento sem causa, mantendo-o enquanto regra de equidade e princípio. 

No período entre 1804 e 1870 a Cour de Cassation afastou a aplicação do 

enriquecimento sem causa, tendo em vista a Escola da Exegese, pautada na noção de que 

não deveria ser utilizada qualquer formula não consagrada no texto legal. 

Prova disso são casos em que a Corte afastou a possibilidade de ação por conta da 

inexistência de contrato ou quase-contrato previsto em lei, afastando a possibilidade de se 

utilizar o enriquecimento sem causa, por exemplo se um vendedor busca receber de 

empresa que se beneficiou de venda realizada por ele para um terceiro. 
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 Fato é que a aplicação prática foi de baixa incidência, sobressaindo a carga moral que fez com que o 

ordenamento trouxesse a regra moral de enriquecimento sem causa para seu campo de atuação. Como bem 

demonstra Caperochipi, o fato da regra de vedação ao enriquecimento sem causa não estar sancionada em 

nenhum texto legal, quando se analisava a figura jurídica em seu princípio, resultava no fato que tal 

proposição não estava delimitada por nenhum requisito, logo bastava que o demandante alegasse uma 

vantagem indevida auferida sobre sacrifício de outrem. Nesse sentido, ter-se-ia uma fórmula genérica e por 

demais vaga. Contudo, o próprio Caperochipi conclui que não há, ao se analisar detidamente a escolha do 

critério de subsidiariedade, uma lógica técnica, não obedecendo aos antecedentes históricos do 

enriquecimento sem causa. Em última análise, a subsidiariedade levou apenas à inutilidade do 

enriquecimento sem causa. (CAPEROCHIPI, Jose Antonio Alvarez. El enriquecimento cit., p. 33). 

De fato, à primeira vista, as primeiras aplicações do enriquecimento sem causa pelo judiciário francês 

poderiam levar a crer numa possível abrangência ilimitada do conceito, o que potencialmente levaria à 

utilização em demasia, sem se ter noção das efetivas consequências. Foi nesse contexto de incerteza que se 

estabeleceram os critérios de causa e de subsidiariedade. 

Quanto à teoria da causa no direito francês, traz a causa como elemento do negócio realizado pelos 

contratantes, sendo variável a causa a depender do tipo de contrato, por exemplo, no contrato sinalagmático a 

causa é a obrigação da outra parte e no unilateral é a prestação. A causa é o próprio motivo do consentimento, 

o interesse ou vantagem das partes. Não havendo causa a decorrência lógica é a nulidade do contrato. Trata-

se, portanto, do escopo, do requisito de validade do contrato, para a doutrina clássica na França. 

Na França, para além da teoria clássica da causa, surgiram novas teorias, entre elas o anti-causalismo. Em 

suma, contradizia a teoria clássica da causa, considerando que não havia uma noção clara de causa e que 

muitas vezes esta era confundida com o objeto e consentimento. A segunda teoria pregava a existência do 

negócio abstrato a partir da exegese do artigo 1132 do Código Civil francês que definia que uma convenção 

era válida quando não expressa a vontade. Tal teoria foi defendida quase que exclusivamente por Capitant. 

No direito francês o negócio abstrato significa que naquele caso não é precisa a justificação causal, 

prevalecendo a aparência formal do contrato em favor de uma das partes, de boa-fé. Nesse caso, trata-se de 

um contrato definitivo. 
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Contudo, muitos doutrinadores versavam sobre o enriquecimento sem causa 

enquanto fundamento de instituições e princípio de equidade. Em tentativas de aplicação 

na forma da actio de in rem verso a figura jurídica foi relacionada com a gestão de 

negócios e com a reivindicação.
218

 

Como demonstra Vieira Gomes
219

, a própria doutrina francesa era dúbia em termos 

de análise do critério de subsidiariedade. Na pátria que fez surgir a necessidade da 

subsidiariedade, havia vozes dissonantes que se enquadravam nas correntes de análise da 

subsidiariedade em concreto, ou na concorrência da norma de enriquecimento sem causa 

quando a norma correlata fosse ineficaz. 

Cabe notar que o possível conflito de normas que poderia ser causado pelo 

enriquecimento sem causa não é motivo suficiente para se escolher a priori uma determina 

linha de concurso de normas a ser adotada, impedindo a concorrência em concreto. Não o 

é, pois o próprio ramo ao qual pertence – Direito Civil – apresenta casos em que diferentes 

ações e disposições de direito material podem regular um caso concreto, mas não é 

estabelecido um critério de preponderância, cabendo apenas à parte escolher o melhor 

meio à luz do caso concreto. 

O primeiro passo era criar as balizas e limites da figura jurídica do enriquecimento 

sem causa, vez que até então, o mecanismo era tido como regra de equidade e, portanto, 

estava preso à singela fórmula que era injusto o enriquecimento realizado contrariamente à 

regra de enriquecimento injusto à custa de outrem.  

Percebe-se que se trata de concepção tautológica, que necessitaria de uma 

formulação própria de requisitos e pressupostos a fim de preencher as lacunas que se 

encontravam na codificação civilista francesa. 

Um novo período se instalou entre 1870 e 1892 na França
220

.   
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Fato é que a doutrina francesa entendia que a actio de in rem verso deveria ser afastada sempre que outra 

fonte das obrigações pudesse ser utilizada em determinado caso concreto. Contudo, a prática demonstrou que 

a doutrina e legislação francesa deveriam migrar para outra concepção. Isso porque, passou-se a enfrentar 

uma situação dicotômica, na qual era necessário evitar que um princípio genérico penetrasse no ordenamento 

de maneira desmedida. CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., pp. 139/142.  
219

GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito cit., p. 421. 
220

Um dos casos paradigmáticos ocorre em Toulouse, onde um empreiteiro é contratado para realizar uma 

obra para a cidade. Porém, foram necessários gastos extraordinários em madeira, cuja quantidade inicial tinha 

sido aprovada pelo conselho municipal, mas o gasto extraordinário só fora aprovado pelo maire. Assim, ao 

tentar receber o que lhe era devido, o empreiteiro recebe a negativa do conselho, que entendia que a relação 

entre o maire e o empreiteiro não podia obrigar a comuna. Diante de tal fato, o empreiteiro utiliza a ideia do 
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A primeira concepção trazia a actio de in rem verso como sucedâneo a ser utilizado 

quando aquele que interferiu em negócios alheios não poderia obter restituição do 

enriquecimento em razão da intromissão por falta de requisitos da gestão de negócios.
221

 

Não sendo tal caso, não haveria hipótese de cabimento da actio de in rem verso. Já no caso 

Arrêt Arrazat
222

 a Corte afastou a aplicação do enriquecimento sem causa no caso 

concreto, tendo em vista que só poderia ser alegado em casos em que houvesse vínculo 

jurídico direto entre as partes.  

E, finalmente, foi no caso do Arrêt Boudier
223

 (15 de junho de 1892) que o princípio 

do enriquecimento sem causa foi definitivamente introduzido no direito francês pela 

Cassation. A assertiva formulada pelo foi simples, a saber: tendo em vista que não há 

condição ou termo legal que definam o enriquecimento sem causa, bastava que o 

empobrecido alegue a existência de uma vantagem do requerido em decorrência de fato 

daquele. 

Nesse diapasão, as críticas passaram a ser direcionadas à previsão da equidade como 

forma de resolução dos conflitos. De tal feita, se entendia que a equidade não poderia ser 

parâmetro único para resolução de demandas em um grupo social que já havia passado por 

diversas evoluções.  

Uma civilização evoluída, deveria resguardar ao máximo o campo de atuação da 

equidade, fazendo prevalecer as regras específicas e prescrições positivas, vez que estas 

                                                                                                                                                                                
enriquecimento sem causa para arguir a comuna no judiciário, o que resultou na condenação da cidade ao 

pagamento dos gastos com madeira, em acórdão datado de 14 de março de 1870.  
221

Tal solução foi comemorada tanto por defensores quanto por críticos do enriquecimento sem causa. Os 

defensores viram nela uma consumação da possibilidade de utilização do enriquecimento sem causa, visto 

que havia sido afastado no caso concreto e não em abstrato. Já os críticos demonstravam que aquela restrição 

ao enriquecimento sem causa, diminuía tanto o seu campo de atuação que este só poderia perdurar como já 

vinha sendo utilizado pela doutrina. Por outro lado, percebe-se que a concepção de enriquecimento sem causa 

adotada pela Corte foi por demais abrangente, o que gerou questionamentos, inclusive daqueles que 

propugnavam por uma maior utilização do princípio no ordenamento francês. Nesse contexto, o que se viu 

foi o início de uma marcha desenfreada, uma verdadeira corrida ao ouro no tocante à aplicação do 

enriquecimento sem causa, que em algumas decisões substituía, inclusive, casos de evidente gestão de 

negócios ou outras fontes das obrigações. CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., pp. 

146/153. 
222

Em linhas gerais, o caso denota que um banco buscava restituição por enriquecimento sem causa perante 

herdeiros de um indivíduo que havia firmado empréstimo com este banco.  O banco alegava que havia 

realizado uma hipoteca da casa do indivíduo em decorrência de empréstimo. Contudo, o judiciário entendeu 

que os valores da herança deveriam ser repassados aos herdeiros e não ao banco.  Na tentativa de recuperar o 

empréstimo, o banco intentou ação para que fosse reconhecido o enriquecimento sem causa dos herdeiros, o 

que não foi aceito, tendo em vista que não havia relação jurídica direta entre herdeiros e banco. 
223

Nesse caso, Boudier exigiu de um Senhorio o pagamento de uma quantia de francos referentes à 

fertilizantes utilizados pelo arrendatário deste antes do referido arrendamento ser dissolvido. A corte decidiu 

que, em que pese a inexistência de vínculo entre as partes, deveria ocorrer a restituição, tendo em vista a 

impossibilidade de enriquecimento sem causa ser permitido no ordenamento francês.  
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são fruto de prudência e cadência interpretativa que resulta na melhor forma de atuação do 

ordenamento perante uma determinada conduta. 

As críticas eram direcionadas também à abrangência da restituição, que fazia 

presumir ser possível pedir a restituição daquilo que o requerido havia lucrado com a 

parcela de enriquecimento
224

, inclusive se a fonte fosse lícita e legítima, casos em que seria 

possível pedir a restituição do lucro do empregador no uso da mão-de-obra ou do lucro do 

mutuário com a utilização do mútuo. Ademais, o maior risco seria que uma figura jurídica 

tão potente e genérica estaria nas mãos do judiciário, que seria responsável por definir 

quando seria caso de enriquecimento e quando não seria caso de enriquecimento, o que 

poderia levar a um campo profícuo para arbitrariedades dos julgadores.
225

 

Surgia, nesse contexto, o argumento de se evitar a fraude à lei através da restrição do 

enriquecimento sem causa pela subsidiariedade. O intuito doutrinário era impedir que a 

parte conseguisse por vias escusas fomentar um negócio jurídico que não era de interesse 

de vontade da outra parte. 

Entre os defensores da subsidiariedade do enriquecimento sem causa tem-se 

Carbonnier
226

. 
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Vejamos que ao optar por uma solução ou outra, mais do que optar por uma solução jurídica acerca de um 

fato o ordenamento realiza uma opção política acerca de seus próprios fundamentos. Isso porque é visível, 

neste ponto, que a força política por de trás da forma de aplicação do enriquecimento sem causa é a 

manutenção de um modo de atividade econômico eminentemente capitalista, baseado na exploração da mão-

de-obra na busca pela mais valia e o lucro. Antes de se optar pelo justo ou injusto, pelo legal ou ilegal, se está 

optando pela forma de gerência das relações econômicas, tendo em vista que entender que o lucro obtido 

numa determinada relação jurídica é partilhável é uma forma de reformulação de um sistema de concentração 

de riquezas. Evidentemente, tal projeto de poder não era o intuito da elite francesa na época e, por tal motivo, 

não logrou resultado positivo.  Tal estrutura de concentração perdura até hoje, o que explica a dificuldade de 

a doutrina e jurisprudência aceitarem a aplicação da vedação ao enriquecimento sem causa em casos de 

evidente acepção abusiva quando esta exploração advém dos gestores da lei e da moral, como os casos dos 

grandes conglomerados industriais, das instituições financeiras, entre outros. 
225

CAMPOS, Diogo José Paredes de Leite. A Subsidiariedade cit., pp. 157/160. O erro aqui é pensar que ao 

se livrar de um possível arbítrio dos julgadores, o indivíduo estaria livra de qualquer forma de arbitramentos 

abusivos, esquecendo-se que ao retirar poder de atuação do magistrado o que ocorre, por lógica, é concentrar 

todo o poder do sistema jurídico nas mãos do legislativo, poder responsável por elaborar a lei. No fundo, 

opta-se por uma nova forma de arbitrariedades apenas. 

Diante desse panorama, a Cassation, no Arrêt Clayette aduz os primeiros pressupostos para a actio de in rem 

versa, tendo em vista a discussão doutrinária que se estabelecia desde o Arrêt Bourdier. Assim, define que a 

actio de in rem versa só seria cabível quando uma pessoa não disponha de qualquer outra ação baseada em 

contrato, quase-contrato, delito ou quase-delito. Consagra-se, portanto, a subsidiariedade, acrescida do 

pressuposto que não seria possível alegar a actio de in rem versa nas hipóteses em que havendo outra ação 

cabível esta não pudesse ser provida pelo requerente. Essa nova metodologia acerca dos requisitos foi 

consagrada no Arrêt Briaubant, no qual a Cassation não concedeu utilização da actio de in rem versa a um 

empreiteiro que havia construído mais do que havia sido acordado com o dono do terreno, sob fundamento 

que não se poderia utilizar o enriquecimento sem causa para evadir-se às regras de um contrato disposto na 

lei. 
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CARBONNIER, Jean, Droit civil, v. 2. Paris, Presses Universitaires de France, 2004. p. 2437. 
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Nesse sentido, Capitant e Colin
227

 trazem o critério de subsidiariedade como 

empecilho para a utilização do enriquecimento sem causa quando da existência de outra 

regra jurídica aplicável no caso concreto, sem fazer diferenciação entre a aplicação 

meramente abstrata ou a aplicação concreta. 

Na Itália
228

 e em Portugal, a subsidiariedade logo convenceu a doutrina e 

jurisprudência, o que resultou na não produção de decisões como aquelas de caráter amplo 

na França pela Cassation. Nesse contexto, o Código de 1942 consagrou o enriquecimento 

sem causa como norma subsidiária, no artigo 2042.
229

 

O Código Civil Português de 1966 também adotou a teoria da subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, no artigo 474. 

Ao que parece, a subsidiariedade do enriquecimento sem causa prevalece sempre que 

o discurso aponta para potenciais ilicitudes e numa possível tentação da utilização do 

instrumento jurídico como beneplácito para todos os males. Ora, o que se percebe é que 

não há disfunções técnicas apontadas, apenas uma preferência pelas regras específicas 

sobre um determinado tema em detrimento da norma de vedação ao enriquecimento sem 

causa. 

Diante desse quadro nota-se o pêndulo mais debruçado para a opção político 

legislativa, do que para a técnica jurídica. 

Ademais, uma das justificativas do legislador português era a falta de utilização da 

figura jurídica fora os poucos exemplos doutrinários. Contudo, tal visão é parcial e 

deturpada, tendo em vista que a consciência geral da subsidiariedade do enriquecimento 

sem causa faz com o intérprete do direito deixe de utilizar tal instrumento, diante da 

dificuldade de garantir seus pressupostos.
230
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CAPITANT, Henri; COLIN, Ambroise, Traité de Droit Civil, Paris, Librairie Dalloz, 1959. p. 750. 
228

Na Itália, a regra geral era que a ação de enriquecimento sem causa não deveria ser aceita quando 

houvesse, ainda que em abstrato, outra ação oponível, seja contra o enriquecido, seja contra terceiro. 

Contudo, tal preceito era mitigado quando a ação principal não podia ser impetrada por motivo do 

enriquecido, salvo se a ação tivesse sido julgada improcedente por motivos processuais. 
229

Um caso de aplicação do enriquecimento sem causa ocorria nos contratos de mútuo nulos ou inexistentes, 

vez que, nesses casos, era impossível requerer a restituição do que já havia sido transacionado entre as partes 

- o contrato era tido por inexistente. Porém, muitas das vezes as transações beneficiavam uma das partes, que 

se locupletava à custa da outra. Assim, a solução era alegar o enriquecimento sem causa baseado em um fato, 

em um caso jurídico e não com base em um negócio jurídico. Por fim, no direito alemão, o conflito entre 

enriquecimento sem causa e tutela da posse era definido por especialidade/alternatividade e não pela 

subsidiariedade, assim como o conflito com indenização por ato ilícito e gestão de negócios. CAMPOS, 

Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., pp. 169/176. 
230

Tal argumento deve ser afastado na atualidade, como será visto adiante. 
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No Direito Português, Mário Júlio de Almeida Costa
231

 define a subsidiariedade 

como requisito negativo do enriquecimento sem causa, assim como a ausência de causa, 

posto que consagrado o caráter residual na legislação portuguesa. Contudo, o autor 

equipara a inexistência de ação adequada ao fato de existir a ação, mas esta apresentar 

obstáculo legal ou fático. De tal maneira, coaduna-se com a visão concretista da 

subsidiariedade. 

Entre a doutrina histórica que defende a autonomia do enriquecimento sem causa e a 

consequente não utilização da subsidiariedade tem-se Pedro Paes
232

. Para o autor, a própria 

denominação correta da figura jurídica – quando deixa-se de nomeá-lo como actio de in 

rem verso -, qual seja, ação de repetição por locupletamento injurioso é, por si só, 

suficiente para demonstrar o caráter específico da ação de enriquecimento. 

De fato, é possível perquirir, pela própria interpretação gramatical da regra de 

vedação ao enriquecimento sem causa, que a figura jurídica apresenta um campo de 

atuação específico, não sendo remédio eficiente para contestar qualquer forma de 

enriquecimento, o que poderia gerar problemas em sua aplicação. 

Destaca-se a autonomia do enriquecimento sem causa a partir da análise de Pedro 

Paes no sentido de uma interpretação correta da incidência da figura jurídica. Para o autor, 

o enriquecimento sem causa não é ultima ratio a ser tentada quando não existe outro meio 

para tanto, antes disso, trata-se de uma situação jurídica que só se perfaz a partir de 

requisitos próprios, quais sejam, o prejuízo, o proveito econômico, o nexo de causalidade e 

a ausência de causa.  

Para além, é um negócio jurídico próprio, autônomo e complexo, o qual torna 

necessária a intervenção do judiciário a fim de estabelecer a aplicação desse negócio 

jurídico complexo em escala diante dos casos concretos em que se manifestar de maneira 

clara e direta. 

Nesse sentido, corrobora-se o entendimento da autonomia do enriquecimento sem 

causa, posto que regula um determinado tipo de conduta específico, o qual não se confunde 

com as demais figuras jurídicas a tutelar situações fáticas outras. Logo, não há se falar em 

concurso das normas, a ponto de se estabelecer o critério de subsidiariedade. 
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COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito cit., p. 501/503. 
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PAES, Pedro. Introdução cit., p. 238. 
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Historicamente, no tocante ao direito espanhol, Lagos
233

 também demonstra que o 

enriquecimento sem causa poderia ser aplicado em todos os casos em que a lei não 

previsse a forma de enriquecimento de maneira diversa. 

Cabe salientar que ainda no ano de 1904, Stoïcesco
234

 já refutava os argumentos 

contra-utilização do enriquecimento sem causa, no tocante à arbitrariedade e dificuldade 

prática de aplicação. De início, demonstra que a moderna – à época – pesquisa científica 

seria capaz de traçar fundamentos e requisitos para sua aplicação.  

Por fim, no Brasil, através da retomada histórica trazida por Negreiros
235

, percebe-se 

que o anteprojeto de 1941 (art. 143 – quem se enriquece indevidamente, à custa de outrem, 

fica obrigado a restituir, na medida de seu lucro, o que lhe não era devido, embora a causa 

venha a faltar depois de obtido o proveito) e o de 1965 (Art. 889 – quem se enriquecer 

indevidamente, à custa de outrem, fica obrigado a indemnizar, na medida do lucro, a 

diminuição patrimonial que causa. Art. 890 – Cabe a restituição do indébito, posto que 

venha a causa a faltar depois de obtido o proveito e ainda no caso de o enriquecimento 

constituir no recebimento de coisa certa) consagravam o enriquecimento sem causa de 

maneira expressa, contudo, não previam a subsidiariedade, como veio a ocorrer no 

anteprojeto de 1972, o qual deu origem ao Código Civil de 2002. 

O que se percebe é que o conceito de subsidiariedade a ser adotado no ordenamento, 

historicamente, deriva da própria interpretação que este ordenamento faz da figura jurídica 

do enriquecimento sem causa. Nesse ponto, o ordenamento jurídico que o utilize em mais 

casos tende a não aplicar a subsidiariedade, não havendo receio na expansão de sua 

aplicação, até porque tal expansão já ocorrera. Por outro lado, o ordenamento jurídico que 

limita as hipóteses de aplicação do enriquecimento sem causa tende a utilizar a 

subsidiariedade como uma forma de restrição. 

Precisamente, essa é a diferença entre as concepções francesa, para os quais apesar 

do pouco uso, havia o receio de um possível alastramento, e alemã, que, ao contrário, já 

experimentavam o alastramento do enriquecimento sem causa, logo, não apresentavam 

receio em sua autonomia funcional.  
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LAGOS, Rafael Núñes, El enriquecimento sin causa em el derecho español, Madrid, Editorial Reus, 1934. 

p. 176. 
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STOÏCESCO, Constantin C, L’enrichissement cit., p. 189. 
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NEGREIROS, Teresa Paiva de Abreu Trigo de. Enriquecimento sem causa - aspectos de sua aplicação no 

Brasil como um principio geral de direito. In: Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa. v.55. n.3. p.757-

845. dez. 1995. p. 784. 
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Larroumet
236

 aduz a diferença de recepção do enriquecimento sem causa no 

ordenamento alemão e no ordenamento francês. Enquanto neste a recepção se deu em 

cunho jurisprudencial e não legal, naquele a recepção do enriquecimento sem causa 

derivou das condictiones que já eram previstas legalmente, logo, foi recepcionado 

enquanto preceito legal explicito desde pronto.
237

 

Nesse diapasão, define-se que a subsidiariedade faz com que o enriquecimento sem 

causa se comporte como um mero consectário de preenchimento de lacunas
238

, não 

podendo atuar onde há em concreto ou abstrato uma ação cabível.
239
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LARROUMET, Christian, Droit Civil, t. 3., 4. ed., Paris, Economica, 1998. p. 443. 
237

De se notar que a doutrina francesa buscou os requisitos e pressupostos do enriquecimento sem causa na 

doutrina alemã, que tinha voltado esforços na elaboração dos requisitos da figura jurídica. Já a 

subsidiariedade foi implementada de maneira acrítica, sem uma fonte histórica. Na França, a regra básica 

seria: se o requerente não dispõe de outra ação por culpa sua, não poderia invocar a actio de in rem versa, por 

outro lado, se a não disponibilidade de outra ação não decorresse de sua culpa, poderia utilizar o instituto. Tal 

prática visaria evitar a fraude à lei.  

Em suma, no direito francês o enriquecimento sem causa, tendo em vista o critério da subsidiariedade 

apresentava limites que podem ser resumidos em dois grupos distintos, quais sejam, (i) aqueles que 

impediam a utilização do enriquecimento sem causa quando houvesse uma outra ação capaz de resolver a 

situação fática ou (ii) aqueles que impediam a utilização do enriquecimento sem causa quando não houvesse 

outra ação disponível, mas pelo único fato desta ação estar indisponível por ausência de pressupostos ou 

obstáculos de direito – prova, prescrição – ou de fatos ocasionados pelo empobrecido. 
238

Ora, necessário destacar que considerar a norma de enriquecimento sem causa como mera forma de 

preencher lacunas do ordenamento jurídico é trata-la como não proposição jurídica, vez que sem incidência 

no caso concreto. Ao se restringir o campo de atuação, resguarda-se apenas e tão somente o caráter 

principiológico da vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque o próprio ordenamento prevê que as 

lacunas serão preenchidas através de princípios gerais de direito, o que permite concluir que, para realizar sua 

amplitude nesses termos, basta ao enriquecimento sem causa ser consagrado como princípio, não como 

norma prevista expressamente. 
239

No direito português duas possibilidades saltam aos olhos no tocante à causa, a saber, (i) quando o 

empobrecido de fato tinha interesse em realizar o deslocamento patrimonial, enriquecendo a outra parte e (ii) 

quando a lei estabelece a impossibilidade da restituição em certos casos, como a prescrição, a usucapião, a 

posse, a percepção dos frutos naturais e civis, entre outros. CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A 

Subsidiariedade cit., p. 311. 
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3.2. TEORIAS DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA DE 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

As teorias que fundam a subsidiariedade do enriquecimento sem causa foram, via de 

regra, esquecidas pelos estudiosos do Direito Civil, os quais ou dedicaram pouco espaço 

em suas obras, ou se renderam aos argumentos históricos de sua consagração.
240

 

Por um motivo ou outro, fato é que se deve investigar profundamente os motivos e 

fundamentos da subsidiariedade para que se defina ser esta cabível ou não no ordenamento 

jurídico, no caso da vedação ao enriquecimento sem causa. 

A primeira concepção a ser entendida é a inexistência de concurso relativo às normas 

de enriquecimento sem causa. Nesse caso, o que se percebe é que a norma de 

enriquecimento sem causa não poderia, via de regra, concorrer com outras normas, como a 

gestão de negócios, por exemplo, pois a existência de uma norma específica, afasta os 
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Importante estabelecer que, incialmente, o enriquecimento sem causa apresentava apenas três requisitos 

para sua concepção e consecução da actio de in rem versa, quais sejam, o enriquecimento, o empobrecimento 

e a ausência de causa. (CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento cit., p. 148). Desse modo, a conclusão 

lógica que se aventa é o sentido que a figura jurídica do enriquecimento sem causa nasce como uma forma de 

restituição patrimonial que deve ocorrer a partir da incidência de três requisitos básicos. 

O que se pode notar é que, nesse período inicial, no qual foi estabelecido o âmago da proposição do 

enriquecimento sem causa não havia qualquer relato acerca de um possível critério de subsidiariedade que 

seria essencial para sua finalidade jurídica. Assim, é possível delinear que, historicamente o enriquecimento 

sem causa surge sem o requisito da subsidiariedade, o qual apenas se desenvolve como imposição de certos 

interesses, sem a devida aglutinação dos propósitos da norma. 

Não por outro motivo, a doutrina diverge na classificação a “subsidiariedade” como um quinto requisito, um 

meta-requisito, ou uma peculiaridade a ser respeitada. Essa hesitação acadêmica recorre justamente da 

ausência de uma ligação lógica concatenada entre o enriquecimento sem causa, como foi proposto 

inicialmente, e a necessidade de sua subsidiariedade a priori. 

Inicialmente, deve-se entender que a previsão da figura jurídica do enriquecimento sem causa é um fator que 

gera, por si só, o surgimento de uma série de casos de concurso de normas jurídicas. 

Neste sentido, exemplifica-se no caso do furto de coisa em determinado valor de “A” perante “B”. Nesse 

caso, se o furto poupa despesas de “A”, estão preenchidos os pressupostos tanto da responsabilidade civil 

quanto do enriquecimento sem causa. Nesses casos, por óbvio, deve-se afastar a incidência de ambas as 

normas, sob pena de se criar uma nova situação de enriquecimento injustificado. Assim, deve-se sopesar qual 

a forma de se estabelecer a regra a ser utilizada, por exemplo, se a alternatividade – escolha do credor – ou a 

hierarquia – predisposição, a priori, de qual regra deve ser utilizada em detrimento da outra. (CAMPOS, 

Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., pp. 31/52). 

Isso porque, em determinadas situações fáticas o deslinde poderia ocorrer tanto de uma maneira própria, 

quanto à luz do enriquecimento sem causa. Importa salientar, que ao contrário da dogmática penal na qual a 

subsidiariedade se encerra na hierarquia entre o desvalor das condutas, gerando uma hierarquia visível entre 

as normas que incidem sobre conduta de menor desvalor e noras que incidem sobre conduta com maior 

desvalor, o que permite utilizar-se da consunção, no Direito Civil tal prática não se aperfeiçoa, tendo em vista 

que sua base está nos bens e não em condutas. 
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requisitos do enriquecimento sem causa, pois, havendo direito e obrigação, não há se falar 

em desequilíbrio patrimonial.
241

 

A crítica a essa doutrina repousa no fato que os requisitos do enriquecimento sem 

causa não são afastados, per se, no caso da possibilidade de preenchimento por outra 

norma, vez que o enriquecimento é um fato econômico, que se perfaz quando há efetiva 

aquisição do patrimônio, independente da norma incidente no caso. 

Perdura, portanto, que o enriquecimento não pode ser desconsiderado apenas pela 

existência da outra norma a regular o caso, vez que o enriquecimento, enquanto fato 

econômico e real, de fato aconteceu. 

Outra corrente
242

 pregou pela economia de meios. Nesses casos, caberia, na situação 

concreta, utilizar o meio mais simples à disposição do lesado, com o objetivo de se 

redundar numa prestação jurisdicional célere e simples. Contudo, tal posição não 

apesentou uma aderência significativa ao longo dos anos. 

Além disso, Vieira Gomes
243

 entende que a melhor tese na defesa da aplicação da 

subsidiariedade repousa na economia de meios derivada do fato do enriquecimento sem 

causa ser baseado numa aspiração fundamental no sistema jurídico, o que ocasionaria um 

estado de concorrência generalizada com as demais normas, pois a estes serve de preceito 

básico. Assim, o legislador impediria que a norma mais complexa de ser aplicada criasse 

uma situação de concorrência sem precedentes no ordenamento jurídico. 

Contudo, critica-se tal posicionamento a partir da premissa que não se pode 

confundir o princípio de vedação ao enriquecimento sem causa com a norma de vedação ao 

enriquecimento sem causa. Afinal, enquanto o princípio não apresenta requisitos para sua 

aplicação, devido ao elevado grau de abstração, a regra de vedação ao enriquecimento sem 

causa apresenta uma série de requisitos, notadamente a ausência de causa jurídica para 

determinado deslocamento patrimonial.  
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CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., p. 334. Desse modo, não seria correto 

falar em subsidiariedade da vedação ao enriquecimento sem causa, tendo em vista que não pode ser 

configurado numa situação fática revestida por uma situação jurídica, o que lhe retira os requisitos básicos de 

empobrecimento, enriquecimento e ausência de causa para a deslocação patrimonial. O que se vê, portanto, é 

atecnicismo na utilização de um termo relativo à integração do ordenamento jurídico. 

O que se percebe é que a subsidiariedade depende intrinsicamente de uma relação de hierarquia entre as 

normas, relação esta que só pode ser concebível quando ambas as normas podem ser utilizadas no caso 

concreto. Tal desiderato não seria cumprido no tocante à norma de enriquecimento sem causa, posto que não 

aplicável, a priori, no caso concreto. 
242

DEMOGUE, René, Traité des Obligations em general, I, Sources des Obligations, III, Paris, Rousseau, 

1923. p. 286. 
243

 GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 423. 
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Assim, não se trata de, ao se aplicar o enriquecimento sem causa de forma autônoma, 

criar um ambiente propício para o questionamento da justiça ou injustiça de determinadas 

deslocações patrimoniais, mas sim garantir que ocorram a partir de uma causa jurídica que 

as garanta e as explique. 

Nesse contexto, percebe-se que a regra de vedação ao enriquecimento sem causa não 

é composta por uma ideologia que lhe concebe para além do ordenamento, como uma 

super-norma, capaz de (contra)dizer todo o ordenamento em âmbito civil. 

Ademais, insta esclarecer que o enriquecimento sem causa não deve ser visto como 

uma forma de tutela de direito menos complexa, mais singela e, portanto, um minus em 

relação às demais normas. Tal afirmação corrobora com o entendimento que a figura 

jurídica deve ser de fato subsidiária, mas não encontra lastro na análise técnica do 

argumento.
244

 

A primeira crítica relacionada a tal posição é que a adoção da subsidiariedade 

absoluta define que o enriquecimento sem causa não deve ser utilizada quando houver 

outra norma referente ao caso, independente desta ser mais ou menos simples para o caso 

concreto.
245

 Assim, impossível definir que todos os casos da subsidiariedade levam à 

aplicação da norma mais célere, que permitiria a economia de meios.  

Adiante do que já foi exposto, Valle Ferreira
246

 identifica uma razão histórica 

proposta no sentido da subsidiariedade do enriquecimento sem causa. Tal razão se 

originaria no fato que os efeitos da ação de enriquecimento sem causa sempre seriam 

menores do que os efeitos das demais ações contratuais e obrigacionais. Desta feita, nada 

mais natural que fosse considerada residual frente às demais formas de tutela. 

Cabe destacar que a informação que a regra de vedação ao enriquecimento sem causa 

sempre irá ocasionar um resultado prático menos eficaz – quantitativamente ou 

qualitativamente – não pode ser tomada como uma diretriz apriorística e abstrata. Essa 

diretriz só poderia ser seguida em casos nos quais o ordenamento recebesse a regra de 

enriquecimento sem causa com conteúdo restrito. 

Entretanto, quando se impõem novas interpretações acerca do conceito de 

enriquecimento, de empobrecimento, do quantum de restituição nota-se que o resultado 
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GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 426. 
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CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., p. 341. 
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prático do enriquecimento sem causa poderá ser, em muitos casos, amplo e altamente 

satisfatório para o empobrecido, principalmente ao se adotar a concepção de patrimônio 

como uma potencialidade. 

Assim, evidente que resolução acerca de qual a regra mais eficiente e ampla não 

poderá ser desenvolvida a partir de uma análise apriorística, uma presunção que subjulga 

uma determinada regra jurídica perante as demais. Mais correto, pela técnica jurídica, seria 

analisar a situação à luz do caso concreto, para que se pudesse definir qual a regra mais 

vantajosa para a parte. 

O que esta corrente não explica são os casos em que a economia de meios
247

 se 

encontraria na utilização do enriquecimento sem causa em detrimento da norma principal. 

Um dos problemas em se adotar a economia de meios como uma justificativa para a 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa é o julgamento antecipado que se faz em 

relação à melhor aplicação de uma regra em determinado contexto. Isso porque, é possível 

que não seja indiferente para o indivíduo aplicar o enriquecimento sem causa ou a 

responsabilidade civil em um determinado caso se, porventura, não tenha prova da culpa, 

mas tenha do enriquecimento sem causa.
248

 

Trata-se de uma consequência espúria da escolha prévia de uma determinada norma, 

uma vez que permite que haja um campo lacunoso para certas ilegalidades. Tal proposição 

se comprova no caso de um indivíduo que, dotado de intenção de se enriquecer 

ilegitimamente, utilizando patrimônio alheio, atua de maneira a criar uma situação que 

seria, em tese, de responsabilidade civil, mas camufla as provas da culpa para se configurar 

a responsabilidade civil. 

Nesse contexto, sendo possível, em tese, a responsabilidade civil, não caberá utilizar 

o enriquecimento sem causa, tendo em vista que outra norma pode ser aplicada no caso. 

Assim, a subsidiariedade cria dois problemas: (i) um possível campo de ilegalidades a 

serem aproveitadas por agentes oportunistas e (ii) retira do enriquecimento sem causa a 

possibilidade de atuar como solução em lacunas no caso concreto. 

Aliás, afirmar que a subsidiariedade permite maior certeza na aplicação das normas 

em um determinado ordenamento jurídico também não é correto. Inicialmente, destaca-se, 

                                                           
247

Fato é que a economia de meios transfere o problema da subsidiariedade do enriquecimento sem causa da 

técnica jurídica para a uma questão político/legislativa. 
248

CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento cit.,  p. 153. 
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que o preceito básico que justifica a subsidiariedade é a impossibilidade do enriquecimento 

sem causa tornar-se um instrumento de subversão nas mãos dos magistrados que o 

aplicariam. 

Contudo, apenas consolidar o requisito de subsidiariedade não soluciona o potencial 

belicoso de tal regra jurídica. Não soluciona, pois serão os magistrados que irão definir no 

cotidiano qual regra concorre ou não com o enriquecimento sem causa e seus requisitos a 

ponto de afastá-lo em razão da subsidiariedade. 

De tal modo, sempre será possível que o magistrado não afaste o enriquecimento sem 

causa por constatar – e no direito os argumentos podem vir a sustentar posições 

antagônicas – que não é caso de aplicação de outra regra em abstrato. Destarte, não será 

possível afirmar categoricamente que se está livre do tal risco de “subversão do 

ordenamento jurídico”. 

Nesse sentido, a subsidiariedade trata-se de verdadeiro ônus do credor da obrigação, 

que estará sempre vulnerável à interpretação jurisprudencial acerca da concorrência ou não 

de outra regra jurídica para com o enriquecimento sem causa.
249

 

Dentre a doutrina italiana, Trimarchi
250

 demonstra que a subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, prevista na lei, deve ser acatada nos casos concretos, por 

evidente derivação do ordenamento jurídico e relativo à sua própria aplicação. 

A subsidiariedade pode também ser vista como consectária da manutenção do 

ordenamento jurídico sem contraste consigo próprio. Nesse caso, o enriquecimento sem 

causa é visto em uma contradição, pois age num enriquecimento injustificado, fruto de 

uma deslocação patrimonial justificável pelo ordenamento. 

Assim, sempre que houver uma norma própria para o caso concreto, no lugar do 

enriquecimento sem causa, tanto o enriquecimento quanto a deslocação patrimonial serão 

injustificadas.
251

 Assim, se o enriquecimento é contrário ao direito, ele está além de ser 

enriquecimento sem causa. 

Entretanto, há crítica acerca de tal posicionamento. O principal problema é que tal 

doutrina parte da premissa que enriquecimento e incremento patrimonial são dois 
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LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento cit., p. 915. 
250

 TRIMARCHI, Pietro, L’arricchimento senza causa, Milão, Giuffrè Editore, 1962. p. 41. 
251

CAMPOS, Diogo José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 343. 
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fenômenos diversos, quando, em realidade, são duas derivações do fenômeno.
252

 O que 

acontece é que, por vezes, a lei assegura certos efeitos do deslocamento, sobretudo em 

casos de desvantagem econômica, impossibilidade fática ou boa-fé da parte contrária. 

Para além, a doutrina do fundamento econômico da subsidiariedade
253

 define que o 

caráter subsidiário da vedação ao enriquecimento sem causa decorre da impossibilidade de 

uma restituição integral por meio de tal figura jurídica.
254

 Isso porque o enriquecimento 

sem causa funda sua indenização no menor valor entre enriquecimento e empobrecimento, 

para que não venha a, ele próprio, gerar enriquecimento sem causa. Desse modo, o próprio 

empobrecido tende à utilizar o enriquecimento sem causa como ultima ratio, buscando 

formas que gerem uma indenização integral ou mais completa. 

Mais uma vez a crítica acerca de tal teoria repousa no fato de sua incompletude e 

deficiência técnica. De início, tal teoria apenas abarca uma suposição acerca da práxis 

jurídica, ou seja, apenas elenca um possível motivo que levaria ao jurisdicionado optar por 

uma forma ou outra de consecução de seu direito.
255
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 Tal proposição deriva da ideia dos negócios abstratos comumente utilizada na Alemanha, o que leva à 

confusão criada por essa doutrina.  
253

CAMPOS, Diogo José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 347. 
254

Outro argumento utilizado pela corrente pró-subsidiariedade decorre de pretensa dificuldade de se 

estabelecer o montante a ser restituído no caso concreto por meio do enriquecimento sem causa. 

Isso porque há discussão quanto à extensão da restituição, que poderia ser dividida em correntes, a saber, (i) 

uma corrente que entende que o valor a ser restituído é o valor real do que foi retirado do patrimônio alheio; 

(ii) uma corrente que entende que o valor a ser restituído é o valor patrimonial, ou seja, o valor auferido pelo 

enriquecido através de outrem; (iii) o valor patrimonial deduzido dos esforços do enriquecido e limitado pelo 

empobrecimento; (iv) o valor patrimonial geral daquela atividade, sem limitação da restituição, tendo em 

vista que a potencialidade do lucro se encontra na parcela do empobrecimento. (CAMPOS, Diogo José 

Paredes, A Subsidiariedade cit., pp. 458/464). 

A teoria que melhor traduz a intenção do requisito “à custa de outrem” é a da destinação econômica, que 

define que determinado direito reserva ao titular o seu aproveitamento econômico. Assim, se o valor 

econômico auferido pelo enriquecido decorre dessa reserva, haverá a restituição, ainda que o titular do direito 

não viesse a obter tal lucro. (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. v. 3. 28. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 

p. 424). 
255

Seguindo a teoria dos bens econômicos, um determinado direito reserva toda a utilidade retirável de seus 

bens para o seu titular. Pertence, portanto, ao empobrecido, todo o benefício potencialmente disponível 

através daquele direito. (Destaque-se que não há razão em garantir que o enriquecido conserve o lucro da sua 

intromissão no patrimônio alheio, vez que não se trata de deslocamento patrimonial pautado em situação de 

risco assumido, o qual permitiria a assunção do lucro. Como se sabe, o empresário aufere lucro diante do 

investimento em situação de risco, na qual não se sabe, a priori, qual será o resultado global de uma 

determinada atuação em um determinado contexto). 

A partir dessa perspectiva, ao restituir apenas o lucro proveniente diretamente e objetivamente de seus bens, 

seria superada uma exagerada concepção da propriedade como um direito absoluto, do qual deve ser retirada 

todas as potencialidades. Ademais, seria essa limitação salutar na medida em que impede que àquele que é 

restituído seja auferido o lucro exclusivo do enriquecido. 

Tal visão, em que pese seu rigor técnico e premissas válidas, não se coaduna com as perspectivas que se tem 

da utilização da regra de vedação ao enriquecimento sem causa como mecanismo de tutela de situações de 

aproveitamento de patrimônio alheio, que ocorre, muitas vezes, em decorrência da vulnerabilidade da parte 

que tem o seu patrimônio tolhido. (Importa nesses casos, que tal patrimônio representa uma potencialidade de 
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utilização e de lucro, que deve ser restituída para além desse uso objetivo, mas tendo em vista toda a cadeia 

causalista que o uso de patrimônio alheio movimento em uma determinada situação fática em que o 

enriquecido se aproveita de outros bens que não os seus próprios bens). 

Portanto, resta concluir, o lucro aparentemente cabível ao enriquecido deve ser restituído também, sob pena 

de se criar uma situação fática na qual seja vantajoso utilizar-se dos bens e direitos alheios para enriquecer-

se, formando uma espécie de sociedade involuntária, o que contraria os preceitos básicos de autonomia de 

vontade do ordenamento jurídico. 

Aliás, o próprio Pereira Coelho (COELHO, Francisco Manuel Pereira. O enriquecimento cit., p. 71). 

evidencia o raciocínio contrário no sentido de que, limitando-se a restituição, a lei permitiria que qualquer 

indivíduo se expropriasse de bens alheios, desde que pagasse o preço justo. Seria vantajoso sempre que o 

lucro final fosse maior que a restituição do valor objetivamente conseguido através do enriquecimento sem 

causa. O autor sopesa tais situações afirmando que, nas situações em que houvesse danos não patrimoniais 

caberia indenização e responsabilidade civil, que seria o contra-estímulo para evitar a utilização de práticas 

de enriquecimento sem causa ao arrepio da lei. 

Outro ponto importante em relação à existência de outras figuras jurídicas genéricas e de aplicação vasta no 

ordenamento jurídico decorre da indenização proveniente do dano moral. Trata-se de campo extremamente 

casuístico e que depreende os mais diversos entendimentos em relações ao quantum indenizatório e, 

sobretudo, em relação às situações em que se caberia a indenização. 

Outro ponto a ser destacado é que a preocupação da doutrina, ao tentar delimitar o enriquecimento sem causa 

sempre se deteve no fato de não ser possível estabelecer a priori critérios seguros e claros em relação ao 

quantum a ser restituído. Tal preocupação não deveria ser um marco para a aplicação da subsidiariedade e 

consequente inutilização do enriquecimento sem causa, posto que em outras figuras jurídicas o ordenamento 

cria parâmetros imprecisos de restituição a serem definidos no caso concreto pelo magistrado, pautado, 

sobretudo na casuística e na jurisprudência. 

O exemplo clássico de tal incerteza repousa sobre a responsabilidade civil. É sabido que a responsabilidade 

civil decorre de ação ou omissão de alguém que gera um dano à outrem, numa situação ligada através de 

nexo causal. Sendo caso de responsabilidade civil a consequência jurídica é o dever de indenizar do causador 

do dano e o direito de receber a indenização daquele que sofreu o dano. 

Todavia, não é estabelecido com clareza quais são os valores, tendo como única baliza que se tratará da 

extensão do dano causado. Nesse contexto, inegável que as decisões poderiam variar de maneira geral. 

Porém, essa nunca foi uma preocupação do legislador a ponto de impedir que se utilizasse a figura jurídica da 

responsabilidade civil como forma autônoma de restituição. (Ademais, as figuras do dano moral e do dano 

estético, da perda de uma chance, são todas formas subjetivas de se ver um dano, que dependem da análise do 

caso concreto para auferir um valor para determinada conduta. Note-se que esta subjetividade não impede 

que tais figuras sejam usadas cotidianamente na prática forense). 

Um fator redutor da restituição do enriquecimento sem causa seria o fato do enriquecido ter em seu 

patrimônio condição de auferir idêntica vantagem auferida com a intromissão no patrimônio de outrem, 

situação esta que permitiria que se subtraísse do valor a restituir o valor que o enriquecido poderia alcançar 

com seu patrimônio. (Há incerteza e dificuldade no processo de determinação do valor da restituição e na 

definição de seu objeto quando do enriquecimento sem causa, uma vez que já de início é necessário retirar o 

enriquecimento de um sem número de efeitos interdependentes que também atuam sobre determinado ato de 

enriquecimento. CAMPOS, Diogo José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 497) 

Discorda-se de tal posição, uma vez que camufla-se a realidade através de tal subtração. Fato é que o 

enriquecimento se deu com o patrimônio alheio e se o enriquecido apresentava patrimônio para tanto e não o 

utilizou, alguma razão havia, seja uma possível indisponibilidade, seja a necessidade temporal, seja a menor 

qualidade do patrimônio do enriquecido. Assim, o fato deve ser sopesado com essa presunção que, pudesse 

utilizar o seu próprio patrimônio para obter o benefício, o enriquecido não teria porque não fazê-lo. 

Contudo, o argumento dessa pretensa dificuldade, não leva a conclusão que se deva alçar a subsidiariedade 

como solução no ordenamento jurídico, até porque exsurgem dois argumentos que levam a uma readequação 

do enriquecimento sem causa, quais sejam, (i) há outros institutos dentro do direito das obrigações que 

apresentam complexidade e incerteza na valoração do quantum restitutório, como exemplo da 

responsabilidade civil e (ii) o requisito causa permite limitar a figura jurídica a ponto de impedir que o 

quantum da obrigação ultrapasse os valores concorrentes. 

Em que pese destacar que tanto a ação de enriquecimento sem causa como a ação de responsabilidade 

extracontratual apresentam um campo de atuação ilimitado e indeterminado, o que não permitira distinções 

técnicas acerca de ambas, Trabucchi (TRABUCCHI, Alberto, Instituzioni di Diritto Civile, 42. ed. Padova, 

CEDAM, 2007. p. 936) assevera que o critério de subsidiariedade persiste ao enriquecimento sem causa e 

deve ser mantido enquanto houver outro instrumento jurídico que possa tutelar o caso. 
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Ademais, a teoria não identifica a intenção legislativa na utilização da 

subsidiariedade, vez que pode haver casos em que o interessado prefira utilizar o 

enriquecimento sem causa, ainda que este signifique uma restituição menor do que a 

possível por outro meio. Trata-se, em suma, de uma decisão de caráter 

pragmático/individual, a qual deveria passar ao largo de regulação através de opção 

legislativa.
256

 

Derradeiramente, não se pode definir, a priori, que todos os casos em que se pode 

aplicar o enriquecimento sem causa depreendem uma menor restituição do que a utilização 

de uma outra forma legal. Tal juízo deve ser realizado ex post facto, a partir da análise do 

caso concreto, que poderá demonstrar que a norma de enriquecimento sem causa é mais 

benéfica e mais abrangente do que a dita norma principal.  

Outra doutrina justificadora é a da hierarquia das fontes de direito.
257

 Para seus 

defensores, há uma hierarquia implícita entre as normas que derivam do direito positivo e 

as normas que derivam do direito natural, sendo que aqueles estão em grau hierárquico 

maior que estas. Assim, só seria cabível utilizar o direito natural quando impossível de 

utilização qualquer norma de direito positivo. 

Diante de tal premissa, elenca-se o enriquecimento sem causa como derivação do 

direito natural, o que lhe conferiria o grau hierárquico menor e, consequentemente, a 

subsidiariedade. 

Essa premissa pode considerada em ordenamentos em que o enriquecimento sem 

causa não seja expressamente previsto como norma, mas, nos ordenamentos em que este é 

previsto na lei, não se encontra subsídios, uma vez que ao ser previsto expressamente no 

ordenamento, o enriquecimento sem causa adquire nível de norma positiva, de direito 

positivo, o que lhe alça ao grau hierárquico que as demais normas jurídicas positivadas. 

                                                           
256

Aliás, as regras básicas de interpretação jurídica identificam que, diante de uma situação fática em que 

duas soluções podem ser tomadas, uma de maior abrangência e outra de menor abrangência, o interessado 

poderá aplicar a norma de acordo com o seu bel-prazer, à luz do caso concreto, já que a situação mais 

abrangente engloba a situação menos abrangente. Na rotina forense, tal raciocínio é conhecido como “quem 

pode o mais, pode o menos”. Apenas quando a interação é a contrária, ou seja, quando só é disponível a 

norma menos abrangente é que se encontra um empecilho, vez que não será possível aplicar a norma mais 

abrangente, ou seja, impossível se dizer que “quem pode o menos, pode o mais”. 
257

CAMPOS, Diogo José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 349. 
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Outra doutrina parte da tese do perigo de subversão da ordem jurídica
258

. Tal 

premissa deriva da própria concepção histórica do enriquecimento sem causa no direito 

francês, que se preocupou sobremaneira em limitar a possibilidade de ascensão de tal 

norma. 

Portanto, a subsidiariedade evitaria que o enriquecimento sem causa passasse a ser 

utilizado indistintamente, sem qualquer cuidado e subvertesse as normas já 

preestabelecidas.
259

 

Por sequência, é salutar a afirmação de Hildebrand
260

 acerca da motivação do receio 

da doutrina francesa da subsidiariedade. Para o autor, a visão deturpada que o 

enriquecimento sem causa deriva unicamente da equidade, geraria o temor da utilização de 

maneira indiscriminada, alastrando seu campo de atuação por todo o ordenamento. 

Contudo, não se pode confundir enriquecimento sem causa com equidade, como se 

ambos tratassem de igual fenômeno jurídico. São searas distintas, em que pese a inspiração 

da equidade no enriquecimento sem causa – inspiração que, em maior ou menor grau, se 

                                                           
258

Outro inconveniente do enriquecimento sem causa como fonte autônoma seria a possibilidade das partes o 

utilizarem de forma abusiva. Por exemplo, quando o agente se aproveita-se da ação de enriquecimento sem 

causa tendo em vista a prescrição da ação restitutória cabível no caso concreto. Também poderia ocorrer o 

caso em que o agente utiliza-se de maneira concomitante a ação de enriquecimento sem causa e outra ação 

restitutória ou indenizatória, a fim de gerar restituição dobrada. 

Novamente, a argumentação pauta-se no alarmismo que recai sobre o temor ao enriquecimento sem causa. 

Não se pode considerar a possibilidade de abuso de uma norma jurídica como um motivo para a não 

incidência no ordenamento, caso contrário, todas as normas jurídicas deveriam ser banidas, posto que todas 

são passíveis de abuso pelas partes. Ademais, o fato da parte tentar estabelecer uma linha argumentativa no 

sentido contrário ao que que prevê de antemão é decorrência lógica de seu direito de defesa e, sem dúvida, é 

elemento crucial no contraditório e no resguardo de suas pretensões. 

No caso atual, o enriquecimento sem causa enquanto cláusula eminentemente geral está em compasso com a 

concepção de normas abertas e interpretação jurídica, logo, não parece justificável impedir sua aplicação 

desde logo, tendo em vista um possível conflito de normas, incidindo uma presunção de ilegalidade em sua 

base conceitual. Afinal, se há, deveras, o perigo de ilegalidades provenientes da aplicação da proposição do 

enriquecimento sem causa em um caso concreto, dever-se-ia retirar o mecanismo do ordenamento e não 

apenas torna-lo subsidiário. 

Assim, se o mecanismo é plausível e adere à lógica atual de concepção jurídica, devem lhe ser auferidos 

todos os meios para que possa ser bem utilizado e confrontado com as demais normas jurídicas, afinal, assim 

como a corrente pró-subsidiariedade elenca a possibilidade do enriquecimento sem causa ser utilizado como 

abuso de direito, é possível inverter o raciocínio para se dizer que as demais normas podem ser objeto de 

abuso de direito para impedir a aplicação do enriquecimento sem causa. 
259

Tal visão parece um tanto quanto alarmista e pré-concebida, vez que trata solucionar um problema que, de 

fato, não chegou a existir, posto que não houve tempo hábil para que a jurisprudência francesa fosse assolada 

por esse pretenso gosto geral pela ação de enriquecimento sem causa que subverteria a lógica do 

ordenamento jurídico. Afinal, como é notório na concepção legislativa, o ordenamento jurídico deve ser 

baseado e concebido para a regra, para o seu devido cumprimento e não para a exceção, para o seu 

descumprimento. Isso porque, basear um ordenamento em todas as possibilidades de descumprimento gera 

um estado de anomia crônica do sistema jurídico, que se torna tão rígido que deixa de corresponder aos 

problemas e questões sociais que deveria auxiliar. Nesse contexto, o que seria uma medida de prevenção para 

um determinado mau, torna-se um mau para uma determinada situação.  
260

HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes. Pressupostos cit., p. 170. 
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encontra em todos os fenômenos jurídicos, que derivam da justiça e equidade – não podem 

ser tratados como se fossem um só. É fato que o enriquecimento sem causa, como foi visto 

na primeira parte, é uma figura jurídica mais complexa que o preceito de equidade, visto 

que apresenta requisitos próprios, bem como todo um desencadeamento lógico para a 

consecução do enriquecimento em termos jurídicos. 

Aliás, na França o requisito de subsidiariedade vem sendo mitigado, como indica 

Hildebrand
261

. São os casos em que há impossibilidade fática em decorrência de atos não 

atribuíveis à terceiro ou se não decorresse de sua culpa.  

Percebe-se que o decurso histórico modificou a interpretação do enriquecimento sem 

causa no país que iniciou a interpretação subsidiária. Nesse sentido, não se encontra 

motivo para que a mitigação não ocorra também nos outros ordenamentos jurídicos que 

importaram tal previsão legal sem a devida adaptação à sua realidade fática e jurídica. 

Já a doutrina da fraude à lei tem premissa diversa. De acordo com tal doutrina, a 

invocação da impossibilidade de fraude à lei, por si só, impede que o enriquecimento sem 

causa venha a subverter o ordenamento jurídico. Assim, desnecessária a diretiva da 

subsidiariedade como reforço. 

Contudo, a crítica ao conceito de fraude à lei é clarividente numa análise sistemática 

do instituto, uma vez que a noção da causa e a necessidade de sua ausência para que se 

proceda ao enriquecimento sem causa impede que haja subversão do ordenamento nos 

casos em que a lei dispõe de maneira expressa sobre situações em que haja enriquecimento 

ou empobrecimento.
262

 

Doravante, reitere-se que a justificativa de evitar a fraude à lei não cabe como 

justificativa da subsidiariedade, tendo em vista que o próprio enriquecimento sem causa 

apresenta requisitos e pressupostos que impedem que este seja utilizado ao bel-prazer 

daquele que objetiva agir na surdina legal. De certo, ainda que sem a subsidiariedade, não 

seria possível uma ação de enriquecimento sem causa passar por cima da prescrição no 

caso concreto, até porque a própria ação de enriquecimento sem causa é limitada pela 

prescrição legal. 

                                                           
261

HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes, Pressupostos cit., p. 170. 
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Para além, Valle Ferreira
263

 identifica que a principal preocupação das correntes que 

defenderam a necessidade do critério de subsidiariedade no tocante à regra de vedação ao 

enriquecimento sem causar seria evitar que as regras de direito positivo fossem atropeladas 

por outra disposição.  

O principal problema de tal raciocínio é que este não considera que o conflito que 

ocorre quando se está diante da regra de enriquecimento sem causa e as demais regras 

geradas de obrigações não se está diante de uma regra alienígena ou não jurídica em 

contraste com regras jurídicas positivadas. Trata-se de um conflito entre regras jurídicas, o 

que pressupõe os métodos gerais de resolução do conflito de normas. 

Na atualidade tal pretensão apequenou-se sobremaneira, tendo em vista que a regra 

de enriquecimento sem causa passou a ser expressamente prevista nos ordenamentos, 

notadamente nos Códigos Civis, o que a trouxe ao grau hierárquico das demais normas 

jurídicas positivadas. 

Cabe a indagação nesse contexto: Qual o critério lógico jurídico que faz com que 

seja preterida uma norma jurídica tão válida e hierarquicamente isonômica quanto às 

demais em face das demais? Apenas na hipótese de uma resposta que demonstrasse uma 

razão plausível para tal diferenciação é que se poderia dar espaço à regra de 

subsidiariedade. 

Trata-se, em suma, de um ônus doutrinário-jurisprudencial a ser desincumbido pela 

corrente que defende a utilização da subsidiariedade e, portanto, não pode acarretar em 

prejuízo de acesso à justiça, como ordem jurídica justa, tanto no aspecto processual quanto 

no aspecto material, ao indivíduo.  

Logo, a presunção deve ser de utilização de ambas as normas e concorrência em caso 

de conflito através das regras gerais que resolvem as questões de conflito de normas no 

Direito Civil. 

Note-se que, como bem assevera Valle Ferreira
264

, a necessidade de se esgotar outras 

vias de tutela da restituição ocorre apenas e tão somente no caso concreto, o que faz 

concluir que o caráter de subsidiariedade seria nada senão uma decorrência fática, logo, 

não seria consequência jurídica da ação de enriquecimento, mas simples pressuposto para 

se averiguar o empobrecimento em um caso fático. 
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Destaque-se também que Hildebrand
265

 perfila o entendimento no sentido que apenas 

o obstáculo jurídico, tal qual a prescrição ou a perda de benfeitorias, ou o obstáculo fático 

provocado pelo próprio credor/empobrecido tornam a ação de enriquecimento sem causa 

não exercitável. Qualquer obstáculo meramente fático não lhe retira a aplicabilidade. 

De outra feita tem-se a possibilidade de entendimento no sentido que o conceito de 

subsidiariedade seria absorvido pelo conceito de causa. Isso porque quando se entende não 

caber a ação de enriquecimento sem causa o que se vê, em realidade, é a existência de um 

título, ou seja, uma causa, que justifica tal relação de deslocamento patrimonial.  

Por exemplo, prevendo um contrato um determinado deslocamento patrimonial e seu 

direito de conservação, tem-se que impossível a aplicação do enriquecimento sem causa, 

vez que presente a causa no caso concreto.  

Um dos argumentos para afastar a ideia da subsidiariedade como um remédio 

absoluto para evitar a propensão do enriquecimento sem causa se tornar uma panaceia, 

responsável por fraudes para se alcançar resultados inalcançáveis com base em outras 

disposições legais é trazido por Hildebrand
266

, no sentido que a própria natureza 

contingencial do enriquecimento sem causa evitaria essa virada jurisdicional. 

De fato, o fator contingencial, que limita o enriquecimento sem causa quando de sua 

concepção patrimonial é um requisito geral que impede que a figura jurídica surta efeitos 

em situações alastradas por fatores externos e outras disposições jurídicas. Portanto, 

juntamente com os demais requisitos do enriquecimento sem causa cria os devidos 

obstáculos para evitar uma usurpação de tal figura jurídica. 

Destaca-se que o próprio viés prático da norma de vedação ao enriquecimento sem 

causa afasta a argumentação de que este poderia ser utilizado como fraude à lei. Afinal, 

para ser utilizado como fraude à lei, a figura jurídica deve ser de fácil aplicação e 

amoldamento, o que a levaria a substituir normas também válidas, num truque ilusório 

quanto à prevalência de certos dispositivos, como a prescrição. 

Para além, idêntico raciocínio se aplica para o argumento acerca do fato que o 

enriquecimento sem causa poderia levar a uma panaceia e subversão do ordenamento. Isso 

porque, uma disposição legal só subverteria o ordenamento se fosse de aplicação mais 

célere e simples do que as demais. 
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Porém, não é isso que ocorre no caso do enriquecimento sem causa. Como se viu na 

parte inicial do estudo, há muitas complicações em se fixar quais os limites e qual o 

montante do enriquecimento, devendo ser analisado minuciosamente a sua natureza. Para 

além, devem ser respeitados os requisitos intrínsecos, quais sejam, o enriquecimento, 

ausência de justa causa e que tal situação ocorre à custa de outrem. 

Evidente que a prova dessa situação fática é mais laboriosa do que grande parte das 

disposições legais, como é caso da nulidade e de outros dispositivos contratuais e 

obrigacionais, o que faz concluir que, havendo conflito direto entre tais normas, por vezes 

seria mais conveniente utilizar-se de meios que não o enriquecimento sem causa, por conta 

de sua dificuldade probatória e limitativa. 

De tal maneira, entende Hildebrand
267

, que não se pode justificar a subsidiariedade 

nesses termos, uma vez que a incerteza sobre o instrumento, bem como a necessidade de 

preenchimento do suporte fático seriam elementos suficientes para afastar a má aplicação 

do enriquecimento sem causa no caso concreto. 

Exsurgem, portanto, justificativas para a existência da subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, notadamente, a economia de meios. 

De início, é preciso destacar que o enriquecimento sem causa versa sobre um rol 

amplo acerca de deslocamentos patrimoniais no plano real/econômico, independente de 

uma fonte, numa primeira análise. Entretanto, tal rol amplo de situações é, em larga escala, 

regulado por normas específicas e especiais, no tocante aos mais diversos meios de 

deslocação patrimonial, o que lhe faria uma figura eliminável do sistema jurídico.
268

 

Parte-se da premissa que todo o campo do Direito das Obrigações deriva do interesse 

do ordenamento jurídico em disciplinar certas regras para as deslocações patrimoniais a 

fim de que estas sejam, na medida do possível, justas. Assim, as normas obrigacionais – 

senão todas as normas de direito – intentam equilibrar a distribuição patrimonial entre os 

indivíduos, dando vida ao preceito de vedação ao locupletamento em detrimento de 

outrem. 

Tal situação gera um nível de concorrência entre normas obrigacionais e a norma de 

vedação ao enriquecimento sem causa em um grau muito elevado e, assumidamente, em 

maior dimensão do que qualquer outro conflito entre normas no direito. 
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Decorre, inicialmente do conflito de gênero e espécie que ocorre entre a norma de 

vedação ao enriquecimento sem causa e as normas especiais/específicas do direito das 

obrigações. 

Nesse contexto, tendo em vista a proximidade entre esses dois tipos de normas, duas 

soluções são possíveis, quais sejam, o concurso por alternatividade ou o concurso por 

subsidiariedade. 

Nesse contexto, a escolha de um sistema alternativo deveria privilegiar o credor, 

contudo, no caso do enriquecimento sem causa, não haveria benefícios concretos ao 

credor. Isso porque, sempre que houvesse uma gama restitutória maior que a da norma 

específica, o autor estaria diante de uma situação não de concorrência, mas de hipótese em 

que só seria possível utilizar o enriquecimento sem causa. 

Ademais, muitas vezes seria desvantagem para o credor utilizar a norma de 

enriquecimento sem causa, visto que o critério de restituição seria o reflexo no patrimônio 

do enriquecido das utilidades obtidas à custa do credor, o que poderia
269

 ser menor do que 

uma restituição ou indenização medida por outros critérios.
270

 Assim, o enriquecimento 

sem causa seria consumido
271

 pela maior amplitude da norma concorrente. 

Contudo, o não se explicam os casos em que o próprio ordenamento venha a prever 

normas específicas que não sejam aglutinadoras dos preceitos básicos de justiça e nem 

tenham derivado das situações variáveis em determinado fato, mas apenas e tão somente 

do interesse de certa categoria de indivíduos
272

. Nesses casos, normas que legislam a favor 

de poucos, a subsidiariedade do enriquecimento sem causa apenas redunda na 

impossibilidade da consecução dos primados mais básicos do direito e não o contrário. 
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Outra hipótese levantada
273

 acerca dos motivos de se estabelecer a subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa repousa num argumento de práxis forense. A subsidiariedade 

seria preservada apenas e tão somente para a manutenção de uma estrutura jurídico/formal 

que já está absorvida pelos agentes jurídicos em termos gerais. 

De tal sorte, a subsidiariedade se reveste em um requisito de manutenção e 

acomodação de uma lógica jurídica já determinada. Trata-se de visão meramente 

pragmática, preocupada com o fenômeno do agente jurídico e o cotidiano forense, mas que 

se distancia das necessidades do indivíduo/cidadão de ter um ordenamento e normas de 

direito material que funcionem na medida em que os conflitos se desenvolvam em 

demandas persecutórias. 

Ademais, também se levanta
274

 a hipótese da negação do enriquecimento sem causa 

enquanto norma autônoma decorrer de um temor para além da subversão do ordenamento 

jurídico enquanto unidade. Nesse contexto, o enriquecimento sem causa seria visto como 

uma norma revolucionária depositada no direito positivo, capaz de atingir pontos 

estratégicos que traduziriam verdadeiros espaços de poder no ordenamento. 

Nesse contexto, enquadra-se a figura jurídica do enriquecimento sem causa, visto que 

permite tutelar as lacunas anteriormente utilizadas como fonte econômica para os grupos 

de domínio técnico/econômico/jurídico. Não por outro motivo, manter tal norma restrita 

por uma subsidiariedade absoluta permite restrição do seu potencial. 
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GALLO, Paolo, Arricchimento cit., pp. 90/92. 
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BARBIERA, Lélio. L’ingiustificato cit., p. 27/31. Tal afirmação é categórica ao lançar luz sobre um tema 

importante – embora negligenciado no mais das vezes – qual seja, a dinâmica de poderes, sejam intelectivos, 

econômicos, sociais ou culturais que enseja a criação das leis e das normas. Ora, impossível dizer que o fato 

político que resulta na vigência de uma determinada norma jurídica de uma determinada maneira não sofre 

influência direta de grupos de domínio econômico e financeiro, até porque são estes grupos que compõe, 

grosso modo, as casas legislativas, seja através de membros próprios, seja através do financiamento de 

campanhas dos mais diversos candidatos. Essa linha de raciocínio aproxima-se de uma abordagem crítica do 

direito , do fenômeno jurídico enquanto manifestação do poder. Nesse diapasão, a proposição jurídica 

positivada diz mais do que um comando de dever-ser, mas sim traduz uma determinada forma de domínio e 

prevalência social. 

No paradigma atual, a concepção adota é a patrimonialista, fundada num regime capitalista de preservação e 

manutenção do capital. Contudo, para além da ótica patrimonialista, o ordenamento também permite lacunas 

jurídicas que permitem aos grupos de domínio econômico utilizar o próprio direito positivo como forma de 

enriquecimento. Tal fenômeno ocorreria em toda transação que o direito positivo estabelece uma norma a ser 

aplicada que determinada uma restituição que será menor do que o lucro e prejuízo reais/econômicos das 

partes. Tais mecanismos tornam compensatórios certas condutas ilegais praticadas, sobretudo por grandes 

corporações no tocante ao direito consumerista. 

O direito, nessa perspectiva, ao invés de proteger o cidadão de maneira abstrata, passa a proteger zonas de 

ilegalidades econômicas que funcionam como mecanismo de geração e acúmulo de riquezas. Contudo, a 

visão contemporânea do direito e sobretudo as reformas no âmbito civilista trouxeram elementos que 

permitem vislumbrar um afastamento – ainda que exíguo – de tal visão. 
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Para além das justificativas históricas
275

, o fato da vedação ao enriquecimento sem 

causa ser um princípio jurídico influenciaria na escolha da subsidiariedade. Essa escolha 

ocorreria tendo em vista a própria natureza subsidiaria que há entre princípios e regras, 

relação que apresenta os princípios como vetores subsidiários das regras no caso 

concreto.
276

 

Nesse sentido, haveria lógica na aplicação da subsidiariedade em um ordenamento 

como o francês inicial, no qual o enriquecimento sem causa era fruto da jurisprudência e 

não de ordem expressa legal.
277

 Contudo, em ordenamentos jurídicos que prevejam o 
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Quanto à argumentação derivada da historicidade francesa, que repousa no fato que a subsidiariedade 

funcionaria como forma de evitar a fraude à lei e consequente utilização a todo custo do enriquecimento sem 

causa no ordenamento jurídico. Tal posição, não merece acolhida, tendo em vista que outros métodos e 

elementos formam um verdadeiro sistema de freios e contrapesos que impedem o uso indiscriminado do 

enriquecimento sem causa. 

O primeiro elemento é a exigência do enriquecimento ser a custa de outrem e, ademais, não apresentar uma 

causa que  justifique, ou seja, o primeiro argumento repousa nos próprios requisitos do enriquecimento sem 

causa enquanto dispositivo a ensejar aplicação numa norma no caso concreto, até porque, inicialmente, na 

França, o grande temor da doutrina e do Judiciário era o fato do enriquecimento sem causa, enquanto 

princípio, não apresentar requisitos que o limitassem, gerando uma possível instabilidade. (CAMPOS, Diogo 

José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 372). 

Importante salientar que é infundada a premissa que a subsidiariedade é uma condição que decorre 

naturalmente do enriquecimento sem causa, sendo condição específica e internacional. Para Vieira Gomes 

(GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 416), antes de qualquer coisa, a visão latina que enquadra a 

subsidiariedade como condição específica é fruto da desconfiança sobre o instrumento jurídico, mas não 

decorre de uma análise jurídica. 

O que de fato encontra lastro na análise técnica é que o enriquecimento sem causa apenas depreende o fato 

social a partir de outra perspectiva, ou seja, mediante postulados diversos daqueles propostos pelas regras 

concorrentes. Não se pode afirmar que essa outra perspectiva – a qual em regra é mais objetiva, tendo em 

vista os requisitos da figura jurídica, os quais não apresentam elementos volitivos – é mais singela e, ainda 

que seja, não é possível pressupor que será uma tutela menos eficaz ou completa. 

Uma primeira instrução para a modificação da abstratividade que envolvia o princípio do enriquecimento 

sem causa era o deslocamento do conceito de causa. Tal desdobramento foi necessário tendo em vista que, 

inicialmente, a ausência de causa era pautada por uma subordinação apenas de cunho econômico/fático, o 

que apresenta um significado muito abstrato para uma figura jurídica. Nesses moldes, as possibilidades de 

poder ilimitado dos juízes seriam amplas, devendo adequar uma subsunção abstrata a fatos comuns do 

cotidiano. 

Para além da questão da causa, deve-se investigar a subsidiariedade do enriquecimento sem causa tendo em 

vista outro critério/requisito para sua aplicação, qual seja, a necessidade do enriquecimento ocorrer à custa de 

outrem, ou seja, que o enriquecimento seja proveniente da utilização de bem jurídico de outrem. 

O requisito “à custa de outrem”, ab initio, denota duas decorrências lógicas a serem pautadas, a saber: (i) 

restringe o tipo de enriquecimento que é vedado pelo ordenamento, ou seja, veda apenas o enriquecimento 

sem causa à custa de outrem, sendo um complemento de uma ideia geral; (ii) demonstra qual o destino da 

restituição a ser apurado no caso concreto, vez que o prejuízo decorre do complexo patrimonial de outrem, o 

qual deverá ser restituído.  

Entre os casos franceses da época, tem-se, por exemplo, o construtor que edificou um dique que impediria 

enchentes em sua propriedade, mas também nas propriedades vizinhas e exigia a restituição dos vizinhos 

alegando enriquecimento sem causa, assim como o moleiro que desvia curso de água para alimentar seu 

moinho e beneficia outros na região e também alegava o enriquecimento sem causa. Ambos os casos tiveram 

seus pedidos negados, posto que tais enriquecimentos, em que pese produzidos através do patrimônio alheio, 
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enriquecimento sem causa de maneira expressa não haveria motivo que levasse à 

preocupação de torná-lo subsidiário. 

Tal posição parece acertada, tendo em vista que a figura jurisprudencial, assim como 

sua interpretação, é mais suscetível a mudanças bruscas de aplicação e exegese do que a 

figura legal devidamente tipificada e expressa. Nesses casos, o próprio direito positivo é 

limite e garantidor que a norma não afrontará as demais normas no caso concreto, 

impedindo que o ordenamento seja subvertido. 

Ademais, não se pode dizer que a aplicação do enriquecimento sem causa seja uma 

atividade deletéria para o ordenamento jurídico. Nas suas considerações o autor demonstra 

que o enriquecimento sem causa pode sim trazer uma subversão do sistema jurídico, mas 

voltado para o reconhecimento da igualdade potencial e material entre os indivíduos. 

Trata-se, nesse viés, de medida salutar e positiva que deveria ser empregada a fim de se 

construir um ordenamento justo, verdadeira hipótese de coordenação.
278

 

Tal visão é acertada, tendo em vista o intuito por de trás da norma e do principio de 

vedação ao enriquecimento sem causa, qual seja, que cada um tenha acesso e 

disponibilidade sobre aquilo que lhe pertence e só sobre aquilo que lhe pertence. Se a base 

do direito é dar a cada um o seu, uma norma que impede que alguém se valha do que é de 

outrem é compartilha base axiológica e, portanto, compatível com o ordenamento. 

                                                                                                                                                                                
não eram consequências legais a serem esperadas. (Cass. Civ. 18/10/1904, D. 1905, I, 119; Cass. Req. 

9/2/1914). 

Ademais, o requisito à “custa de outrem” engloba tanto os casos em que não houve diminuição do ativo, 

quanto os casos em que não se impediu que outrem incrementasse o patrimônio. (VARELA, Antunes, Direito 

das obrigações cit., p. 371). Percebe-se que, de fato, o requisito é mais abrangente, por exemplo, incluiria o 

enriquecimento daquele que utiliza uma determinada propriedade que não estava sendo alugada ou utilizada 

ou o caso do padeiro que utilizasse parte da farinha para produtos próprios, mas não desfalcasse o dono da 

padaria, que venderia os produtos por idêntico valor, mas com peso menor. 

É necessário, portanto, rever certas asserções, como o fato do contrato ser lei entre as partes no tocante às 

modalidades de enriquecimento, tendo em vista que já foram revistos, por exemplo, na teoria geral dos 

contratos. 

De outra feita, o contrato não tem pretensão de ser controlada através do enriquecimento sem causa, uma vez 

que ou há equilíbrio de suas prestações. Gerando paridade econômica e nesse caso não há que se falar em 

enriquecimento desarrazoado ou então há desequilíbrio, mas este se resolveria de duas formas, a saber: (i) se 

for previsto no contrato e acordado entre as partes é ato de livre disposição e deve ser tido como perfeito; (ii)  

se apresentar desequilíbrio ilegal para o tipo de contrato deve haver sua anulação ou modificação. 

(VARELA, Antunes, Direito das obrigações cit., p. 205). 

Demonstra-se que a doutrina francesa não conseguiu definir o requisito causa para o enriquecimento sem 

causa de modo a afastar completamente o arbítrio do órgão decisório através de uma fórmula precisa. 

(CAMPOS, Diogo José Paredes, A Subsidiariedade cit., p. 398). 

Evidencia-se, através de ausência de um conceito de causa, mais uma vez o temor da doutrina francesa em 

alargar a aplicação do enriquecimento sem causa de maneira desmedida. Assim, ganha espaço a ideia da 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa, como fórmula de evitar possíveis brechas a serem encontradas 

pelas concepções inconstantes de causa. 
278

CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit., p. 151. 
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Depreende-se que o critério de subsidiariedade não protege o ordenamento jurídico 

de uma ameaça externa e perigosa, mas senão de si próprio, ao afastar a incidência de uma 

regra jurídica que está completamente coadunada com os preceitos jurídicos basilares.
279

 

Não por outro motivo, já foi destacado que a maior aplicabilidade da vedação ao 

enriquecimento sem causa é capaz de contornar situações de iniquidade dentro do 

ordenamento jurídico, situações estas que são resguardadas pela aplicação parcial de 

normas que interessam a uma parte, mas não a ambas. 

Doravante, a não aplicação da norma de enriquecimento sem causa, como pretende o 

requisito de subsidiariedade leva o enriquecimento sem causa ao ostracismo, o que 

apresenta um duplo malefício. Primeiramente, deixa-se de aplicar a norma nos casos em 

que seria necessária para adequar a situação fática aos princípios jurídicos. Ao depois, 
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Destarte, a indeterminabilidade dos conceitos resulta da própria formatação do direito e do ordenamento 

jurídico que consagra proposições que, apenas na interpretação do caso concreto resultam na norma jurídica. 

Desse modo, buscar uma exatidão na proposição jurídica do enriquecimento sem causa é meramente um 

resquício da lógica positivista a pautar os estudos mais atrasados do ramo jurídico. 

Tendo em vista a pouca aplicação da regra de enriquecimento sem causa antes de sua previsão expressa no 

Código Civil de 2002 – não que após a previsão expressa a figura jurídica tenha incrementado seu uso – não 

se encontra grandes discussões do tema na obra de Ruggiero (RUGGIERO, Roberto de, Instituições de 

Direito Civil. v. III. São Paulo: Saraiva, 1972. p. 410), para quem o enriquecimento sem causa seria o gênero 

do qual derivava a restituição do indevido. Destacar a interpretação na lógica de consecução da norma 

jurídica permite, sem dúvida, alçar o enriquecimento sem causa a uma nova funcionalidade, o que demanda 

uma releitura de seus pressupostos para o fim de se maximizar sua aplicação. 

Para além, a diferenciação a ser feita entre as proposição jurídicas é o grau de indeterminabilidade que lhe 

faria se estabelecer em duas áreas diversas de uma circunferência, quais sejam, o núcleo e a periferia, sendo 

que naquele a determinação é maior e, portanto, a subsunção é mais clara e neste a indeterminação prevalece, 

dependendo da aplicação no caso concreto para que seja destacado a real limitação de sua aplicação. (Logo, a 

subsidiariedade não resiste numa análise aprimorada em relação à causa, vez que aquela reputa-se como a 

consectária de que o enriquecimento sem causa só seja aplicado em lacunas jurídicas, o que já é 

desempenhado por esta, que define que quando houver causa jurídica para determinado enriquecimento não 

será caso de utilização da norma de vedação ao enriquecimento sem causa). 

Contudo, poderia ocorrer que, a partir do ordenamento que previsse o enriquecimento sem causa como fonte 

autônoma, o jurisdicionado passasse a preferi-lo em detrimento das normas mais completas e rebuscadas, que 

conteriam conteúdo especial em relação ao enriquecimento sem causa, este mais genérico. Nesse contexto, a 

vontade do legislador em solucionar determinada contenda de determinada maneira poderia ser subvertida 

pela prática contumaz do enriquecimento sem causa. 

Por exemplo, poderia o demandante utilizar a ação de enriquecimento sem causa para ter restituído valor em 

determinada situação que comportaria apenas a nulidade sem indenização por perdas e danos. 

Pior; a utilização do enriquecimento sem causa, enquanto mais genérico, poderia levar a casos em que 

aparentemente houvesse uma fumaça de direito que levasse à restituição, mas, numa análise através dos 

instrumentos do instituto específico, perceber-se-ia o enriquecimento era, de fato, justo. Tal situação geraria 

uma hipótese de fraude à lei, ainda que sem a intenção da parte. 

Não parece ser caso para tamanho alarde, afinal, a proposição de vedação ao enriquecimento sem causa 

apresenta seus requisitos justamente para evitar que se restitua uma quantia que não deveria ser restituída por 

conta de disposição legal que permita determinado deslocamento patrimonial. O que parece é que a hipótese 

elencada trata-se mais de um esforço retórico da doutrina pró-subsidiariedade do que uma análise pautada por 

estudos empíricos de possibilidades de erro no ordenamento. 
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deixa-se de se estudar a norma de enriquecimento sem causa, o que ocasiona em aplicação 

deturpada da norma/princípio em certos casos
280

. 

Forma-se, nesse contexto, um sistema redundante e viciado, no qual não se aplica a 

norma, pois não se sabe aplicar a norma e não se sabe aplicar a norma, pois não se aplica a 

norma. 

Refuta-se também a teoria que indica que a subsidiariedade existiria para fazer 

respeitar as opções do ordenamento jurídico, que por vezes impede o enriquecimento sem 

causa, por exemplo, nos casos de nulidade contratual e outras tantas permite casos de 

enriquecimento sem causa, como é o caso da prescrição
281

 e da usucapião.
282

 

A crítica decorreria do fato de que tais opções legislativas surgem não em 

decorrência da subsidiariedade do enriquecimento sem causa, mas sim em decorrência do 

sopesamento de princípios jurídicos que leva ao legislador criar determinada regra jurídica 

a ser respeitada no caso concreto. 

Por exemplo, ao se firmar a usucapião o que se estabeleceu foi que entre o conflito 

do princípio de vedação ao enriquecimento sem causa – que impede que se enriqueça com 

o patrimônio alheio – e o principio da função social da propriedade – que impede que a 

propriedade não seja usada com intuito de se desenvolver suas potencialidades e em prol 

da sociedade – deve prevalecer o princípio da função social da propriedade. 

O raciocínio em nada depende da subsidiariedade da norma de enriquecimento sem 

causa, que, nesse caso, torna-se inútil, pois todos os casos em que seja constatada a 

usucapião, haverá causa legítima e jurídica, o que faz concluir que não concorrerão os 

requisitos do enriquecimento sem causa, que não será aplicado por falta de requisitos e não 

por causa da subsidiariedade. 
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Um exemplo já foi levantado acerca do argumento do enriquecimento sem causa quando da limitação dos 

danos morais, o que demonstra o não entendimento da práxis forense sobre tal figura jurídica. 
281

Importa analisar o enriquecimento sem causa e a questão da prescrição. Como se sabe, a prescrição é causa 

jurídica que resulta na perda da pretensão sobre determina situação jurídica. 

Assim, a prescrição é tida como causa de enriquecimento que não pode ser contornada pelo enriquecimento 

sem causa, vez que perfaz um limite temporal que se coaduna com a segurança jurídica necessária para o 

ordenamento. A lei, portanto, defende e garante o enriquecimento nos casos de prescrição e caducidade. 

Ademais, perpetuar a possibilidade do enriquecimento sem causa no tempo pode gerar inconvenientes outros, 

como, por exemplo, a incapacidade de se estabelecer o quantum a ser restituído, tendo em vista a passagem 

do tempo e de se determinar os efeitos econômicos, emaranhados em um sem número de novas causa e 

acontecimentos. (CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A Subsidiariedade cit., p. 424/432). 

Outros exemplos de causa legais que afastam o enriquecimento sem causa são a usucapião, a coisa julgada e 

o princípio do nominalismo monetário. 
282

CAPUCHO, Fábio Jun. O enriquecimento cit.,  p. 152. 
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Adiante, a doutrina clássica é correta ao demonstrar que o legislador agiu de maneira 

discricionária, por meio de uma opção. Contudo, entende ser errada a tentativa de justificar 

tal opção por termos jurídicos, quando, em realidade, trata-se de ponderações de ordem 

histórica, filosófica e de mera política legislativa.
283

 

Até por isso, as incertezas acerca do enriquecimento sem causa decorrem justamente 

do fato de que não é analisado de maneira exaustiva, sendo vítima de uma interpretação 

(pré)conceituosa acerca de sua utilização. Interpretação esta que se afasta do rigor que a 

técnica jurídica prescinde, ao balisar as impressões através de termos vagos como temor 

jurídico, risco de subversão
284

 do ordenamento jurídico e risco de fraude à lei.
285

 

Os termos vagos impedem que sejam refutadas as hipóteses propostas pelas correntes 

que defendem a subsidiariedade do enriquecimento sem causa, na medida em que passam a 

significar o que seu intérprete queira que signifique. Não há uma definição concreta dos 

riscos, apenas se conclui que há risco, logo, impossível dirimir-se um risco que é 

pressuposto
286

. 
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VARELA, Antunes, Direito das obrigações cit., p. 485/488. 
284

Doravante, o argumento da subsidiariedade como forma de evitar a subversão do enriquecimento sem 

causa é de todo engano, não podendo sustentar, por si só, a existência da subsidiariedade do enriquecimento 

sem causa.  A precipitação da utilização do requisito subsidiariedade no ordenamento francês decorre do 

temor que o Arret Boudier trouxe aos juristas franceses, que se viram receosos com a amplitude e falta de 

limites legais do enriquecimento sem causa, que até então era visto como mero principio jurídico. 

Como bem demonstra Valle Ferreira (VALLE FERREIRA, José G. do. Enriquecimento cit., p. 363), as 

primeiras decisões da Corte francesa que relatavam o enriquecimento sem causa como cláusula autônoma, as 

quais geraram os comentários acerca da possível utilização de tal figura para remover todos os males do 

ordenamento, reconheciam cabimento no caso concreto a partir da consecução de apenas dois requisitos, 

quais sejam, o enriquecimento de uma parte e o consequente empobrecimento de outra parte. 

Desse modo, foi resgatada a doutrina sem qualquer paralelo com o Código francês daquela época. O próprio 

caso paradigmático que a consagrou, o Arret Clayette, consagrou o requisito responsável pelas funções que 

se esperava da subsidiariedade, qual seja, o requisito causa. Através da “causa” era possível impedira a 

aplicação do enriquecimento sem causa como subversão do ordenamento, restringindo sua aplicação para os 

casos em que não fosse prevista outra solução concreta. (CAMPOS, Diogo José Paredes Leite de. A 

Subsidiariedade cit.,  p. 530). 

Percebe-se que o legislador francês utilizou figuras jurídicas sem analisar sua aplicação de maneira 

satisfatória. Tal questão ocorre, pois são utilizadas figuras jurídicas de outros ordenamentos num 

ordenamento diverso, sem se atentar para suas peculiaridades e idiossincrasias. 

O resultado não poderia ser outro que não a má interpretação de requisitos e a criação de requisitos 

desnecessários que podem servir para muitos objetivos, menos para os objetivos declarados como suas 

finalidades. Nesse contexto histórico, errou o legislador francês ao não sopesar um requisito retirado de 

ordenamento alheio, errou duas vezes o legislador brasileiro, por repetir o erro e não aprender com a história, 

que, cíclica, sempre se repete. 
285

 LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. O enriquecimento cit., p. 916. 
286

Até porque numa sociedade de risco, como bem salienta U. Beck, o risco está presente de maneira ativa e 

cotidiana nas transações e relações humanas. Desse modo, afirmar que determinado comportamento 

apresenta um risco não confere concretude a uma determinada hipótese, tendo em vista que o risco está 

presente em todos os atos. Deve-se, portanto, apontar o risco de maneira mais clara e técnica. 
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Em caráter conclusivo, é possível entender que, uma vez inexistindo motivação 

jurídica idônea para a consecução da subsidiariedade do enriquecimento sem causa, 

deveria essa ser abolida, solucionando-se os casos de conflito de normas por meio da 

alternatividade a critério do interessado.
287

 Contudo, essa não é a realidade brasileira, vez 

que o Código Civil adotou o critério de subsidiariedade, portanto, dever-se-ia, ao menos, 

adotar a corrente da subsidiariedade em concreto. 

Entende-se que a solução da subsidiariedade sob a perspectiva em concreto é medida 

paliativa frente à necessidade de se desimpedir o enriquecimento sem causa e alça-lo à 

categoria de mecanismo relevante na prática forense. Seria uma espécie de contenção de 

danos, diminuição de prejuízos em face da expressa previsão legal acera da 

subsidiariedade.  

Corrobora com tal entendimento o fato que, numa análise detida, a subsidiariedade 

apreciada em concreto, através de obstáculos jurídicos e fáticos nada mais é do que uma 

aproximação quase total com o enriquecimento sem causa enquanto figura autônoma e 

concorrendo com as demais normas através da alternatividade. 

Quanto à incipiente aplicação da norma de vedação ao enriquecimento sem causa no 

ordenamento, o requisito de subsidiariedade acaba por restringir seu campo de atuação de 

maneira injustificada.
288

 

Diante do panorama do enriquecimento sem causa e do critério da subsidiariedade no 

ordenamento jurídico civilista brasileiro, argumenta-se
289

 que o enriquecimento sem causa 

deixou de ser um mecanismo de forte restrição à autonomia privada, intervindo no 

dimensionamento das prestações devidas para passar a ser um remédio restitutório fraco, 

passando a ser utilizado como mero parâmetro da justiça das decisões. 

Percebe-se que, nesse sentido, houve – conscientemente ou inconscientemente – uma 

espécie de boicote em relação ao enriquecimento sem causa, que foi promovido à categoria 

de norma expressa no Código Civil, mas viu sua aplicação ser deteriorada e diminuída. Tal 

aplicação diminuta é deletéria em dois aspectos, quais sejam, (i) sua aplicação como 

princípio, (ii) sua hierarquia em relação às demais normas. 
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CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit., p. 157. 
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GALLO, Paolo, Arricchimento cit., p. 93. 
289

CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit., p. 171. 
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Em relação à sua aplicação como princípio jurídico tem-se que esta pode ser 

esvaziada de igual maneira, uma vez que a sua expressa previsão legal pode ser utilizada 

como argumento para a não aplicação do princípio de vedação ao enriquecimento sem 

causa. Tal fato ocorreria na medida em que se demonstrasse que, no caso concreto, não 

haveria uma lacuna a ser reparada com o princípio do enriquecimento sem causa, vez que 

este não seria aplicável tendo em vista seu critério de subsidiariedade. Logo, seria previsto, 

mas não cabível, o que resolveria o problema da lacuna. 

Inegável que a mera previsão da subsidiariedade, nesse ponto, resulta em restrição 

maior do que a vislumbrada num primeiro momento, num movimento de petrificação de 

um princípio jurídico.  

Ademais, quanto à hierarquia do enriquecimento sem causa, trata-se de princípio 

geral do direito, do qual derivam outras tantas normas de restituição, tais como a gestão de 

negócios e o pagamento indevido. Contudo, a partir do critério de subsidiariedade foi 

estabelecida uma visão que o enriquecimento sem causa tratar-se-ia de obrigação 

meramente residual perante as demais.
290

 

Logo, a subsidiariedade usurpou o caráter genérico que o enriquecimento sem causa 

apresentada frente as demais normas obrigacionais, notadamente os demais atos unilaterais 

previstos no Código Civil de 2002. Relegou o gênero ao cargo de mera espécie residual. 

Não é possível coadunar-se com nenhum dos movimentos retratados acima, tanto a 

inversão hierárquica quanto a restrição de aplicação do princípio de vedação ao 

enriquecimento sem causa são fenômenos que não devem ser tolerados diante da 

sistemática civilista atual. Ainda que tenha sido este o objetivo do legislador – diminuir a 

aplicação de uma regra – não se vislumbra qualquer resquício legal que fundamente tal 

posição e, portanto, esta deve ser rechaçada.  

Numa tentativa de elevar a importância do enriquecimento sem causa, Venosa
291

 

afirma que a subsidiariedade, na verdade, ressalta sua importância, tendo em vista que o 

consagra como última possibilidade, como derradeiro instrumento para o ressarcimento de 

um dado empobrecimento. 
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CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit., p. 171. 
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VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. São 

Paulo: Atlas, 2012. p. 215. 
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Cabe trazer à tona o posicionamento de Carlos Roberto Gonçalves
292

, para quem, por 

dedução de sua explicação acerca do tema, a posição a ser adotada no tocante à 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa é a derivada da corrente da subsidiariedade 

em abstrato como suficiente para impedir a utilização do enriquecimento sem causa. Tal 

posicionamento decorre da analise gramatical do artigo 886 do Código Civil de 2002. 

Baptista
293

 também concorda com a subsidiariedade da vedação ao enriquecimento 

sem causa. Ademais, Neves
294

 representa parte da doutrina que aceita o critério de 

subsidiariedade, sem aprofundar o tema. 

Quanto à escolha do critério da subsidiariedade da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa, Caio Mário
295

 define que tal proposição não foi a melhor 

orientação, posto que transforma a figura jurídica em um mera exceção, que poderia 

sempre ser afastada preliminarmente quando houvesse outra via judicial. 

Cabe salientar que, segundo a obra de Washington de Barros Monteiro
296

, que são 

duas as justificativas que garantem o critério de subsidiariedade como componente da regra 

de vedação ao enriquecimento sem causa em um dado ordenamento, quais sejam, (i) o fato 

de que sendo possível uma forma de restituição integral, não haveria razão em preferir-se o 

enriquecimento sem causa e (ii) havendo um meio direto de restituição não haveria razão 

para se escolher um meio indireto.  

Para Fiuza
297

, havendo prescrição da ação dita principal, não caberia a ação de 

enriquecimento sem causa, posto que a prescrição seria causa para o locupletamento, 

contudo, haveria exceção nos casos de ação cambial, já que esta não está baseada em causa 

alguma, logo, prescrevendo esta, ainda caberia a actio de in rem versa. 
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É preciso denotar que, segundo a disposição elencada por Hildebrand
298

, não se pode 

dizer que a subsidiariedade é propriamente um requisito do enriquecimento sem causa. 

Mais correto é entender a subsidiariedade como uma regra especial de sobredireito, já que 

não completa o suporte fático da figura jurídica. Trata-se de uma regra que orbita a noção 

de enriquecimento sem causa, com fulcro em permitir ou não sua aplicação no caso 

concreto, portanto, a fattispecie está completa quando se utiliza a subsidiariedade. 

Na opinião de Hildebrand
299

, a subsidiariedade é uma condição supérflua para o 

instrumento jurídico, uma vez que não se faz necessária para evitar a fraude à lei – seu 

suposto objetivo. É desnecessária, posto que os requisitos do enriquecimento sem causa, 

por si só, permitem evitar abusos em sua utilização. 

Importa destacar que o critério de subsidiariedade, como demonstra Valle Ferreira
300

, 

deriva da observação de que não se pode, em hipótese alguma, violar uma disposição 

legislativa que se tenha produzido de acordo com os modos e praxes corretos. Tal 

argumento, de alta adesão na época de criação do requisito de subsidiariedade, busca 

firmar a imperatividade da disposição legal. 

Todavia, em que pese a historicidade de tal premissa, bem como a validade de sua 

conclusão, qual seja, não se deve permitir que se viole uma disposição legal devidamente 

produzida, posto que tal prática levaria à inconsistência do ordenamento jurídico, não 

perfaz um entendimento completo acerca do tema do enriquecimento sem causa. 

Não perdura tal entendimento, vez que é derivado da afirmação que a ação de 

enriquecimento sem causa poderia ser utilizada em qualquer contexto e qualquer fato 

social que ocorresse. Claramente, não é esse o intuito da norma, como se percebe na 

análise de sua construção histórica, não é possível inquirir que está vocacionada à 

solucionar todos os casos de deslocamento patrimonial. 

O que se pode inferir consoante a corrente que determina a necessidade da 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico é que tal 

proposição pode decorrer de uma leitura incorreta da ideia inicial de que não caberia 

enriquecimento sem causa quando da existência de forma legal que o previsse. Isso porque, 

nesses casos, confunde-se a noção de subsidiariedade com a própria função de ausência de 

justa causa, a qual é o mote central do locupletamento indevido. 
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Caperochipi
301

 classifica como duvidosa a subsidiariedade da ação de 

enriquecimento sem causa. Bem diferencia o autor que a subsidiariedade funcionaria para 

delimitar uma ação de enriquecimento sem causa que fosse configurada a partir do 

pressuposto da equidade, visto que sua natureza moral deveria fazer concluir que não 

poderia sobrepor a lei.  

Contudo, ao se delimitar a ação de enriquecimento sem causa como ação com fulcro 

na correção de desequilíbrios patrimoniais derivados de atribuições impróprias de 

patrimônio, restringe-se o campo de atuação, o que torna a subsidiariedade desnecessária. 

Para além, a subsidiariedade seria deletéria nesses casos, pois impediria o estudo dos 

pressupostos atípicos do exercício da ação de enriquecimento sem causa. 

Aduz, portanto, que a inexistência da subsidiariedade resultaria em duas 

consequências, a saber: (i) compatibilidade dos pressupostos concretos de outras normas 

jurídicas especiais e dos pressupostos atípicos da ação; (ii) compatibilidade com ações de 

maior ou menor coincidência, o que permite que se utilize a ação de enriquecimento sem 

causa nos casos em que a ação coincidente apresente uma prova impossível de ser 

realizada, por exemplo. 

Pela análise das justificativas para a existência da regra de subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa pode-se afirmar que não se encontra um real argumento que se 

coadune com a atual ótica do ordenamento jurídico civilista no Brasil. Isso porque, as 

justificativas de evitar a fraude à lei, a subversão do ordenamento, a economia de meios e a 

existência por razões históricas não levam a uma coesão justificável sobre o tema. 

Tal relação gera um problema, qual seja, define-se o preceito – subsidiariedade – e 

somente depois se estabelece a justificativa, o que deveria ocorrer de maneira inversa. O 

que se percebe, portanto, é que a subsidiariedade vem resolver um problema que, em 

verdade, não existe, por dois motivos: (i) o requisito de ausência de justa causa impede 

grande parte dos conflitos afirmados pela doutrina; (ii) o campo de incidência do 

enriquecimento sem causa, qual seja, a restituição do lucro de indivíduo sobre bens e 

direitos alheios não se confunde, via de regra, com os campos de incidência de outras 

regras jurídicas. 

Percebe-se, desse modo, que a mera previsão da subsidiariedade não é suficiente para 

gerar garantir uma aplicação coesa e jurídica do enriquecimento sem causa. É preciso 
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diferenciar as hipóteses do enriquecimento sem causa, para que se estabeleçam as nuances 

da subsidiariedade. 

Trata-se, em suma, de estabelecer o campo de incidência do enriquecimento sem 

causa, para que, a partir de cada situação, seja possível analisar se a figura jurídica deve ser 

aplicada de maneira subsidiária, complementar ou autônoma.
302

 

Na tentativa de buscar uma justificativa para o critério de subsidiariedade, Vieira 

Gomes
303

 acaba por concluir que não há possibilidade de se racionalizar o que não passa 

de puro acidente histórico. Assim, vislumbra-se que a subsidiariedade nasce como um 

terceiro erro na tentativa de solucionar-se um segundo erro – a falta de requisitos da 

decisão do Arret Bourdier – permitido pelo erro inicial da inexistência do enriquecimento 

sem causa no Code Civil. 

Para Galgano
304

 também a aplicação da ação de enriquecimento sem causa respeitada 

duas questões: (i) generalidade e (ii) subsidiariedade. Generalidade posto que se aplica a 

uma série indeterminada de hipóteses e subsidiária, pois aplicável apenas nos casos em que 

o prejudicado não apresentasse outros meios de exercitar a referida restituição. 

De início afirmar que o conflito de enquadramento jurídicos, de conceituações 

jurídicas trata-se de ato que permite a desagregação do ordenamento e sua deterioração é 

por demais simplista. O conflito de argumentos acerca da tipificação de uma determinada 

conduta sob uma determinada figura jurídica é a própria essência da interpretação jurídica, 

da necessidade de um judiciário que seja provocado para resolver a lide entre as partes.
305

 

Importa salientar que o que ocorre entre o enriquecimento sem causa e possíveis 

normas específicas no ordenamento é um concurso de normas, que se rege, via de regra, a 

partir de uma relação de continente e conteúdo no qual uma das normas será mais 

abrangente que a outra, posto que dificilmente incidirão igualmente no caso concreto.
306
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Essa será a tarefa proposta no Capítulo 7 da presente obra. 
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GOMES, Júlio Manuel Vieira, O conceito cit., p. 427. 
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GALGANO, Francesco, Diritto Privato, 3. ed., Padova, CEDAM, 1985. p. 364. 
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O conflito de aplicação de normas é inerente ao direito, vez que quando há dois indivíduos observando um 

ato, poderão concluir por diversas e diferentes formas qual a natureza daquele ato. Nesse contexto, o 

concurso de normas é a própria alma do direito enquanto ciência social. 
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Não se deve confundir a situação com o conflito de normas que, segundo aduz Maria Helena Diniz, trata-

se da oposição entre das normas válidas, mas contraditórias de maneira total ou parcial entre si. Devem 

apresentar idêntico âmbito normativo e autoridade. Ambas, ademais, devem ser validas, mas com conteúdos 

de negação interna entre uma e outra, o que gera um quadro de incompatibilidade, indecidibilidade e 

necessidade de decisão. Tal decisão se pautará pelos critérios de especialidade, cronológico ou hierarquia. 

DINIZ, Maria Helena, Conflito de normas, 4. ed., São Paulo, Saraiva, 2001. pp. 91/92. 
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A título de premissa para a análise do enriquecimento sem causa e seu critério de 

subsidiariedade é preciso destacar os papéis do princípio de vedação ao enriquecimento 

sem causa e da regra de vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, é possível 

caracterizar o nível de abrangência que deve apresentar tal figura jurídica.
307

 

Todavia, quando da subsunção do enriquecimento sem causa e sua ascensão à 

categoria de regra jurídica, o seu campo de atuação em relação à solução do caso concreto 

é modificado. Não se pode mais estabelecer que a atuação estaria restrita aos casos em que 

há lacuna legal que impede uma solução jurídica e torna necessária a utilização de 

princípios. 
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Destarte, quando se estabelece o princípio do enriquecimento sem causa é correto afirmar que seu campo 

de incidência repousa nas lacunas decorrentes do sistema jurídico. Tais lacunas, como bem observa Diniz 

(DINIZ, Maria Helena, As lacunas no direito, 7. ed., São Paulo, Saraiva, 2002. p. 34, são expressões da 

própria dinâmica do direito, que por estar em constante mutação, recebe o influxo de normas e valores, os 

quais não são positivados in contenti. Logo, as leis sempre são insuficientes, devendo haver um sistema que 

permita a solução de qualquer caso jurídico. Nesse contexto, que surge o conceito de lacunas jurídicas, a 

solução se dá através das funções analógicas, costumeiras e de princípios gerais, tendo em vista que o direito 

deve sempre apresentar uma solução para o plano fático, sob pena da incompletude do sistema lhe tornar não 

utilizável. 
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3.3. SUBSIDIARIEDADE CONCRETA E SUBSIDIARIEDADE 

ABSTRATA: 

 

O que se faz necessário é assumir o enriquecimento sem causa enquanto componente 

do sistema jurídico de maneira mais abrangente, o que leva a questionar sua aplicação 

sempre que seus pressupostos estiverem devidamente preenchidos. Afinal, o caráter 

residual se dá apenas para a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. 

Isso porque, a ação de enriquecimento sem causa pode ter caráter complementar à 

outras ações, permitindo a restituição completa daquilo que outrem enriqueceu sem a 

devida causa jurídica. 

Sendo regra autônoma, pressupor a sua subsidiariedade
308

 em todos os casos de 

maneira abstrata e genérica é retirar-lhe a própria função da regra jurídica dentro de um 

ordenamento. Imprescindível, nesse contexto, a releitura de tal figura jurídica, a partir de 

seu reposionamento no ordenamento jurídico. 

A forma a ser utilizada para conceder nova perspectiva ao enriquecimento sem causa 

e à subsidiariedade é estabelecer aplicação a partir da definição de seu campo de 

incidência. Somente assim, será possível estabelecer as situações em que o enriquecimento 

sem causa deve ser entendido como autônomo, subsidiário ou complementar. 

Contudo, a situação se agrava na medida em que se estabelece que, para além de uma 

regra jurídica positivada, o enriquecimento sem causa se trata de norma geral, de 

verdadeira cláusula geral a fomentar o ordenamento civilista brasileiro. Isso porque, o 

campo de incidência de uma cláusula geral é ainda mais amplo, devendo regular os casos 

concretos específicos e direcionar os demais casos em que não seja aplicado diretamente. 
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Como é demonstrado, (MICHELON JR, Claudio, Direito restitutório cit., p. 256) haveria uma predileção 

pela subsidiariedade em relação aos ordenamentos jurídicos de direito continental, enquanto que nos países 

que adotam o common law a expressão geral se daria sem a utilização da regra de subsidiariedade. Há lógica 

por de trás de tal afirmação, para além da constatação empírica da aplicação em cada ordenamento. A lógica 

nesses casos decorre da primazia fundacional de cada um dos dois principais sistemas jurídicos em voga no 

ocidente. No caso do civil law, a predisposição normativa através da definição legislativa traz as principais 

regras e faz o pêndulo decisional direcionar-se para a lei escrita e prévia. Nesses casos haveria a necessidade 

de se estabelecer os critérios de subsidiariedade de modo abstrato e genérico. 

De outra feita, nos sistemas de Common Law vigora a predisposição das sentenças proferidas pelos tribunais, 

o estado e estágio de decisão das cortes que delimita, primordialmente, os institutos e mecanismos jurídicos. 

Nesse viés, o pêndulo decisional aproxima-se da decisão do caso concreto, o que se coaduna com a 

disposição do estaris decisis. Nada mais lógico, portanto, que estabelecer a solução do conflito de normas 

apenas na decisão do caso concreto e não de forma abstrata. 
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Interessante questão levantada no tocante à subsidiariedade enquanto regra expressa 

no ordenamento jurídico é a extensão da restrição proporcionada por tal opção
309

. 

Especificamente, é possível notar duas concepções acerta do tema, uma de influência 

francesa e a outra de influência italiana. 

A corrente francesa exige uma averiguação da subsidiariedade em concreto, ou seja, 

apenas credencia a subsidiariedade quando, no caso concreto, o meio alternativo seja 

realmente e de maneira efetiva capaz de dissolver o enriquecimento através de um meio 

idôneo. 

De tal maneira, a corrente francesa, ao exercer um controle concreto da 

subsidiariedade destaca duas formas de obstáculo para exercício da ação, quais sejam os 

obstáculos de fato e os obstáculos jurídicos. Obstáculos de fato são aqueles decorrentes de 

situações fáticas decorrentes de elementos da vida cotidiana; já obstáculos jurídicos são 

condições e imposições decorrentes das normas e previsões legais. 

Doravante, quando se trata de situações fáticas, desde que não se possa imputar a 

conduta ao credor da possível ação de enriquecimento – já que aí incidiria a 

impossibilidade de se beneficiar da própria torpeza – a doutrina francesa entende ser 

possível utilizar o meio subsidiário, ou seja, o enriquecimento sem causa. Por exemplo, 

tem-se o caso do obrigado que é insolvente.
310

 

São casos relacionados à possibilidade de enriquecimento de terceiro, quando o 

insolvente transferiu patrimônio a título gratuito ou por má-fé do terceiro adquirente. Em 

casos como esses seria possível a utilização da ação de enriquecimento sem causa para a 

restituição do enriquecido sem causa pelo terceiro. 

Por outro lado, a corrente que deriva das ideias propugnadas em essência na Itália 

satisfaz o critério da subsidiariedade através de uma análise abstrata. Assim, haveria 

subsidiariedade quando houvesse, em tese, um mecanismo jurídico capaz de alcançar os 

resultados da ação de enriquecimento sem causa. 
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CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit., p. 155. 
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Já quando se aventa a possibilidade de um obstáculo jurídico à ensejar a utilização do enriquecimento sem 

causa, a corrente francesa tende à não aceitá-lo. Nesses casos, prevalece a vontade legal obstaculante, 

devendo o enriquecimento sem causa não ser utilizado. O exemplo clássico é a prescrição da pretensão. 

CAPUCHO, Fábio Jun, O enriquecimento cit.,  p. 156. 
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Na análise de Hildebrand
311

, a subsidiariedade em sentido abstrato é por demais 

severa para com o empobrecido, tendo em vista que, ao se intuir a finalidade do instituto 

do enriquecimento sem causa a necessidade repousaria num meio concreto para se desfazer 

o indevido deslocamento patrimonial, como se dá na subsidiariedade em sentido concreto. 

Realmente, nota-se um certo descompasso entre a finalidade da figura jurídica do 

enriquecimento sem causa e uma potencial subsidiariedade em sentido abstrato, vez que 

esta retira a própria essência de se restituir aquilo que lhe foi enriquecido à custa de 

outrem. A mera potencialidade de uma norma ser aplicada, mas que não pode ser aplicada 

no caso concreto, não gera uma melhor aplicação do enriquecimento sem causa, apenas 

leva ao seu ostracismo. 

Aliás, não se pode permitir que uma disposição legal impeça a utilização de uma 

norma num concurso de normas em abstrato. Evidente que quando se fala em concurso de 

normas para uma determinada situação, deve-se analisar uma situação concreta e não uma 

questão abstrata. Nesse sentido, a decisão quanto à qual norma deve prevalecer se dá no 

caso concreto e, portanto, de maneira concreta. 

Tendo por base tal raciocínio, deve-se acrescentar que a elaboração do critério da 

subsidiariedade nada mais é do que o legislador auferindo uma regra de concurso de 

normas intransigente. 

Pode-se concluir, dessa feita, por meio de uma interferência silogística que a 

subsidiariedade é uma regra de concurso de normas ope legis, vez que decidida pelo 

legislador, e que, ademais, o concurso de normas deve ser sempre definido no caso 

concreto. Assim, por decorrência do silogismo, a subsidiariedade só pode ser auferida no 

caso concreto. 

O que propõe Hildebrand é que a subsidiariedade não seja vista como uma forma 

rigorosa de afastamento do enriquecimento sem causa, a qual vedaria sua aplicação no 

mais das vezes. O que deveria acontecer é uma leitura da subsidiariedade a partir de seu 

escopo primordial, qual seja, impedir que, através, do enriquecimento sem causa seja 

possível fraudar a lei, a ponto de não aplicar disposições como a prescrição ou a não 

restituição de benfeitorias do possuidor de má-fé. 
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No caso do modelo de subsidiariedade tem-se o Enunciado 36, que versa no seguinte 

sentido: O art. 886 do novo Código Civil não exclui o direito à restituição do que foi 

objeto de enriquecimento sem causa nos casos em que os meios alternativos conferidos ao 

lesado encontram obstáculos de fato. Percebe-se o alinhamento de tal posição com a teoria 

concreta em relação aos obstáculos fáticos.
312

 

A interpretação do artigo 886 do Código Civil de maneira sistemática não pode levar 

a conclusão outra que não a adoção da subsidiariedade em sentido concreto pelo 

ordenamento civilista brasileiro. Isso porque, trata-se de cláusula geral, o que não pode 

ocasionar em restrição da norma. 

No tocante à técnica legislativa, cabe critica à metodologia e redação dada ao artigo 

866 do Código Civil de 2002. Ao tratar do tema da subsidiariedade, o legislador assinalou 

mais dúvidas do que certezas, vez que não exauriu o conteúdo da subsidiariedade e seus 

requisitos. Sem a devida completude do significado da subsidiariedade é preciso recorrer 

aos métodos interpretativos para definir suas limitações. 

Não por outro motivo, Michelon Jr
313

 afirma que o art. 886 apresenta disposição 

lacônica. Mais do que lacônica, pode-se afirmar que tal disposição é insuficiente, pois 

desconsidera que a subsidiariedade pode ser analisada de maneira mais ou menos restritiva. 

Como o Código Civil não adotou uma posição, cabe à doutrina e jurisprudência adotá-la. 

Contudo, para Michelon Jr.
314

, o silêncio do legislador no tocante aos limites da 

subsidiariedade como condicionante do enriquecimento sem causa não derivam de 

esquecimento ou falta de técnica, mas sim deriva da criação de um locus interpretativo 

natural em sistemas de codificação aberta. Desse modo, o legislador passa ao intérprete a 

função de complementar a regra jurídica. 
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Posição contrária aduz
315

 que a falta de técnica do legislador ao sintetizar a regra de 

vedação ao enriquecimento sem causa, seja em definir seus elementos, seja em definir sua 

localização topográfica enseja mais dúvidas do que soluções no tocante ao tema. 

Ao se adotar o sistema de codificação aberta, dentre as principais características, 

tem-se o estabelecimento de cláusulas gerais e de conceitos indeterminados, que poderão 

ser preenchidos pelo intérprete – que está mais próximo das situações fáticas – possa 

definir certos conceitos e parâmetros de acordo com o panorama histórico, social, político 

e econômico de uma dada sociedade em um dado período de tempo. 

Aliás, como bem demonstra Rabello
316

, a regra de vedação ao enriquecimento sem 

causa pode exsurgir como limitação na própria interpretação de outros conceitos 

indeterminados expostos pela lei. É o caso do conceito de justa indenização em casos de 

desapropriação. Nessa situação, quando a indenização se faz em montante vultuoso, 

seguindo uma lógica de mercado que, muitas vezes, engloba uma valorização em 

decorrência dos atos do próprio Estado, caberia utilizar-se da norma de enriquecimento 

sem causa como limitador. 

Exemplo dessa situação seria o caso em que uma determinada casa é desapropriada 

para as obras de expansão da linha metroviária da cidade. Porém, ao invés do cálculo da 

justa indenização ser feito com base na situação atual do imóvel, fosse acrescido o 

potencial econômico da região com as obras a serem realizadas no futuro. O valor do 

potencial econômico futuro está fora do montante da justa indenização, logo, carece de 

causa, o que representa situação de enriquecimento sem causa. 

A partir do momento em que se estabelece como premissa que o Código Civil é uma 

obra de codificação aberta, que busca concretizar certos valores para além do formalismo 

jurídico, é possível assentar duas conclusões acerca do regime do enriquecimento sem 

causa e o critério da subsidiariedade. 

Primeiramente, ao definir de maneira sumária e não exauriente a subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa no artigo 866 do CC/2002, estabeleceu o legislador uma norma 

aberta de conteúdo indeterminado. No regime de codificação aberta, a solução para tanto é 

o complemento do significado de tal regra através da análise doutrinária e jurisprudencial. 
                                                           
315

CAPUCHO, Fábio Jun, Considerações sobre o enriquecimento sem causa no novo Código Civil, in: 

Revista de Direito Privado, São Paulo, v.4, n.16, p.9-27, out./dez., 2003. p. 26. 
316

RABELLO, Sonia. O conceito de justa indenização nas expropriações imobiliárias urbanas: justiça social 

ou enriquecimento sem causa? in: Revista Forense, Rio de Janeiro, v.102, n.388, p.221-35, nov./dez., 2006. 

p. 234. 
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Assim, o dever interpretativo – que decorre do regime ético do intérprete bem como 

da própria sistemática da codificação aberta – impõe que se estabeleça um conceito de 

subsidiariedade que não seja restritivo da aplicação do enriquecimento sem causa, ao 

contrário, deve-se aplicar um conceito de subsidiariedade que permita uma maior aplicação 

da cláusula geral do enriquecimento sem causa. 

Nesse sentido a opinião de Michelon Jr
317

, para quem o espírito do Código Civil de 

2002 não permite soluções absolutamente formais. Desse modo, não deveria ser adotada a 

posição de afastamento do enriquecimento sem causa quando há remédio alternativo em 

abstrato previsto no ordenamento. Um dos motivos é a impossibilidade de se estabelecer 

todas as situações de impossibilidade de utilização de uma norma de forma abstrata.  

Por óbvio, não seria possível listar todos os fatos que tornariam um determinado 

remédio não efetivo no caso concreto, posto ser um terreno de imprevisibilidade, no qual a 

única certeza é que ocorrerão tantos fatos impeditivos quanto forem as situações fáticas de 

deslocação patrimonial desequilibrada. Portanto, havendo um primado da casuística não se 

faz salutar preestabelecer a impossibilidade de utilização de outra via restitutória. 

Uma das justificativas para a escolha da subsidiariedade em sentido concreto deriva 

da própria intenção em se aplicar o critério de subsidiariedade no tocante ao 

enriquecimento sem causa. A premissa nesses casos seria que a subsidiariedade impede 

que o enriquecimento sem causa concorra em paralelo e concomitantemente com outra 

forma de restituição em um caso concreto.
318

 

Tal situação poderia levar à aplicação das duas formas restitutórias o que, 

consequentemente, levaria ao enriquecimento sem causa do empobrecido, visto que seria 

restituído duas vezes sobre o pressuposto fático. Seria formado, portanto, um sistema de 

garantia de vedação à dupla restituição, uma espécie de ne bis in idem restitutório. 

Contudo, a partir do momento em que o remédio restitutório não pudesse ser 

utilizado no caso concreto, a ameaça de uma possível bi-restituição não mais subsistiria. 

De tal maneira, não haveria mais razão em se limitar a aplicação do enriquecimento sem 

causa através da subsidiariedade. Daí seria extraída a base para se afirmar que a 

subsidiariedade só seria aplicada se houvesse outro remédio efetivamente aplicável em um 

determinado caso fático. 
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Segundo a classificação proposta por MICHELON JR.
319

, os impedimentos de 

utilização de um dado remédio restitutório podem ser divididos em (i) impedimentos de 

fato e (ii) impedimentos de direito. Em linhas gerais, os impedimentos de fato originam-se 

de situações fáticas que impedem a utilização de um remédio alternativo, como, por 

exemplo, a insolvência do devedor. Por outro lado, os impedimentos de direito surgem de 

situações jurídicas que impeçam a utilização de um remédio alternativo, a exemplo da 

prescrição e da usucapião. 

Destarte, afirma-se
320

 que nos casos em que há concorrência do enriquecimento sem 

causa e de outro remédio restitutório, mas este seja menos efetivo, ou seja, garanta 

restituição em valor menor do que a actio de in rem versa, caberá a ação de 

enriquecimento sem causa na parte não alcançada pelo remédio restitutório diverso. O 

raciocínio no caso é no sentido que não haveria concorrência sobre esse excedente. 

Exemplo desta situação seriam os casos em que concorrem numa mesma situação 

fática as figuras jurídicas da responsabilidade civil e do enriquecimento sem causa. Num 

caso hipotético, no qual o enriquecimento, sem causa jurídica que de lastro, tenha sido no 

montante de R$50.000,00, mas a indenização proveniente da responsabilidade civil foi de 

apenas R$20.000,00, caberia restituição do enriquecido indevidamente no montante de 

R$30.000,00. 

Tópico a ser destacado, para além da questão da subsidiariedade em abstrato e da 

subsidiariedade em concreto, são os casos nos quais o outro meio de ressarcimento é 

utilizado, mas a ação é julgada improcedente. Nestes casos, uma leitura precipitada poderia 

concluir ser incabível a proposição da ação de enriquecimento sem causa, mas não é esse o 

resultado obtido por Hildebrand
321

, para quem a situação deve ser analisada em duas 

dimensões. 

Na primeira dimensão, há os casos em que a improcedência levou à conclusão que 

havia uma justa causa naquele determinado negócio jurídico. Nesses casos, vez que 

presente a justa causa, impossível se falar em ausência de justa e, doravante, incabível a 

ação de enriquecimento sem causa. O exemplo clássico seriam os casos em que a relação 

jurídica é fundamentada em um contrato, o que faz presumir a justa causa do 

enriquecimento. 

                                                           
319

MICHELON JR. Cláudio, Direito Restituitório cit., p. 261. 
320

MICHELON JR. Cláudio, Direito Restituitório cit., p. 264. 
321

HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes, Pressupostos cit., p. 169. 



122 
 

Já em uma segunda dimensão, ter-se-ia os casos em que a improcedência não fez 

afirmar quanto à existência de uma justa causa que legitimasse aquela relação de 

deslocação patrimonial. Nesses casos é natural intuir que, por não haver justa causa, seria 

possível intentar a ação de enriquecimento sem causa, vez que presentes os requisitos para 

tanto.  

Tal distinção poderia ser feita no caso da prescrição enquanto justificativa para uma 

eventual subsidiariedade. De tal maneira, se a prescrição se fundamentasse numa pretensão 

contratual, não seria caso de aplicação do enriquecimento sem causa. Contudo, fosse a 

prescrição decorrente de um elemento não contratual, como a prescrição da ação de 

responsabilidade civil, tal dado não legitimaria a existência de uma causa para o 

enriquecimento e seria cabível a actio de in rem versa.
322

 

Em sede de conclusão, Hildebrand
323

 defende que a solução mais eficiente e mais 

clara para garantir a efetividade do enriquecimento sem causa é entender que o outro meio 

jurídico só impede a actio de in rem verso se o resultado for idêntico. Ademais, não caberia 

a subsidiariedade se o obstáculo não tivesse sido causado pelo credor. Também não seria 

cabível a subsidiariedade, podendo cumular a ação de enriquecimento sem causa, quando a 

restituição do outro meio fosse em valor inferior ao enriquecimento restituível. 

Imprescindível analisar o aforisma delineado por Pedro Paes
324

 na busca por explicar 

o enriquecimento sem causa enquanto regra autônoma. Afirma o autor que se deve inverter 

a lógica trazida pela doutrina pró-subsidiariedade, qual seja, não há empobrecimento 

enquanto não se esgotarem os meios de reparação do referido prejuízo. Ao inverter tal 

raciocínio, propõe a seguinte afirmativa: empobrecido, cogite o prejudicado de causa 

válida; não apurada, só lhe resta a ação de enriquecimento. 

Note-se que, através do giro interpretativo proposto pelo autor, é possível 

compreender a subsidiariedade como uma análise de um fenômeno através de uma 

premissa deslocada, ou seja, uma base invertida, que faz concluir sobre a necessidade da 

subsidiariedade no contexto fático. A afirmação da corrente pró-subsidiariedade é válida, 

mas parte de uma premissa invertida, na qual primeiro se pressupõe o enriquecimento para, 

só depois, se pressupor as demais fontes. 
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Contudo, o próprio enriquecimento sem causa parte da premissa que este deve ser 

pressuposto apenas em segundo plano no caso concreto, posto que é seu requisito não 

haver uma fonte causal para o enriquecimento. Importa salientar que não se trata de 

concurso de normas no caso concreto, mas sim de preenchimento de seus requisitos. 

Logo, é possível inferir que o raciocínio que leva à subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, na verdade, pressupõe o enriquecimento sem causa como fonte 

principal em qualquer deslocamento patrimonial fático no ordenamento jurídico, posto que 

pressupõe a utilização deste, salvo se houver outra forma de contornar a situação. 

De outra feita, o raciocínio de autonomia do enriquecimento sem causa, à luz da 

técnica jurídica, limita a abrangência da figura jurídica, pressupondo as demais causas 

como base impeditiva para a configuração do enriquecimento sem causa no caso concreto. 

Aliás, Pedro Paes
325

 bem delimita a motivação da positivação da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa quando afirma que não objetiva subsidiar casos de inexecução 

de contrato em que houver falta de prova ou prescrição, nem recompor a inércia do 

demandante. Seu principal objetivo é restituir aquilo que foi indevidamente aproveitado 

pelo enriquecido, já que o empobrecido não agiu, nem de modo comissivo, nem de modo 

omissivo, nem de maneira expressa, nem de maneira tácita, para dar a entender que 

suportaria tal diminuição de bens. 

Destaca-se o papel da interpretação do objetivo do enriquecimento sem causa como 

fonte de limitação e que permite acolher o entendimento que a subsidiariedade se faz 

desnecessária, pois evita uma subversão da ordem que não entendível a partir dos objetivos 

mediatos e imediatos da figura jurídica. 

Doravante, é preciso renovar os argumentos de ordem social trazidos por Pedro 

Paes
326

. Para o autor, o enriquecimento sem causa seria instituto capaz de se adequar à 

sociedade que se amoldava em sua época. Trata-se de uma sociedade na qual o homem é 

visto no conjunto da humanidade, seguido por bens universais, a partir de uma sociedade 

industrial, na qual seria necessário que o equilíbrio jurídico fosse resultado de uma ação 

geral e não de ações particulares. Assim, o preceito de socialidade estaria resguardado, 

bem como o equilíbrio social. 
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Inegável que a realidade vivenciada pelo autor só se fez evoluir – e de forma 

complexa, dando origem a uma sociedade mais dinâmica e imediatista – de matiz pós-

industrial, na qual os preceitos de socialidade evoluíram como condão do ordenamento 

jurídico, por meio de conceitos de função social, boa-fé objetiva e deveres de cooperação e 

lealdade. Nesse contexto, a autonomia da regra de vedação ao enriquecimento sem causa 

só se faz mais pertinente. 

Para tanto, no intuito de gerar um aparato que permita que o equilíbrio social seja 

alcançado num sociedade capitalista, mas que apresenta vieses atinentes a demandas de 

justiça social, deve-se transformar o ordenamento, o qual apresente caracteres nitidamente 

individualistas. Tal transformação pode ser guiada pela utilização dessa nobre figura 

jurídica.  

A crítica quanto à subsidiariedade é encontrada em Caperochipi
327

, para quem 

moldar o enriquecimento sem causa de tal maneira gera nada além de uma figura jurídica 

obscura, de difícil compreensão e de aplicação meramente residual. Nesse contexto, deixa 

algumas perguntas a fim de demonstrar a contradição desse caráter subsidiário, a saber: 

Qual sua relação com as condictiones? Qual a diferença para o princípio geral de direito de 

vedação ao enriquecimento sem causa? Como estrutura um regime jurídico de tal ação? 

Percebe-se que a pretensa utilidade da subsidiariedade vai de encontro com a unidade 

e aplicação da figura jurídica, pois, de fato, distancia o enriquecimento sem causa de seus 

pressupostos iniciais ainda quando das condictiones, para além de não haver, 

historicamente, o requisito de subsidiariedade quando do surgimento de tal regra. 

Para além, como já foi dito anteriormente, o caráter residual impõe concluir que não 

há diferença substancial entre o enriquecimento sem causa enquanto princípio jurídico e 

enquanto regra jurídica, já que seu campo de incidência, em ambos os casos, restringe-se 

às aplicações em lacunas, visto que impossível sua concorrência com outras regras 

jurídicas no caso concreto. 

Por fim, sem a aplicação prática do enriquecimento sem causa, tendo em vista que o 

caráter residual impede sua atuação em grande parte dos casos, se torna de fato difícil a 

construção de uma unidade acerca do regime jurídico da ação de enriquecimento sem 

causa, visto que lhe falta o campo de atuação que permitirá estabelecer seus limites. 
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Dentre aqueles que abordaram o tema do enriquecimento sem causa mais 

recentemente no Direito Civil brasileiro, Castro Neves
328

 assume a subsidiariedade como 

um critério a ser observado, tendo em vista a previsão expressa na legislação, filiando-se à 

corrente abstrata, o que se infere de maneira indireta, posto que não foi manifestado de 

maneira expressa tal filiação. 

Em relação à doutrina que busca explicar a existência da subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, duas são as premissas elencadas em geral, como demonstra 

Antunes Varela
329

. A primeira decorre do fato que a lei por vezes determina outras 

soluções legais específicas, adequadas para a reação a determinado estado que também 

depreende um enriquecimento sem causa. São situações que abarcam fatos que são fonte 

de enriquecimento sem causa concomitante. 

Como segunda premissa há as situações em que a própria lei define casos em que o 

enriquecimento sem causa é justificado, portanto não caberia incidir a ação de 

enriquecimento sem causa, sob pena de se impedir a consequência legal através de outra 

consequência legal, o que geraria uma contradição no ordenamento jurídico. 

Esses dois casos, a existência de outro remédio jurídico e a existência de uma 

intenção legal de aproveitamento de um dado enriquecimento sem causa tornam imperiosa 

a necessidade da subsidiariedade, com fulcro em evitar possíveis arguições nessas 

situações. 

Logicamente, o erro de tais premissas repousa no fato simples que o enriquecimento 

sem causa deve ser analisado enquanto regra jurídica e não enquanto princípio que preza 

pela equidade. Nesse diapasão, para sua aplicação enquanto regra jurídica, deve-se atentar 

para seus requisitos, entre eles a inexistência de uma causa jurídica para determinado 

enriquecimento. 

Aliás, é preciso destacar que o argumento que define a necessidade da 

subsidiariedade por ser o enriquecimento sem causa derivação do preceito de equidade não 

é correto, tendo em vista a análise dos requisitos da equidade, traçados por Limongi 

França
330

 em sua obra acerca da hermenêutica jurídica. 
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Para o jurista, a equidade deve respeitar os seguintes requisitos: (i) não há 

necessidade de autorização expressa em lei, tendo em vista que esta poderá ser implícita ou 

decorrer do sistema ou do direito natural; (ii) pressupõe a inexistência de texto claro e 

inflexível; (iii) ainda que haja determinação legal expressa, é cabível a equidade quando tal 

texto for obscuro ou defeituoso, ou simplesmente genérico demais para o caso concreto; 

(iv) averiguada a omissão, defeito ou generalidade da lei, cumpre primeiramente apelar 

para as formas complementares do direito; (v) sua construção não deve ser sentimental ou 

arbitrária, devendo decorrer da elaboração científica. 

Percebe-se que o preceito de equidade não apresenta um caráter de subsidiariedade 

em absoluto e abstrato dentro do ordenamento jurídico. Desse marco decorre o 

entendimento que, se a situação jurídica mais abstrata, qual seja a equidade, não é 

absolutamente subsidiária, não poderia sê-lo a regra de enriquecimento sem causa, vez que 

apresenta requisitos e subordinações próprias que limitam seu campo de incidência. 

Por óbvio, tal observação faz suprimir a incidência do enriquecimento sem causa 

nesses casos de falso conflito de normas. Trata-se de um falso conflito de normas, posto 

que a norma de enriquecimento sem causa não chega a ser de potencial aplicação no caso 

concreto, tendo em vista que seus requisitos não estarão preenchidos, o que abre espaço 

para a manutenção do enriquecimento ou a utilização de outra regra jurídica. 

A única exceção que Varela
331

 traz ao conceito de subsidiariedade do enriquecimento 

sem causa é um óbice de natureza legal. Para o autor, a subsidiariedade será excepcionada 

em todos os casos que a lei assim o determinar, ou seja, determinar que o enriquecimento 

sem causa irá regular determinada situação fática. 

Como demonstra Inocência Mártires
332

 o Código Civil deve ser aplicado à luz do 

preceito de supremacia da Constituição, devendo sua interpretação se realizar de maneira 

conforme à carta maior. De tal maneira, havendo dúvidas acerca da interpretação de uma 

determinada regra jurídica, deve-se utilizar a interpretação que concretize as decisões do 

legislador constitucional. 
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Segundo Ferreira da Silva
333

, o espírito motivador de todo o sistema de direito 

positivo deve estar baseado na ética jurídica, a qual tem por objetivo a justiça social, 

devendo o legislador, ao elaborar a lei, respeitar os valores éticos, mas também a estrutura 

sociojurídica. Dentre esses preceitos, o que rege mais proximamente os valores éticos do 

legislador é a generalidade, o qual garante o princípio de igualdade. 

Note-se que a atividade do legislador não se encontra desvinculada dos demais 

elementos da realidade jurídica que interfere em um determinado Estado. Como se trata de 

uma fase criadora deve respeitar os ditames das demais fases de aplicação do direito. 

Surge, portanto, um duplo limite, de um lado ético, em relação à conduta daquele 

legislador e, por outro lado, um limite de respeito à estrutura vigente. 

Considerando que esse regime ético traduz os preceitos mais básicos do direito, quais 

sejam, a justiça e a igualdade entre os indivíduos, impossível dissociar a atividade 

legislativa da necessidade de se garantir um corolário de regras que atinjam a realidade 

jurídica de maneira genérica e abrangente. 

A necessidade de generalidade da regra jurídica a ser criada deve respeitar dois 

estigmas, quais sejam, o estigma do destinatário e o estigma do conteúdo. Apenas com a 

consecução desses dois estigmas, que se traduzem num pressuposto de atuação do 

legislador na elaboração da lei, se pode averiguar que a lei provem de um regime ético. 

O estigma do destinatário está relacionado propriamente com o princípio da 

igualdade em relação aos indivíduos isoladamente considerados. Nesse contexto, uma 

determinada proposição jurídica não pode desconsiderar determinados indivíduos que 

também preencham os requisitos. Assim, se faz prevalecer a igualdade formal entre os 

indivíduos.  

Entretanto, é decorrência lógica, não se pode interpretar tal estigma de maneira 

absoluta, vez que é mitigado pela igualdade material ou substancial. Por isso, havendo um 

fator de discrimen que faça ser necessário determinada lei ou disposição para um 

determinado grupo ou série de indivíduos, não se deve ler tal necessidade com uma 

situação de igualdade, mas sim como a concretização da igualdade numa realidade 

determinada e não genérica, tendo em vista uma desproporção entre este grupo e os demais 

grupos que componham uma ordem social. 
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De outra feita, o segundo estigma está relacionado ao conteúdo emanado pela lei ou 

disposição legal. Nesse sentido, o conteúdo deve também ser genérico, em vista de uma 

teoria conglobante das situações fáticas, que busque evitar a subversão do ordenamento, 

através da criação de lacunas estratégicas que permitam o comportamento desregrado de 

determinado grupo social. 

Assim, no momento em que se elabora uma determinada regra jurídica esta deve 

apresentar a maior abrangência
334

 possível – logicamente, sem que desvirtue o próprio 

ordenamento – para que se tutelem todas as situações fáticas que se assemelhem, sob pena 

de se criar uma realidade de desigualdade entre situações fáticas, o que afeta o preceito de 

igualdade e justiça que permeia o direito. 

No caso em estudo, tal dedução deve ser aplicada na tentativa de se compreender a 

abrangência do enriquecimento sem causa enquanto regra jurídica positivada pelo 

legislador no Código Civil de 2002. A primeira conclusão que se pode determinar é que a 

atividade do legislador não é completamente discricionária, devendo respeitar os preceitos 

básicos do ordenamento civil. 

Portanto, não deveria o legislador criar requisitos ou suprarequisitos que impeçam a 

utilização de uma norma no caso concreto, sem estabelecer os limites e conteúdo desse 

requisito. A partir do momento em que o legislador se dispõe a regular uma determinada 

situação, deve aplicar os conceitos de igualdade e coadunar a regra a ser criada com as 

regras e princípios do ordenamento, devendo respeitar os estudos realizados sobre o tema 

também. 

Trata-se, em síntese, da necessidade de se explicar o sentido da subsidiariedade a 

depender do caso de enriquecimento sem causa. Logo, para que haja de fato segurança 

jurídica na medida do legislador de estabelecer o requisito da subsidiariedade, é preciso 

definir seu conteúdo. 
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Diante de tal realidade, não subsiste a supraregra de subsidiariedade, tendo em vista 

que, como foi demonstrado pela análise da doutrina, não existe sustentação técnica, a qual 

decorre meramente de uma ingerência histórica que fez com que a doutrina francesa 

enxergasse uma solução para um problema que poderia ser resolvido pela aplicação correta 

da figura jurídica. 

Ademais, a subsidiariedade afronta a generalidade de da regra jurídica do 

enriquecimento sem causa, a partir do momento em que impede que seja aplicada em 

muitas situações nas quais há enriquecimento sem causa, sob o pretexto da existência de 

outra norma jurídica. 

Note-se o grau de discricionariedade da norma. Inicialmente, nasce da total 

discricionariedade do legislador, ao aplicar uma proposição desnecessária no atual estágio 

do ordenamento. Para além, a discricionariedade do magistrado na aplicação do 

enriquecimento sem causa, vez que – não se pode esquecer desse ponto – será ele que 

definirá se na situação fática há ou não outra regra jurídica a ser aplicada. Portanto, no final 

das contas o critério de subsidiariedade, que buscava evitar a arbitrariedade, acaba por 

duplicá-la. 

De forma incidental é cabível destacar que Limongi França
335

 aduz que uma 

determinada lei deve conter certas características para ser considerada como tanto, quais 

sejam: (i) expressão escrita; (ii) origem estatal; (iii) competência do poder legiferante; (iv) 

generalidade; (v) obrigatoriedade. 

Os três primeiros caracteres não apresentam peculiar interesse na análise da 

subsidiariedade da norma de enriquecimento sem causa, tendo em vista que são respeitados 

a partir da elaboração do Código Civil de 2002. O que cabe inquirir são os requisitos de 

generalidade e obrigatoriedade, os quais são tolhidos de forma indireta pela supra-regra de 

subsidiariedade. 

De início, a generalidade da lei pressupõe sua destinação para todos os cidadãos, não 

podendo ser destinada intencionalmente somente a alguns grupos ou cidadãos sem que haja 

fator de discrimen para tanto. Preenchidas as condições a lei deve ser aplicável no caso 

concreto.
336
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Já em relação ao requisito da obrigatoriedade define que uma determinada lei, para 

que seja aplicada e respeita no plano fático deve apresentar uma determinada sanção 

coercitiva que inste o particular a cumpri-la, sob pena de se criar um ordenamento jurídico 

meramente simbólico. De tal forma, apenas a lei que sanciona o indivíduo no caso concreto 

é lei de fato, posto que será – ou pelo menos há motivos para se suspeitar que seja – 

cumprida no caso concreto.
337

 

Diante do quadro apresentado, nota-se que a subsidiariedade gera a perda indireta de 

certos caracteres inerentes à lei e às disposições legais, o que contradiz a atuação do 

legislador ao criá-las. Pode-se definir, assim, a subsidiariedade como um elemento redutor 

da própria natureza jurídica da disposição legal, que perde a imperatividade que lhe é 

natural, restando um caráter pedagógico insuficiente. 

Em caráter conclusivo, note-se que não há uma posição doutrinária absoluta em 

relação ao fundamento da subsidiariedade. O que se pode estabelecer é que não se trata de 

um requisito especifico da regra de vedação do enriquecimento sem causa, posto que 

definidos diretamente, quais sejam, (i) enriquecimento, (ii) à custa de outrem, (iii) sem 

justa causa.  

Trata-se, como se vê de uma regra de concurso de normas definida a priori pelo 

legislador. Tal medida se demonstra ineficaz e desnecessária sob dois aspectos principais, a 

saber, (i) retira campo de aplicabilidade do enriquecimento sem causa enquanto remédio 

restitutório, (ii) usurpa uma competência do judiciário – definir a solução em concurso de 

normas – através de disposição do legislativo. 

Para além, percebe-se que a simples menção da subsidiariedade não resolve o 

problema inicial, qual seja, a definição do campo de incidência do enriquecimento sem 

causa, uma vez que está delimitada no Código Civil de maneira completa. 
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É preciso, portanto, estabelecer os casos em que cabível a ação de enriquecimento 

sem causa, para que, a partir daí, seja determinado o nível de aplicação da figura jurídica, 

de maneira autônoma, subsidiária ou complementar.
338

 

De outra feita, Silvio Rodrigues
339

 também é adepto da subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa em sentido abstrato, pois para o autor tratar-se-ia de remédio 

que nem sempre poderia gerar integral indenização, bem como seria um meio indireto de 

restituição e não um meio direto. 

Entre os adeptos da subsidiariedade em sentido abstrato se destaca Carbonnier
340

, 

para quem a subsidiariedade significa a impossibilidade da utilização da actio de in rem 

verso quando houver impedimento jurídico para outra forma de restituição.  

O problema da indefinição, contudo, ainda persiste, vez que a teoria não responde 

quais são todos os valores, nem quais os valores que determinado bem jurídico confere. 
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Remete-se ao Capítulo 7 da presente obra, no qual se discute o campo de incidência da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 
339

RODRIGUES, Silvio, Direito Civil, v. 3, 28. ed, atual, São Paulo, Saraiva, 2002. p. 174. 
340

CARBONNIER, Jean. Derecho cit., p. 173. Contudo, antes de conceituar subsidiariedade com o sentido 

tradicional, o autor dá uma definição diversa do que viria a ser a subsidiariedade. Para ele, subsidiariedade 

seria a característica que impede que o empobrecido ajuíze a ação face ao enriquecido nos casos em que haja 

um intermediário, salvo nas hipóteses em que esse intermediário fosse insolvente. 
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4. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL DA SUBSIDIARIEDADE DA 

NORMA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

No tocante à jurisprudência relativa ao tema do enriquecimento sem causa e, 

especialmente ao critério de subsidiariedade, tem-se que não há grande desenvolvimento a 

fim de se estabelecer uma real concepção jurisprudencial da situação da norma e sua 

possível aplicação. 

Percebe-se que o operador do direito não leva a questão do enriquecimento sem 

causa aos Tribunais na medida em que poderia, evitando a provocação – no sentido 

jurídico do termo – dos magistrados e cortes superiores para ocasionar a interpretação 

exata sobre o tema.  
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4.1. JURISPRUDÊNCIA STF 

 

Nos casos em que o tema do enriquecimento sem causa é vislumbrado no âmbito do 

STF o que se nota é o não aprofundamento do tema, não sendo possível abranger as teorias 

mais atuais, mantendo-se apenas e tão somente a ideia da figura jurídica como um 

princípio genérico, que garante como justificativa uma determinada disposição de bens em 

uma relação contratual.
341

  

Em outro caso, o enriquecimento sem causa exsurge como justificativa idônea para a 

obrigatoriedade de pagamento de mensalidade/taxa de moradores de um determinado 

loteamento fechado, tendo em vista que tal modalidade não apresenta dever legal de rateio 

de serviços prestados.
342

 Evita-se, assim, a figura do free rider. 

                                                           
341

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO 

DO BENEFÍCIO. OFENSA REFLEXA. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da 

decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso 

cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Precedentes: Rcl 11.022-ED, Rel. Min. Cármen 

Lúcia, Plenário, DJ 7/4/2011, AI 547.827-ED, Rel. Min. Dias Tofolli, 1ª Turma, DJ 9/3/2011; RE 546.525-

ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 5/4/2011 e a Pet 4.837-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal 

Pleno, DJ 14/3/2011. 2. A revisão do benefício previdenciário depende da análise de norma 

infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de 

análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 

Precedentes: AI 809.988, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/3/2012, ARE 699.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

DJe de 27/9/012, e o ARE 644.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 

20/9/2011. 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou : Apelação Cível. Ação de revisão de 

benefício de previdência complementar. Reconhecimento do tempo de contribuição em regime especial pelo 

INSS. Conversão de aposentadoria proporcional para integral. Sentença de procedência. Inconformismo da ré 

que se limita à ausência de constituição pelo autor da reserva matemática necessária à cobertura do benefício 

deferido. Questão resolvida quando do julgado do Agravo de Instrumento n° 0038738-72, que modulou ex 

officio a providência cautelar concedida na sentença para determinar que da quantia a ser paga ao benefício 

fosse descontado o valor do aporte devido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do agravado. 

Inexistência de quaisquer outras impugnações específicas. Recurso a que se nega seguimento 

monocraticamente. (fl. 244) 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 712888 ED / RJ - RIO DE 

JANEIRO , EMB.DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a):  Min. LUIZ 

FUX, Julgamento:  17/09/2013, Órgão Julgador:  Primeira Turma). 
342

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RATEIO DE DESPESAS. PRELIMINAR FORMAL DE 

REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 1. A repercussão geral como novel requisito 

constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, 

fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código 

de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar 

do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”). 2. O 

recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 

731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário. 3. O 

momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, 

devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como desejam 
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Percebe-se um campo interessante para aplicação do enriquecimento sem causa nos 

casos de existência do free-rider, posto que o “carona” atua exatamente em situações 

fáticas nas quais não há uma causa jurídica que atue precipuamente, devendo haver um 

método para restituição do enriquecimento do free-rider. 

Ademais, grande parte dos julgados relativos ao tema do enriquecimento sem causa 

trazem o principio como justificativa para o pagamento de direitos de servidores públicos, 

tais como férias, licença-prêmio, entre outros.
343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
os agravantes. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa. 4. O juízo prévio de admissibilidade feito na 

origem não vincula o Supremo Tribunal Federal. Precedente: RE 287.710-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, 

Primeira Turma, DJ 27/9/2002. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONDOMÍNIO 

DE FATO – Loteamento fechado, ou dotado de serviços diferenciados aos moradores – Associação de 

moradores, clube de campo, sociedade ou outra modalidade criada para custear a estrutura e serviços do 

empreendimento, que beneficiam, e valorizam todos os imóveis – Dever em tese de todos os proprietários 

beneficiados ratearem as despesas, associados ou não – Obrigação que tem por fonte o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa – Réus, no caso concreto, que são associados fundadores e participaram de 

assembleias recentes, o que reforça o dever de pagar as despesas de manutenção com fundamento no vínculo 

convencional – Sentença de improcedência – Recurso da associação provido”. 6. Agravo regimental 

DESPROVIDO. (ARE 692413 AgR / SP - SÃO PAULO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Julgamento:  12/11/2013, Órgão Julgador:  Primeira Turma) 
343

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria. 

Licença-prêmio não gozada. Indenização. Possibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, no exame do ARE nº 721.001/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela existência de 

repercussão geral do tema nele debatido e reafirmou a jurisprudência da Corte quanto à possibilidade da 

conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, bem como de outros direitos de natureza 

remuneratória, tais como a licença-prêmio, quando os servidores não mais puderem deles usufruir, sob pena 

de caracterizar o enriquecimento sem causa da Administração. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 

663120 AgR / PE - PERNAMBUCO, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:  27/08/2013, Órgão Julgador:  Primeira Turma). 
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4.2. JURISPRUDÊNCIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO 

 

Dentre os casos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que versam sobre o 

enriquecimento sem causa, destaca-se a Apelação 0021333-92.2011.8.26.0011 de relatoria 

do Des. Francisco Loureiro da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, julgado em 

03/04/2014
344

.  

Neste caso, um dos sócios de uma empresa composta por três sócio efetuou o 

pagamento integral de débitos tributários, os quais, ao depois, cobrou dos demais sócios, 

tendo em vista a sub rogação decorrente do pagamento integral realizado. A questão 

central se desenvolve no sentido de ter ocorrido ou não a prescrição de tal pretensão. Para 

tanto, a discussão se dá no tocante a qual seria a pretensão a ser ajuizada, a saber, a ação de 

enriquecimento sem causa ou a ação decorrente do direito inerente ao art. 1.007 do Código 

Civil. 

O entendimento do relator, o qual prevalece, é no sentido da subsidiariedade da ação 

de enriquecimento sem causa, que só poderia vir a ser utilizada no caso de não haver 

nenhuma outra forma de tutela proveniente do ordenamento jurídico. Nesse caso, haveria 

outra forma, portanto, não caberia a utilização do enriquecimento sem causa. 

Interessante notar que, tanto neste caso quanto em outros casos
345

 nos quais votou o 

Desembargador Francisco Loureiro, por vezes como voto divergente, a conclusão acerca 

                                                           
344

Ementa: PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Sócio titular de 1/3 das quotas sociais que paga integralmente 

dívida contraída pela sociedade. Pretensão de ressarcimento em face do sócio que ainda não o indenizou. 

Pagamento de terceiro interessado, que quita dívida pela qual era ou podia ser obrigado. Sub-rogação legal. 

Novo credor que assume a posição jurídica do credor primitivo, com todos os direitos, ações e privilégios. 

Artigo 349 do Código Civil. A transferência de titularidade do crédito não tem o condão de alterar o regime 

jurídico da prescrição. Prazo prescricional do crédito tributário. Pretensão do autor que não se funda no 

enriquecimento sem causa, mas sim em relação societária entre as partes. Subsidiariedade do enriquecimento 

sem causa. Prazo trienal afastado. Aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código 

Tributário Nacional. Recurso provido. 
345

Ementa: COMPROMISSO DE VENDA DE COMPRA. Promitentes compradores que pleiteiam a 

restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e SATI. Prescrição inocorrente. Pretensão 

que não se funda na vedação ao enriquecimento sem causa, mas sim no artigo 51, inciso IV, do CDC. Pedido 

de restituição da comissão de corretagem que não se justifica pela prescrição, mas sim por outro fundamento. 

Comissão de corretagem regularmente contratada entre as partes. Contrato que desloca ao promitente 

comprador o pagamento direto das despesas de corretagem, ao invés de fazê-lo de modo indireto embutindo 

o valor no preço final do imóvel. Motivos de ordem fiscal. Indiferença para o promitente comprador. 

Ocorrência de aproximação útil. TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA 

(SATI). Promitente comprador que pleiteia a restituição de valores pagos a título de comissão de serviços de 

assessoria técnico-imobiliária (SATI). Cláusula contratual que prevê a responsabilidade do promissário 

comprador pelo pagamento de serviços de intermediação e de assessoria. Abusividade. Venda casada. 
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da subsidiariedade da ação de enriquecimento sem causa exsurge como forma de garantia 

da tutela por outra via por decorrência do fenômeno da prescrição ter atingido a tutela 

através da ação de enriquecimento sem causa. 

São casos nos quais o prazo prescricional de 3 anos relativo à ação de 

enriquecimento sem causa já teria decorrido, mas o prazo da ação diversa ainda não teria 

exaurido. O manejo da subsidiariedade, portanto, se deu na busca por gerar maior 

amplitude do acesso à justiça, impedindo-se que uma possível demanda fosse estagnada 

apenas por um requisito formal.  

Cabe notar que uma parte considerável dos julgados do TJSP que trazem a expressão 

“enriquecimento sem causa” utilizam-na como mero recurso retórico o que se consagra 

como uma terceira forma de aplicação, para além da regra jurídica e do princípio jurídico, 

posto que serve, apenas e tão somente, para avalizar a aplicação de uma determinada regra 

jurídica.
346

 Ou simplesmente se diz que uma determinada indenização não pode gerar 

enriquecimento sem causa da parte que sofreu o dano
347

. 

                                                                                                                                                                                
Vedação pelo Código de Defesa do Consumidor. Dever da ré de restituir o valor pago a este título. DANOS 

MORAIS. Não comprovação de danos morais, diante da ausência de violação a direito da personalidade, ou 

sentimento negativo de estatura suficiente para gerar compensação pecuniária. Recursos parcialmente 

providos. (0057947-52.2012.8.26.0564 Apelação, Relator(a): Francisco Loureiro, Comarca: São Bernardo do 

Campo, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 30/01/2014). 
346

Ementa: COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO 

STATUS QUO ANTE. 1. Cerceamento de defesa. Não configurado. A apelante deve suportar sozinha os 

ônus decorrentes da ausência injustificada de suas testemunhas e de seu patrono na audiência de instrução. 

Rechaçado, portanto, o pleito de invalidação. 2. Devolução do preço. Havendo resolução contratual, as partes 

devem ser restituídas ao status quo ante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (artigos 884 e ss. do 

CC). Nesse diapasão, a apelada retornará à posse plena do ponto comercial e voltará a ser titular das quotas 

da sociedade empresária. Em contrapartida, deverá restituir à apelante a quantia de R$ 9.000,00, com 

correção monetária e juros moratórios. 3. Cheque-caução. A recorrida deverá restituir a cártula à recorrente. 

Sublata causa, tollitur effectus. Recurso parcialmente provido, com alteração do ônus da sucumbência.  

(0039283-96.2007.8.26.0224 Apelação, Relator(a): Roberto Maia, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador: 10ª 

Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 08/04/2014). 
347

Ementa: PLANO DE SAÚDE PRESCRIÇÃO Ação de ressarcimento de danos materiais (custeio de 

cirurgia para a qual a operadora negou cobertura) e morais Prescrição reconhecida quanto ao primeiro 

pedido, ao argumento de ter-se dado prescrição ânua (artigo 206, § 1º, II, do Código Civil) Inaplicabilidade 

dessa regra, no entanto, por se cuidar de plano de saúde, e não de seguro em geral, com regulação própria na 

Lei 9.656/98 Não incidência, igualmente, do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor Normas 

destinadas a situações e relações jurídicas diversas Aplicação subsidiária do Código Civil Inexistência, no 

sistema, de norma regente na demanda em apreço Incidência da norma geral (art. 205 do CC), segundo a qual 

a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor Entendimento pacificado no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça Prejudicial de mérito afastada. PLANO DE SAÚDE DANO 

MATERIAL - Necessidade de cirurgia de obesidade mórbida. Demora da operadora em autorizar o 

procedimento recomendado pelo médico cooperado obrigando o paciente a arcar com as despesas respectivas 

Ação procedente Ressarcimento devido Responsabilidade do plano de saúde pelo ressarcimento das despesas 

médico- hospitalares incorridas pelo beneficiário, com correção monetária e juros de mora Sentença 

reformada. DANO MORAL Reparação A indenização por dano moral deve reparar o sofrimento da vítima e, 

ao mesmo tempo, desestimular a prática do fato, pelo ofensor, devendo o Juiz estabelecê-lo com critérios de 

proporcionalidade e razoabilidade, sem deixar de atender a esses objetivos, todavia evitando o 
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Ainda que admitida a aplicação do enriquecimento sem causa, a solução definida se 

pautou pela restituição do montante do indébito, sem que houvesse maiores 

questionamentos acerca do valor de restituição do enriquecimento, adotando-se 

implicitamente a teoria do duplo limite.
348

 

Caso interessante
349

 se deu em uma Apelação na qual foi consignado que havia dever 

de pagamento de prestações contínuas para manutenção, preservação e administração de 

                                                                                                                                                                                
enriquecimento sem causa do ofendido, ou provocando injusto desfalque do patrimônio do ofensor Recusa 

que, na hipótese, ultrapassou o mero aborrecimento - Circunstâncias do caso concreto que não justificam 

arbitramento exacerbado Indenização arbitrada em quarenta salários mínimos, em consonância com os 

critérios legais, suficiente para a reparação do dano causado, observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade Manutenção. Apelo dos autores parcialmente provido, não provido o da ré. 

(913091339.2008.8.26.0000 Apelação, Relator(a): João Carlos Saletti, Comarca: São José dos Campos, 

Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 08/10/2013). 

Ementa: Ação indenizatória. negativação indevida. danos morais. 1) Ilegitimidade passiva da Itaucard. 

Questão indissociável do mérito, de modo que será com ele analisada. 2) Responsabilidade civil objetiva e 

solidária. Artigos 14, caput, e 25, § 1º, do CDC. Autor-apelado tinha contrato de cartão de crédito com a ré-

apelante e, mesmo que assim não fosse, seria equiparado a consumidor pelo artigo 17 do CDC, por ter sido 

vítima de falha do serviço dela. Tendo participado da cadeia de fornecedores e procedido ao indevido 

lançamento do nome do apelado em cadastros de maus pagadores, a apelante pode ser responsabilizada pelos 

danos daí decorrentes, até porque o artigo 25, § 1º, consagra a responsabilidade solidária de todos aqueles 

que hajam contribuído para a lesão ao consumidor. 3) Indenização. Equilíbrio entre as funções punitiva e 

compensatória. O patamar não pode ser ínfimo a ponto de não surtir qualquer efeito intimidativo para o 

causador da lesão nem muito elevado a ponto de levar ao enriquecimento sem causa da vítima. Mantida a 

indenização no valor de R$ 9.000,00, com juros e correção monetária. Recurso não provido. (0123226-

67.2008.8.26.0000 Apelação, Relator(a): Roberto Maia, Comarca: Votorantim, Órgão julgador: 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data do julgamento: 19/03/2013. 
348

Ementa: APELAÇÃO Ação cautelar e anulatória de título de crédito c.c perdas e danos e indenizatória por 

danos e morais. Decisão de improcedência. Verossimilhança do nome, endereço e valor da dívida entre o 

recibo e demais elementos acerca da recorrida. Configuração de pagamento parcial da dívida. Pessoa jurídica 

diversa da credora conforme protesto. Enriquecimento ilícito. Aplicação dos artigos 884 e 885 do CC. 

Repetição de indébito na forma simples. Reforma da decisão para dar provimento quanto às perdas e danos. 

Manutenção da decisão quanto à improcedência da sustação de protesto, anulação do título e danos morais. 

Título protestado em nome de pessoa diversa. Recurso parcialmente provido. (0051720-48.2002.8.26.0224   

Apelação, Relator(a): Flávio Cunha da Silva, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito 

Privado, Data do julgamento: 12/03/2014) 
349

Ementa: ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO. CONTRIBUIÇÕES. EXIGIBILIDADE. 

Enunciado nº 89 da I Jornada de Direito Civil. Artigo 1.336, inciso I, do CC. Para cuidar do loteamento, a 

apelante necessita de contribuições dos proprietários das casas, sendo legítima a exigência dessa participação 

pecuniária, independentemente de o dono do lote ser associado, ou não, à entidade coletiva. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. Precedentes desta Câmara. O apelado arcará com as taxas em aberto, aí incluídas 

tanto as mencionadas na planilha quanto as vencidas e não pagas no curso do processo até a satisfação da 

obrigação (Súmula nº 13/TJSP), tudo com correção monetária e juros moratórios. A multa, todavia, não é 

devida. Recurso parcialmente provido, com alteração do ônus da sucumbência. (0011506-71.2009.8.26.0223 

Apelação, Relator(a): Roberto Maia, Comarca: Guarujá, Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado, 

Data do julgamento: 04/02/2014). 

Ementa: ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO. CONTRIBUIÇÕES. EXIGIBILIDADE. (a) Taxas. 

Enunciado nº 89 da I Jornada de Direito Civil. Artigo 1.336, inciso I, do CC. Para cuidar do loteamento, a 

autora-apelada necessita de contribuições dos proprietários das casas, sendo legítima a exigência dessa 

participação pecuniária, independentemente de o dono do lote ser associado, ou não, à entidade coletiva. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. Precedentes desta Câmara. Os réus-apelantes arcarão com as taxas 

em aberto, aí incluídas tanto as mencionadas na planilha quanto as vencidas e não pagas no curso do processo 

até a satisfação da obrigação (Súmula nº 13/TJSP), tudo com correção monetária, juros moratórios e multa, 

nos termos da sentença. (b) Honorários de sucumbência. Artigo 22, caput, da Lei nº 8.906/1994. Manutenção 
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um determinado loteamento fechado por parte de um dos seus moradores que havia parado 

de contribuir com tal rateio. Para se chegar a tal conclusão, tangenciou-se o argumento de 

vedação ao enriquecimento sem causa, mas este não foi o principal critério para obrigar ao 

pagamento, o qual se fez a partir da analogia promovida pelo Enunciado 89 do I Jornada de 

Direito Civil, que anuncia que a doutrina entende cabíveis as previsões do condomínio 

edilício para as demais formas de agrupamento, tais como os loteamentos fechados. 

Perceba-se que quando seria possível utilizar os critérios da ação de enriquecimento 

sem causa, ainda que se considerasse sua subsidiariedade em critério abstrato, preferiu-se a 

analogia promovida pela doutrina, a qual no ordenamento jurídico tem peso e hierarquia 

menor
350

 que a regra jurídica de vedação ao enriquecimento sem causa. 

Ademais, a aplicação da do critério da subsidiariedade não sofre questionamentos, 

sendo que, via de regra, quando se vislumbra outra regra jurídica que incida em 

determinado caso concreto, não se questiona a abrangência de cada uma, apenas sendo 

aplicada a regra específica e afastando-se a ação de enriquecimento sem causa por conta da 

subsidiariedade
351

. 

Interessante notar, através dos julgados
352

, que uma questão de utilidade prática 

incorre quando da utilização do enriquecimento sem causa enquanto regra jurídica ou 

                                                                                                                                                                                
da verba honorária fixada na sentença (20% do valor total da condenação). Recurso não provido.  (0028008-

02.2008.8.26.0068 Apelação, Relator(a): Roberto Maia, Comarca: Barueri, Órgão julgador: 10ª Câmara de 

Direito Privado, Data do julgamento: 21/01/2014). 

Ementa: ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO. CONTRIBUIÇÕES. Enunciado nº 89 da I Jornada 

de Direito Civil. Artigo 1.336, inciso I, do CC. Para cuidar do loteamento (artigo 2º do Estatuto Social), a 

autora-apelante necessita de contribuições dos proprietários das casas, sendo legítima a exigência dessa 

participação pecuniária, independentemente de o dono do lote ser associado, ou não, à entidade coletiva. 

Vedação ao enriquecimento sem causa. Mantida a sentença de procedência. Recurso não provido. (9169999-

17.2008.8.26.0000, Apelação, Relator(a): Roberto Maia, Comarca: Cotia, Órgão julgador: 10ª Câmara de 

Direito Privado, Data do julgamento: 12/11/2013). 
350

Até porque os Enunciados das Jornadas de Direito Civil, em que pese demonstrem o entendimento 

doutrinário predominante, não apresentam caráter vinculativo ou força hierárquica a ponto de impedir a 

aplicação da regra jurídica de vedação ao enriquecimento sem causa.  
351

Ementa: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Resolução contratual em processo anterior Ação 

para devolução das quantias pagas Prescrição afastada A aplicação do enriquecimento sem causa como regra, 

cuja violação é fonte geradora de obrigação, pressupõe elemento de subsidiariedade, que não está presente no 

caso concreto A pretensão de devolução das quantias pagas decorre de resolução contratual operada em 

processo anterior (retorno das partes ao estado anterior), de modo que o prazo prescricional regente é aquele 

aplicável ao pedido de resolução contratual (prazo geral de 10 anos). Recurso provido. (9104161-

30.2008.8.26.0000 Apelação, Relator(a): Piva Rodrigues, Comarca: Araraquara, Órgão julgador: 9ª Câmara 

de Direito Privado, Data do julgamento: 11/06/2013). 
352

Ementa: DIREITO PROCESSUAL Coisa julgada Inocorrência Ausência de identidade entre os elementos 

das ações envolvidas Inteligência dos arts. 301, §§ 1º e 2º, c.c. 471, caput, do CPC Extinção afastada Recurso 

provido. PRESCRIÇÃO Inocorrência Aplicação do prazo de 10 anos previsto no art. 205 do CC Pretensão do 

autor que se funda no enriquecimento sem causa como princípio e não como regra jurídica Distinção 

Natureza pessoal a sobressair Precedente desta Corte Controvérsia regida pelo art. 53 do CDC Observância 

ao art. 2.028 do CC Decadência incabível Demanda que resistiu aos efeitos do decurso do tempo Preliminar 
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enquanto princípio jurídico, no tocante à prescrição da pretensão. No caso da regra 

jurídica, a prescrição é regulada pelo Código Civil de maneira específica, a saber, tem 

prazo de 3 anos. Já quando se fala em enriquecimento sem causa enquanto princípio 

jurídico não há, em tese prescrição, restando a regra geral do prazo prescricional de 10 

anos para a pretensão de ação que verse sobre tal tema. 

Há entendimento no sentido da inaplicabilidade da ação de enriquecimento sem 

causa no tocante à repetição de prestação alimentícia, tendo em vista sua 

irrepetibilidade.
353

 

Também nos sentido da subsidiariedade do enriquecimento sem causa os casos de 

repetição de contratos de financiamento para expansão de fiação elétrica, posto que cabível 

ação específica de restituição.
354

 

O entendimento jurisprudencial no tocante ao embate entre enriquecimento sem 

causa e ação específica prescrita também pende para a impossibilidade de utilização do 

enriquecimento sem causa tendo em vista sua subsidiariedade.
355

 

Destaca-se que, no âmbito jurisprudencial, a ação de enriquecimento sem causa 

ajuizada em casos os quais fosse possível uma ação específica carece de interesse de agir, 

                                                                                                                                                                                
afastada. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA Resolução extrajudicial do contrato que culminou com 

a venda do imóvel a terceiro Pretensão de ver restituídas as parcelas pagas ao longo do ajuste 

Admissibilidade Partes que devem ser restituídas ao status quo ante Restituição de 95% das parcelas pagas 

Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte Retenção de 5% que no caso se mostra razoável Recurso parcialmente provido. 

(0211742-20.2009.8.26.0100   Apelação, Relator(a): Ferreira da Cruz, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 

7ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/12/2012). 
353

Ementa: Enriquecimento sem causa. Necessidade de prova de que havido à custa do autor, e não de 

terceiro. Subsidiariedade, ademais, da demanda. Impossibilidade, ainda, de se obter, pela sua via, devolução 

de verbas alimentares irrepetíveis. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido. (0117457-

98.2010.8.26.0100 Apelação, Relator(a): Claudio Godoy, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 1ª Câmara de 

Direito Privado, Data do julgamento: 04/12/2012). 
354

Ementa: Ação de cobrança. Contrato de financiamento para expansão da rede de eletrificação. Aporte de 

recursos do BNDES pela concessionária de serviço público mediada pelo consumidor. Ação de restituição 

sujeita ao prazo prescricional do art. 205 do CC/2002. Ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa 

que tem aplicação subsidiária. Interpretação do art. 886 do CC/2002. Prescrição afastada. Pagamento do 

financiamento por meio das contas de consumo em 72 meses. Pagamento incontroverso (art. 334, III, do 

CPC). Rede elétrica que foi incorporada ao patrimônio da apelada. Dever de restituição. Exegese do art. 14, § 

5º, da Lei 10.438/2002. Apelo provido (0000431-16.2011.8.26.0627   Apelação, Relator(a): Rômolo Russo, 

Comarca: Teodoro Sampaio, Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 

25/10/2012). 
355

Ementa: Seguro de automóvel. Prescrição. Interpretação do art. 206, parágrafo 1º, inciso II, do CC. Prazo 

prescricional ânuo da pretensão do segurado em face da seguradora. Súmula 101 do STJ. Inaplicabilidade do 

art. 206, §3º, III e IV do CC. Caráter subsidiário da ação de enriquecimento sem causa. Incidência do art. 886 

do CC. Prescrição reconhecida. Recurso improvido. (0005665-25.2009.8.26.0020   Apelação, Relator(a): 

Hamid Bdine, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 

27/09/2012). 
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tendo em vista seu caráter de subsidiariedade, merecendo ser julgada extinta sem resolução 

do mérito.
356

 

No sentido da aplicação da ação de enriquecimento sem causa e consequente 

superação do fator de subsidiariedade, tem-se o caso em que houve erro por parte do caixa 

de agência bancária em determinado depósito, no qual foi recebida uma parcela da quantia, 

mas foi dada quitação integral. Nesse caso, alegou a suposta enriquecida que haveria de ser 

respeitada a subsidiariedade, posto que poderia ser cobrado o caixa, pelas normas gerais 

das instituições financeiras. Contudo, decidiu o Tribunal que não seria esse o caso, 

cabendo a ação de enriquecimento.
357

 

A jurisprudência indica, tanto no âmbito do Superior Tribunal Federal quanto no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o tema do enriquecimento sem 

causa e do critério de subsidiariedade não são afetos ao cotidiano forense como poderia se 

imaginar partindo-se da abertura conceitual da figura jurídica. 

O que se percebe, após a analise dos julgados, é que prevalece a utilização do 

enriquecimento sem causa enquanto justificativa, mero argumento retórico, para definir 

certas situações previstas na lei através de outras regras jurídicas. 

 

                                                           
356

Ementa: AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ILEGITIMIDADE RECURSAL 

Reconhecimento da ilegitimidade recursal do co-recorrente Salvatore Drago, por não figurar como parte no 

processo Inteligência do § 1º, do art. 499 do Código de Processo Civil Preliminar acolhida. CONEXÃO A 

existência de ação de conhecimento e de execução não enseja a reunião dos processos, ante a inexistência de 

risco de decisões conflitantes Preliminar rejeitada. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA Processo 

julgado extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por 

ausência de interesse de agir A ação de enriquecimento sem causa possui caráter subsidiário, somente 

podendo ser manejada se inexistirem outros meios para o lesado se ressarcir do prejuízo sofrido Aplicação do 

art. 886 do Código Civil O autor poderia ter argüido as matérias suscitadas na presente ação em embargos à 

execução que lhe move o réu com base em confissão de dívida Impossibilidade de ajuizar ação de 

enriquecimento sem causa, por se tratar da via processual inadequada Sentença mantida Recurso negado, na 

parte conhecida HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Inaplicabilidade do disposto no art. 22 do Código de 

Processo Civil Não se vislumbra a prática de ato do réu tendente a retardar a entrega da prestação 

jurisdicional Inexistência de prova da má-fé ou dolo do requerido Recurso improvido. Recurso negado, na 

parte conhecida. (9234556-13.2008.8.26.0000   Apelação , Relator(a): Francisco Giaquinto, Comarca: São 

Bernardo do Campo, Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 14/12/2011). 
357

Ementa: COBRANÇA - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - Alegação de que a diferença entre o valor 

do título devido pela apelante e o que lhe foi efetivamente cobrado deve ser pleiteada junto ao caixa da 

instituição financeira apelada, em função da subsidiariedade da ação prevista no art. 884 e ss do CPC - 

Descabimento - Pagamento referente à segunda parcela de dívida existente perante a Prefeitura Municipal da 

Capital - Hipótese em que a recorrente tinha ciência do valor real a ser recolhido e tentou se furtar ao 

pagamento valendo-se de erro do caixa - Inobservância do principio da boa-fé - Instituição financeira que, 

após efetuar o pagamento integral ao ente público, tem direito ao recebimento da diferença - Sentença 

mantida - Recurso improvido (9052568-30.2006.8.26.0000 Apelação, Relator(a): Mario de Oliveira, 

Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 19ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/04/2011). 
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5.  CAMPO DE INCIDÊNCIA DA REGRA DE VEDAÇÃO AO 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

 5.1. INTRODUÇÃO 

 

Tendo por base as teorias que fundamentam o enriquecimento sem causa e o critério 

de subsidiariedade, bem como os requisitos de tal figura jurídica, cabe indagar o ponto 

central do presente estudo, a saber: qual é o campo de incidência da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 

Isso porque, o aparente desuso da regra de vedação ao enriquecimento sem causa 

pode derivar de duas hipóteses, quais sejam: (i) sua versatilidade e importância para o 

ordenamento é limitada e, portanto, não apresenta utilidade prática; ou (ii) a figura jurídica 

em apreço denota uma ideia geral por demais genérica, que deve ser restringida no campo 

da dogmática, a fim de se estabelecer seu campo de incidência, para que sua utilização 

possa ser compreendida. 

Fato é que a primeira hipótese não se sustenta numa análise apurada em relação ao 

tema. A partir de sua evolução histórica e de sua fundamentação, percebe-se que a regra de 

vedação ao enriquecimento sem causa apresenta importância como direito material com 

fulcro a resolução de conflitos intersubjetivos. 

Resta esboçar seu campo de incidência, com intuito de demonstrar as potenciais 

áreas de aplicação dentro do ordenamento jurídico civil – cabendo incursão em alguns 

temas de direito privado em sentido amplo. Dessarte, responde-se à primeira questão no 

sentido que a falha na análise da regra de vedação ao enriquecimento sem causa resulta na 

não delimitação de seu campo de incidência.
358

 

Para tanto, necessária uma investigação que passa por quatro crivos distintos, quais 

sejam: (i) distinção suficiente do enriquecimento sem causa frente à responsabilidade civil 

e as nulidades; (ii) os quatro grupos de incidência propostos por Menezes Leitão e sua 

exemplificação no Direito Civil brasileiro; (iii) ao depois, uma divisão entre negócios 

                                                           
358

Vislumbra-se que, a partir da delimitação do campo de incidência do enriquecimento sem causa, será 

possível uma maior e melhor aplicação da figura jurídica nos ramos jurídicos destacados. 
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causais e negócios abstratos no Direito Civil brasileiro; (iv) derradeiramente, a distinção de 

aplicação da regra de vedação do enriquecimento sem causa frente aos três indivíduos 

identificados na sistemática do Direito Privado, quais sejam, o empresário, o consumidor e 

o indivíduo. 

Derradeiramente, será possível delinear – ainda que não em caráter absoluto e 

imutável – uma resposta dogmática para a segunda dúvida que fomenta o presente estudo: 

qual o campo de incidência da regra de vedação ao enriquecimento sem causa. 
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 5.2. DISTINÇÃO ENTRE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, 

RESPONSABILIDADE CIVIL E NULIDADES 

 

Quanto à dinâmica do enriquecimento sem causa, VARELA
359

 salienta questão do 

plano da existência: Seria mais conveniente apenas anular o ato que gera o enriquecimento 

sem causa? Declarando-o nulo, os próprios efeitos da anulação ou nulidade permitiriam a 

reconstituição do status quo ante, verdadeiro fim da ação de enriquecimento.  

Para o autor
360

 a resposta à indagação deve ser negativa, uma vez que podem ocorrer 

situações nas quais a reconstituição pura e simples dos fatos não é a melhor reordenação do 

direito. Seriam casos de impossibilidade material, a qual exemplifica com o caso daquele 

que pensando ser sua, restaura obra de arte, restando-lhe direito ao valor em si, não a 

recompor-se do serviço da restauração, ou prejuízo econômico, exemplificado pela 

situação daquele que semeia em solo alheio, sendo prejudicial ao enriquecido o 

desfazimento da colheita e impossível de reverter o valor total das sementes ao 

empobrecido. 

Em casos nos quais não ocorressem tais situações, adverte-se
361

 que poderiam 

conflitar dois princípios, quais sejam, o da justiça comutativa, restituir o que pertence a 

cada um, e o da segurança jurídica, boa-fé e certeza do direito, no respeito aos atos 

jurídicos. Optando pela anulação do ato, prejudicar-se-ia a segurança jurídica, enquanto 

que não anulando o ato, prejudicar-se-ia a justiça comutativa. É o exemplo claro daquele 

que vende bem a outrem que não o registra e depois a terceiro que o registra, existem dois 

direitos, o do primeiro agente que deve ser restituído e o segundo agente que adquire a non 

domino. Assim, somente por meio do enriquecimento sem causa seria possível respeitar a 

validade do ato e sua consistência – já que não é anulado – e restituir o que de direito, 

corrigindo a incongruência do sistema. 

O enriquecimento sem causa provém, via de regra,
362

 de um negócio jurídico, caso 

dos contratos bilaterais, de um ato jurídico não negocial, caso do simples pagamento ou de 

ato material, exemplificado pela gestão de negócios. Porém, não se trataria exclusivamente 

                                                           
359

ANTUNES VARELA, João de Matos, Das obrigações cit., p. 309. 
360

ANTUNES VARELA, João de Matos, Das obrigações cit., p. 310. 
361

ANTUNES VARELA, João de Matos, Das obrigações cit., p. 311. 
362

ANTUNES VARELA, João de Matos, Das obrigações cit., pp. 315/316. 
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de um campo de atribuições patrimoniais (Vermögenszuwendungen). A teoria apesar de 

não ser equivoca, é incompleta, vez que desconsidera os casos em que o enriquecimento 

deriva de ato de terceiro, as ocasiões em que o próprio enriquecido realiza comportamento 

que o beneficia, caso da intromissão em direito alheio. 

Numa classificação própria, FERNANDO NORONHA
363

 demonstra que, sob o aspecto 

dos interesses tutelados a divisão principal das obrigações ocorre entre (i) obrigações 

negociais, (ii) responsabilidade civil e (iii) enriquecimento sem causa. Em linhas gerais 

tratam de: (i) finalidade dinâmica, transformam a autonomia privada e manifestação de 

vontade, concedendo-lhes efeitos jurídicos; (ii) finalidade reparadora, tem função 

ressarcitória, de reparar os danos causados e conceder indenização; (iii) tem objetivo de 

remover o acréscimo patrimonial destinado de maneira indevida para um patrimônio. 

Ademais, importa diferenciar o enriquecimento sem causa de outras figuras jurídicas. 

Assim, deve ser entendido como uma fórmula diferente de outras do direito civil como os 

quase-contratos, a restituição, a responsabilidade civil e a reivindicação. Apesar de muitas 

vezes próximos, tais institutos guardam diferenças conceituais que fazem com que sejam 

espécies únicas. Tendo em vista possíveis confusões que poderiam ser causadas, assevera-

se
 364

 as principais diferenças entre eles:  

Quanto aos quase-contratos, não é possível elencá-lo como uma de suas espécies, 

tendo em vista ser fonte autônoma de obrigações, que não se assemelha com as demais 

espécies de quase-contratos. Quanto à restituição, em que pese uma ideia geral comum 

acerca da reconfiguração do patamar inicial, esta é decampo de atuação mais amplo do que 

o enriquecimento sem causa.  

Quanto à responsabilidade civil
365

, as diferenças básicas são três, a saber: o 

enriquecimento sem causa não necessita da configuração de culpa, o que é diverso na 

responsabilidade civil; ademais, o enriquecimento sem causa visa à restituição do estado 

anterior, enquanto que a responsabilidade civil concentra esforços na indenização do ato 

ilícito; por fim, cada instituto parte de uma premissa diferente, qual seja, no caso do 

                                                           
363

NORONHA, Fernando, Tripartição fundamental das obrigações: obrigações negociais, responsabilidade 

civil e enriquecimento sem causa, in.: Jurisprudência Catarinense, Florianópolis. v.21, n.72, pp.93-106. p. 

101/102. 
364

NANNI, Giovanni Ettore, Enriquecimento cit., p. 202/223. 
365

No tocante à responsabilidade civil: GONÇALVES, Carlos Roberto, Responsabilidade Civil, 9. ed., São 

Paulo, Saraiva, 2005. 
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enriquecimento sem causa se busca evitar o enriquecimento da parte, já na 

responsabilidade civil se busca evitar o empobrecimento da parte contrária à lesão.  

Quanto à reivindicação, não guarda semelhanças com o enriquecimento sem causa 

posto que se trata de ação real, que se baseia, portanto, no direito de sequela, de caráter 

principal e autônomo; por outro lado, o enriquecimento sem causa trata-se de ação pessoal, 

desse modo sem direito de sequela e que, embora autônoma, tem caráter subsidiário entre 

as ações pessoais. 

Ainda sobre as diferenças, SERPA LOPES
366

 diferencia reivindicação e enriquecimento 

sem causa a partir das relações entre seus agentes. Em se tratando de reivindicação a ação é 

de um proprietário não possuidor contra um possuidor não proprietário. Quando se 

vislumbra o enriquecimento sem causa, tem-se um autor não proprietário contra um 

legítimo proprietário, caso do enriquecido. 

O objetivo do enriquecimento sem causa e de sua ação específica é a restituição do 

que foi locupletado. Cuide-se da diferença entre restituição, específica do caso em que se 

pretende apenas a retomada daquilo que foi indevidamente apossado por outrem sem 

justificativa e reparação, que deriva do acautelamento de situação de dano sofrida pelo 

agente reparado, com valor flutuante, relacionada aos casos de responsabilidade civil. 

Assim, é possível afirmar que não sendo passível de tipificação prévia para a reparação 

ainda seria cabível a análise do caso à luz da restituição, posto a diferença entre os 

institutos que as manejam.
367

 

Importa salientar que SACCO
368

 alinha a restituição por enriquecimento à necessidade 

de ocorrer uma violação de direito. 

Na teoria de VARELA,
369

 o enriquecimento sem causa exsurge como forma de 

solucionar um conflito concreto entre dois princípios do ordenamento. Por um lado, ao se 

apoderar de algo pertencente a outrem, viola-se o preceito mais básico da justiça, ou seja, 

dar aquilo que a cada um pertença. Por outro lado, quando decorre de ato jurídico válido, 

não se pode simplesmente ignorar sua existência, sob pena de não conferir a segurança 

jurídica e negocial ao ordenamento. Assim, o enriquecimento sem causa permite essa dupla 

validação, resguardando o direito do empobrecido e permitindo a validade continua do ato. 
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LOPES, Miguel Maria de Serpa, Curso cit., p. 72. 
367

VARELA, Antunes, Direito cit., p. 190. 
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SACCO, Rodolfo, L’ arricchimiento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, UTET, 1959. p. 139. 
369

VARELA, João de Matos Antunes, Direito cit., p. 190. 
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Vencida a etapa de se dizer o que não é o enriquecimento sem causa, passa-se a 

discorrer acerca de suas múltiplas facetas. 

Repousa dúvida teórica acerca da classificação do enriquecimento sem causa, em que 

se pese sua consolidação na lei civil como ato unilateral e fonte de obrigações. Sem 

adiantar os posicionamentos, pode-se considerar que as possibilidades de classificação são 

entre ser fonte de obrigações ou apenas princípio de direito e sendo fonte de obrigação 

trata-se de quase-contrato, de acepção histórica, de ato unilateral ou de categoria 

autônoma. 

Fonte das Obrigações, segundo ANTUNES VARELA, é o facto jurídico de onde ela 

[obrigação] procede, à realidade sub specie iuris que lhe dá vida
370

, ou seja, é a realidade 

jurídica que origina uma obrigação legal. Ademais, devido à atipicidade das Obrigações, 

estas sempre contaram com uma fonte para que se consubstanciem. 

A primeira divisão das Fontes das Obrigações remete às Institutas de Gaio, que se 

baseavam numa classificação dual, a saber, contratos e delitos. Porém, foi no período 

Justinianeu que a classificação utilizada ao longe da Idade Média e nos primórdios do 

século XIX foi cunhada, sendo esta subdividida em quatro categorias, quais sejam: os (I) 

contratos, os quais representavam o acordo de vontades entre as partes, (II) os quase-

contratos, que não apresentavam o elemento do acordo de vontade de ambas as partes, mas 

apenas de uma delas, como no caso do pagamento indevido e da gestão de negócios, (III) 

os delitos, que tinham como elemento essencial a intencionalidade na prática de ato danoso 

a terceiro (IV) e os quase-delitos, que tinham como elemento essencial a mera culpa na 

prática de atos danosos a terceiros.
371

 

Cabe analisar que VARELA
372

 já reconhecia a falta de rigor científico na classificação 

tradicional das fontes das obrigações. Isso por que, por exemplo, a categoria dos quase-

contratos, ao englobar figuras como a gestão de negócios e o pagamento indevido, não 

apresentava uma unicidade, um padrão em relação à sua característica principal, sendo uma 

divisão meramente formal, sem substrato comum. 

No tocante aos negócios unilaterais, ANTUNES VARELA
373

 salienta que a doutrina 

tende a não aceitá-los como fonte das obrigações, exceto nos casos previstos em lei, uma 
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vez que a Obrigação depende, em essência, da vontade dos contraentes, que não subsiste 

por completo no caso dos negócios unilaterais. 

Para BEVILAQUA,
374

 a obrigação é um estado de consciência que contrapõe dois 

elementos, o primeiro uma ação negativa que limita a expansão da personalidade, enquanto 

o segundo trata de um estímulo que leve as energias consolidadas pelo primeiro a serem 

desencadeadas numa determinada atuação, decorre eminentemente da lei ou de ato da parte 

ou de alguém a ela juridicamente relacionado, sendo submissão à regra de conduta advinda 

da imposição moral de estabelecimento de um comportamento padrão, diferenciando-se do 

dever jurídico por este ser inesgotável, enquanto que aquela tem caráter transitório em 

regra. Filosoficamente, fundamenta-a como interesse da sociedade na confiança mutua 

entre os homens. 

Ainda sobre o tópico, BEVILAQUA
375

 adotou divisão tradicional das obrigações – 

contratos, quase-contratos, atos ilícitos e vontade unilateral – divididas em dois grandes 

temas, a saber: aquelas provenientes da vontade das partes e aquelas provenientes da lei. 

Ademais, considerou outras fontes de obrigações como o depósito, a gestão de negócios e 

o enriquecimento sem causa, que para o autor seria próximo aos atos ilícitos, que se 

resolvia em indenização e decorria de ato praticado sem direito que causasse dano à outrem 

por omissão ou comissão, como preconizava o art. 159 e 160 do Código Civil de 1916. 

Necessária também a assertiva de CARAMURU
376

 que destaca algumas acepções que 

foram dadas ao enriquecimento sem causa no tocante à sua natureza jurídica. Por um viés, 

seria mera emanação da equidade, derivado dos pressupostos de Ulpiano – neminem 

laedere e suum cuique tribuere – mas, tal teoria não prosperou, uma vez que todo o direito, 

em si, é derivação de tais pressupostos. Por outra concepção seria uma gestão de negócios 

anormal, todavia essa também não comportava o tema, já que para tipificar o 

enriquecimento sem causa como gestão de negócios, deve-se retirar a própria essência da 

gestão de negócios. 
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Todavia, o autor
377

 filia-se àqueles que entendem se tratar de fonte de obrigação por 

ato unilateral, uma vez que deriva da vontade e não da lei, sendo que aquela existe 

mediante contrato ou ato unilateral. 

Porém, deve-se analisar se o enriquecimento sem causa, ordeiramente, decorre da lei 

ou do ato em si que o provoca. O ordenamento obriga a restituir ou apenas sanciona tal 

descumprimento de preceito? 

Já na visão de SERPA LOPES,
378

 as fontes de obrigações se dividiriam em fontes 

contratuais, derivadas de contratos e, portanto, da vontade de ambas as partes, e as fontes 

acontratuais, que englobariam de maneira residual, tudo aquilo que não fosse contrato. 

Classificar-se-ia o enriquecimento sem causa, deste modo, entre as fontes acontratuais, 

todavia, sem qualquer pretensão de assim definir o instituto, uma vez que a divisão do 

autor é meramente formal. 

Outra perspectiva pode ser pactuada, como se vê no entendimento de MICHELON 

JR,
379

 que, por sua vez, versa ser o enriquecimento sem causa entendível sob dois aspectos 

diversos. Num primeiro aspecto tratar-se-ia de princípio geral informador do direito 

privado, servindo ora como fundamento, ora como critério interpretativo, infirmando as 

partes no retorno ao estado anterior, por exemplo, nos casos do art. 182 do Código Civil e 

no caso da decisão paradigmática do STJ no tocante ao pagamento de correção monetária 

de dívidas condominiais, uma vez que o não pagamento acarretaria em enriquecimento 

sem causa. Num segundo aspecto, considera-se enquanto constituidor de relações jurídicas. 

Ora, segundo a definição de norma jurídica de GOFFREDO TELLES JUNIOR, esta seria 

imperativo autorizante, harmonizado com a ordenação ética vigente.
380

 Assim, é 

mandamento que permite a outrem uma reação proporcional aos preceitos condizentes na 

sociedade. Parece evidente, portanto, que a vedação ao enriquecimento sem causa no 

ordenamento jurídico brasileiro constitui-se enquanto norma jurídica. 

Considerava-se
381

 o enriquecimento sem causa como verdadeiro instituto de direito, 

em que pese alguns doutrinadores que o viam como mero princípio à época. Parte da 

premissa de que esta sistematizado como (i) uma série de normas coordenadas a partir de 
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um fato social, qual seja, o locupletamento, apresenta (ii) autonomia e se materializa de 

(iii) forma diversa de outros institutos, sendo exclusivo. Não poderiam, portanto, os casos 

de locupletamento serem regulados apenas pela equidade. 

Destaca-se, ademais, que WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
382

 segue o 

enquadramento proposto pelo Código Civil de 2002, classificando-o como fonte de 

obrigações da subespécie dos atos unilaterais, sem precisar o motivo para tanto. 

Propugna-se que CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA
383

 também classifica o 

enriquecimento sem causa com caráter dúplice, ou seja, é fonte de obrigações e princípio 

informador e, como este, pode, inclusive, receber atuação superior que a lei. 

A disposição como fonte de obrigações expressa no Código Civil fez com que, como 

bem observou HILDEBRAND,
384

 fosse posto como ponto pacífico a natureza do 

enriquecimento sem causa enquanto fonte de obrigação, o que gerava dúvidas quando não 

era disciplinado em lei. Teria restado, então, apenas a discussão histórica sobre a 

procedência ou não do enriquecimento sem causa como fonte de obrigações.  

Já na doutrina de PEDRO PAES
385

 era reconhecida a natureza jurídica de fonte 

autônoma de obrigação que deveria ser conferida ao enriquecimento sem causa, que, 

ademais, teria natureza pessoal, por constituir obrigação de alguém face outrem com 

intuito de restituição. Não poderia, deste modo, ser elencado como espécie de quase-

contrato. 

Sem especificar qual teoria fundamentaria o enriquecimento sem causa, resta a 

definição, a priori, de SERPA LOPES
386

 acerca da natureza do enriquecimento sem causa, 

para quem teria caráter de fonte de obrigações autônoma. 

 Conclui-se, portanto, tratar o enriquecimento sem causa de fonte de obrigações. 

Todavia, discorda-se da disposição da lei, que o coloca como ato unilateral, devendo ser 

considerado verdadeira fonte autônoma de obrigações, dada a sua atipicidade. 

Ademais, o próprio enriquecimento sem causa diferencia-se das demais fontes de 

obrigação, vez que é um fato-efeito, com os mais variados fatos geradores. Logo, 
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impossível estabelecer uma hierarquia, por exemplo, com um contrato ou com a 

responsabilidade civil, que se formam por um meio, mas geram outra obrigação. 

É possível diferenciar a nulidade e o enriquecimento sem causa. A nulidade, em 

linhas gerais é a contrariedade de um negócio jurídico em relação à lei, o que gera uma 

resposta sancionadora e automática. Por outro lado, o enriquecimento sem causa visa a 

reestabelecer uma situação jurídica patrimonial de equilíbrio. Nos efeitos, a nulidade busca 

extirpar os efeitos daquele negócio, preferencialmente com efeitos ex tunc com o intuito de 

voltar ao status quo ante. Já no enriquecimento sem causa restitui-se o enriquecimento 

patrimonial, ou seja, aquilo que fora prestado e tenha enriquecido o beneficiário. 

Como bem define Ferreira da Silva
387

, quando da analise dos princípios que regem o 

direito das obrigações, deve-se dar o devido espaço ao princípio do equilíbrio, o qual busca 

impedir que possíveis vínculos obrigacionais omitam situações de iniquidade. Trata-se de 

rompimento com a lógica do Código anterior, que buscava que o Estado apenas garantisse 

que a vontade dos negociantes não fosse viciada. Não por outro motivo, havia primazia das 

invalidades e nulidades e não havia previsão da regra de vedação ao enriquecimento sem 

causa. 

Em que pese trate o enriquecimento sem causa como corolário do equilíbrio, Ferreira 

da Silva
388

 não lhe garante autonomia plena, entendendo ser cabível o critério de 

subsidiariedade, variando sua intensidade. 

Trata-se de posição contraditória de maneira indireta, posto que lança o 

enriquecimento sem causa como consectário do princípio do equilíbrio das relações 

contratuais, porém limita sobremaneira sua aplicação no ordenamento jurídico, impedindo 

que, em certos casos, haja, de fato, o equilíbrio, notadamente o equilíbrio patrimonial. 

Quanto à diferença entre enriquecimento sem causa e repetição do indevido tem-se 

que esta apresenta dois fundamentos, a saber, (i) o primeiro considera que a repetição é 

uma mera consequência da nulidade do pagamento – resulta que deveria restituir tudo o 

que tivesse recebido – e (ii) a segunda corrente o deriva do enriquecimento sem causa, caso 

em que a restituição se fundaria apenas naquilo em que a parte se enriqueceu à custa de 

outrem. A teoria do enriquecimento sem causa se aproxima da melhor técnica, tendo em 

                                                           
387

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Princípios de direito das obrigações no novo Código Civil. In: O novo 

Código Civil e a Constituição. Org. SARLET, Ingo Wolfgang. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2006. p. 143. 
388

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Princípios cit., p. 144. 



151 
 

vista que não se pode afirmar que houve ato jurídico na primeira transferência, logo, a 

forma de restituição é a vedação ao enriquecimento sem causa.
389

 

 Conclui-se, portanto, que o enriquecimento sem causa apresenta campo de 

incidência próprio e diverso da responsabilidade civil, das nulidades e das demais figuras 

jurídicas. 
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 5.3. OS GRUPOS DE INCIDÊNCIA DA REGRA DE VEDAÇÃO 

AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

 Ademais, é preciso estabelecer os gêneros de enriquecimento que permitem que 

haja a restituição e, portanto, passíveis de controle através da ação de enriquecimento sem 

causa. 

 São quatro espécies, a saber, o enriquecimento por prestação, enriquecimento por 

intervenção, enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem e enriquecimento 

por desconsideração de patrimônio. 
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 5.3.1. ENRIQUECIMENTO POR PRESTAÇÃO 

 

O enriquecimento por prestação ocorre quando alguém efetua prestação para outrem 

sem que haja causa para tanto. Trata-se de incremento finalisticamente orientado de um 

patrimônio alheio. 

Sempre que não houver a obtenção do fim determinado caberá a restituição. Pode 

haver a restituição de prestação realizada para extinguir obrigação inexistente; restituição 

de prestação com fulcro em evento futuro, que não se verifica posteriormente; restituição 

de prestação para fim torpe ou ilícito, ainda que ocorra;
390

 

Destes, apenas a restituição de prestação com fulcro em evento futuro que não se 

verifica posteriormente é regulada pelo enriquecimento sem causa, por meio do art. 885 do 

CC. As demais tangenciam a figura do pagamento indevido. 

São casos de enriquecimento por prestação a cláusula contratual que impede a 

restituição de valores anteriormente pagos, quando da rescisão de um contrato, sem que 

tenha havido a contraprestação por parte do enriquecido. Note-se que caberia a retenção de 

valores efetivamente utilizados, mas não a retenção do montante total, posto que seria uma 

prestação sem a devida contraprestação. 

Nesse mesmo sentido, é cabível a ação de enriquecimento sem causa por retenção de 

valores prestados a previdência privada. Havendo a rescisão do contrato de previdência 

privada, deverão ser restituídas todas as prestações. A mesma ressalva do caso anterior é 

válida para este, ou seja, poderá haver a retenção de valores correspondentes ao serviço 

administrativo. 

Note-se que nesse exemplo incide as regras de direito do consumidor, que, se forem 

mais completas afastarão a incidência do enriquecimento sem causa. Contudo, se forem 

insuficientes, caberá a restituição do quantum por meio da ação de enriquecimento sem 

causa. 
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 5.3.2. ENRIQUECIMENTO POR INTERVENÇÃO 

 

Enriquecimento por intervenção ocorre quando há ingerência em patrimônio alheio 

sem autorização (uso, consumo, fruição ou disposição de bens alheios).
391

 São casos de 

intervenção, por exemplo, nos direitos reais, direitos autorais, de propriedade industrial e 

direitos de personalidade. Ainda que não houvesse prejuízo do detentor do direito, caberá 

restituição. 

Quanto aos direitos da personalidade, o art. 12 do CC é claro ao admitir a aplicação 

das ações cabíveis, para além das perdas e danos. Logicamente, cabível a ação de 

enriquecimento sem causa. 

No tocante ao direito industrial, a utilização de propriedade intelectual, invenções ou 

sinais distintos pertencentes à outrem faz incidir a regra do art. 884 do CC. Nesses casos 

será sem causa o enriquecimento que derivar da utilização de tais direitos. 

Cabe destacar que o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial
392

 prevê ação cabível 

para evitar abusos e permitir a restituição quando da utilização de tais direitos. Contudo, 

em que pese a denominação como perdas e danos, os componentes dos incisos II e III 

configuram verdadeira ação de enriquecimento sem causa e não ação de responsabilidade 

civil.
393

 

Também é possível enriquecimento por intervenção em caso de direitos não 

absolutos, como a posse, proteção contra concorrência desleal – que deve ser sopesada, 

valendo para casos em que o concorrente seja individual ou individualizável, já que não 

seria cabível restituir todos os concorrentes de um determinado mercado, são casos como: 

as falsas alegações para desacreditar concorrente, confusão entre estabelecimentos ou 

utilização de segredos negociais – oferta de prestações contra retribuição – receber a 

retribuição sem o devido pagamento inicial. 
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No tocante ao direito concorrencial, note-se que a concorrência normal – que ocorre 

de maneira leal – não permite restituição do enriquecimento, posto que deriva das regras 

do jogo da lógica do mercado. Porém, sendo prática de concorrência desleal, como, por 

exemplo, a utilização de direito exclusivo de outra empresa, caberá a restituição.
394

 

Exemplo de enriquecimento por intervenção em direito de posse ocorre quando há 

efetivo direito de posse (não meramente formal) e se dá o esbulho ou turbação desta. 

Exemplo seria o caso da utilização de um transporte sem pagar o respectivo bilhete. 

Não há consciência da prestação para que seja enriquecimento por prestação nem se pode 

falar em contrato tácito, por haver apenas apropriação da prestação. 

Pode ocorrer também a realização da prestação a terceiro. Nesse caso, se a realização 

for eficaz para o devedor, caberá ação de enriquecimento sem causa do credor perante o 

terceiro, por ter intervindo em seu direito de crédito.
395

 

 É preciso estabelecer a premissa que se leva a buscar na regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa um remédio para uma possível falha do ordenamento jurídico 

no âmbito privatista no Brasil. Trata-se de um fenômeno que convencionou chamar de 

“campo de quase-ilegalidade”. 

O campo de quase-ilegalidade é composto por determinadas situações fáticas que são 

deletérias para uma parcela de indivíduos, porém são lucrativas e benéficas para outra 

parcela. Contudo, são situações que fogem à autonomia de vontade e acontecem em uma 

zona cinzenta do ordenamento, ou seja, áreas em que há regra jurídica limitando uma 

determinada relação, mas que não apresenta uma sanção completa. 

Desse modo, todo o lucro excedente da restituição da regra jurídica prevista para 

esses casos nada mais é do que o aproveitamento de uma lacuna gerada pela insuficiência 

do ordenamento. Por isso a quase-ilegalidade, posto que a conduta, em si, é legal, já que 

alastrada em norma jurídica, contudo, presume um campo de não-incidência da norma 

jurídica. 

É possível fazer um paralelo com a conceituação proposta dos fundamentos e 

perspectivas do enriquecimento sem causa com a teoria desenvolvida por Emilio Betti
396
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acerca da crise de cooperação moderna no campo do direito obrigacional. Tal paralelo 

resulta na acepção do enriquecimento sem causa como um instrumento de contra-crise, ou 

seja, um mecanismo legal que visa reestabelecer os parâmetros patrimoniais 

desequilibrados tendo em vista uma crise de cooperação que levou um determinado 

indivíduo à enriquecer-se à custa de outrem. 

Com especial atenção deve-se analisar a questão do excedente de determinada norma 

que é aplicada diante da subsidiariedade do enriquecimento sem causa. Nesse contexto, 

uma primeira análise, precipitada, poderia levar à intuir que a parte do enriquecimento que 

excede a restituição proveniente de determinada norma jurídica não poderia ser alvo de 

uma posterior ação de enriquecimento sem causa. 

O motivo seria que, ao permitir a restituição apenas de parcela do enriquecimento a 

norma jurídica autônoma e principal estaria criando um espaço, uma lacuna jurídica 

justificante do enriquecimento no caso concreto. Seria, portanto, incabível se falar em 

enriquecimento sem causa, posto que o silêncio eloquente da norma principal funcionaria 

como a causa para aquele determinado enriquecimento. 

Entretanto, essa visão é falha, na medida em que é restrita à análise da norma jurídica 

enquanto fato isolado, não como uma ordem emanada diante de um ordenamento que se 

diz pretensamente coeso e unitário. Assim, para se chegar a uma resposta acerca do que é 

válido como causa jurídica ou não, deve-se analisar o ordenamento como um todo e não 

apenas uma determinada disposição jurídica. 

Nesse viés, evidente que o excedente não coberto pela norma principal não pode ser 

considerado como decorrência de um enriquecimento devidamente justificado, posto que o 

restante do ordenamento diz o contrário. Por restante do ordenamento, refere-se à ação de 

enriquecimento sem causa que poderá ser aplicado ao caso concreto do excedente, vez que 

presentes os requisitos para tanto. 

Diante da situação do excedente essa é a melhor saída jurídica, tendo em vista que a 

subsidiariedade trata-se de mecanismo para solucionar o conflito de normas jurídicas, o 

qual só ocorre quando duas ou mais normas são cabíveis dada situação fática. No caso do 

excedente, apenas uma norma é cabível no caso concreto, qual seja, a vedação ao 

enriquecimento sem causa. Portanto, é forçoso concluir, não há concurso em relação ao 

excedente e não há de se falar em subsidiariedade, sendo cabível a utilização da norma de 

enriquecimento sem causa. 
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Nesse sentido, destaca-se o raciocínio de Hildebrand
397

, para quem a restituição do 

excedente com base no artigo 884 do Código Civil não afronta o artigo 886. Por exemplo, 

no caso em que a responsabilidade civil não atinge o valor total do enriquecimento do 

causador do dano. 

Como bem demonstra Laycock
398

, diante da realidade norte-americana, a única 

forma de se restaurar a utilização do enriquecimento sem causa (restitution and unjust 

enrichment) no dia-dia forense e da consciência jurídica coletiva seria através de seu 

reposicionamento curricular. Somente com estudos acerca do tema os operadores 

passariam a conhecê-lo, ou simplesmente a ouvir falar sobre quem o conhece, trazendo-o, 

novamente, à realidade jurídica. 

Importante noção pode ser emprestada do direito norte-americano, em que pese a 

diferença dos sistemas envolvidos. Trata-se da oportunidade de lacuna contratual  ou 

rescisão oportunística (opportunistic breach), que nada mais é do que uma teoria que 

permite que o demandante restitua os lucros ocasionados por uma “brecha contratual”. O 

exemplo utilizado pelo autor
399

 perpassa a situação em que um corretor de imóveis vende o 

imóvel pactuado por um preço acima do previsto no contrato (por exemplo, por 20.000,00 

reais a mais). Nesse caso, poderia o contratante restituir-se do enriquecimento indevido do 

corretor, ainda que não fosse previsto no contrato, vez que se trata de uma lacuna 

oportunística. 

Para que tal remédio seja utilizado, deve-se atentar para certos requisitos, a saber: (i) 

que a brecha decorra de deliberalidade, ou seja, não pode decorrer de negligência ou falta 

de atenção; (ii) que a brecha seja lucrativa para a outra parte, ou seja, os ganhos gerados 

pela brecha superam os valores pagos em sede da indenização prevista contratualmente; 

(iii) que as menções de dano no contrato sejam inadequadas para o caso, o que é criticado 

pelo autor
400

, vez que diminui o campo de incidência do remédio. 
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HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes, Pressupostos cit., p. 88. 
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LAYCOCK, Douglas, Restoring restitution to the canon, in: Michigan Law Review, Ann Arbor, v.110, n.6, 

p. 929-52. April, 2012. p. 951. 
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LAYCOCK, Douglas, Restoring cit., p. 946 
400

LAYCOCK, Douglas. Restoring cit., p. 947. 
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Importa salientar que não se deve desprezar a análise proferida em sede do sistema 

de common law, uma vez que é possível afirmar que os modelos de restituição são 

próximos tanto no civil law quanto no common law.
401

 

Aliás, a possibilidade de se gerar enriquecimento sem causa faz prontamente os 

Tribunais pátrios definirem certos parâmetros, especialmente quando se trata de interesse 

dos players econômicos mais engajados na manutenção de suas vantagens e benefícios. É o 

caso dos julgados que impedem de a atualização do indébito bancário seja realizada com 

base nas taxas de juros aplicadas pelos bancos, sob o pretexto de tal valor se tornar além do 

justo no tocante a uma reparação indenizatória que é meramente recompositiva e não 

punitiva.
402

 

A demonstração da vantagem que pode ser auferida pelo enriquecido, quando da não 

utilização da ação de enriquecimento sem causa é bem demonstrada por um princípio 

trazido por Savi
403

. O autor traz um caso hipotético, baseado no sem-número de casos de 

violação de direitos de imagem que ocorrem no país, no qual uma artista famosa não 

aceitava convites para ser fotografada nua para uma revista masculina.  

Esta revista aproveita cenas nas quais a atriz aparece nua em uma série de televisão e 

consegue as fotos sem sua autorização, publicando-as em edição própria. Com tal edição a 

revista aufere lucro líquido de R$ 3.000.000,00. Em posterior ação de indenização, o valor 

final transitado em julgado, considerando os danos materiais e morais perfaz a quantia de 

R$ 1.000.000,00. 

Percebe-se que a verdadeira natureza complementar da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa (ou subsidiária em sentido concreto) permite a solução da 

demanda de maneira completa. Considerando-se apenas a responsabilidade civil – dano 

moral e material – haveria sempre a possibilidade de lucro por parte do enriquecido, desde 

que os valores auferidos fossem maiores do que o custo do processo. 

Porém, a restituição do enriquecimento sem causa abrange a totalidade do valor 

auferido através do patrimônio alheio, o que impede a possível vantagem patrimonial sem 

causa por parte do enriquecido.  
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GIGLIO, Francesco, A systematic approach to unjust and unjustified enrichment, in: Oxford Journal of 
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No caso em comento, a ação de enriquecimento sem causa – no viés complementar – 

poderia sem intentada para a restituição do valor de R$2.000.000,00, o qual só foi auferido 

por meio da utilização do patrimônio alheio. Logicamente, tal valor “pertence” ao 

patrimônio de outrem, posto que decorre da utilização da um direito de personalidade – 

qual seja, o direito de imagem. 

Como se vê, fácil constatar que tais situações geram uma situação de vantagem 

econômica para o indivíduo ou empresa que se utiliza do patrimônio alheio, tendo em vista 

que um simples cálculo aritmético que contraponha os gastos jurídicos e os ganhos 

econômicos demonstra que os atos de utilização do patrimônio alheio valeram a pena.  

Percebe-se que, de fato, há uma lacuna no direito brasileiro em certos casos, 

notadamente nas questões do lucro da intervenção, ou seja, quando o lucro da utilização de 

patrimônio alheio é maior do que os danos causados pelo fato.
404

 

A partir do princípio da solidariedade e do interesse da coletividade, afirma Savi
405

, 

que o lucro da intervenção, o enriquecimento, não poderá permanecer no âmbito do 

patrimônio do enriquecido. Decorre negativamente do fato de impossibilidade de se 

beneficiar o enriquecido por tal conduta e, positivamente, da necessidade de contemplar a 

destinação do bem ao real proprietário. 

Derradeiramente, o campo da quase-ilegalidade permite que se entenda o prejuízo da 

utilização do enriquecimento sem causa como mero exército de reserva. Isso porque, 

abdicando-se da norma restitutória mais ampla, permite-se que os detentores de poder 

econômico/jurídico/social analisem a usurpação do patrimônio alheio como um negócio 

que pode vir a ser lucrativo, na medida em que o lucro obtido seja maior do que a 

restituição/indenização prevista na lei.   

Para além, nos casos de divulgação da vida privada com fins lucrativos, poderia ser 

utilizada a restituição por enriquecimento sem causa, quando a ação de responsabilidade 

civil fosse insuficiente.
406

 Isso porque, revistas e sites auferem lucro com vendas de 
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SAVI, Sérgio, Responsabilidade cit., p. 23. Por óbvio, como a extensão da indenização se dá pela natureza 
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o mesmo significado para pessoas notoriamente conhecidas. 
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exemplares e exposição de publicidade por meio da divulgação de atos particulares de 

terceiros, os quais pertencem ao núcleo intangível dos direitos da personalidade. 

Outro campo de interesse da aplicação do enriquecimento sem causa enquanto norma 

autônoma se daria no contexto do direito do autor. Esta área atualmente é dominada pela 

restituição contratual e indenização por responsabilidade civil, que se aproximam por 

demais de critérios morais
407

. Podendo ocorrer a concorrência de normas no caso concreto, 

caberia ao Autor analisar qual a norma que melhor resguardaria seus interesses naquela 

hipótese, sendo que, por vezes tal hipótese recairia sobre o enriquecimento sem causa. 

Mais uma vez, trata-se da regra de vedação ao enriquecimento sem causa sendo 

aplicada de maneira complementar – ou no viés de subsidiariedade concreta – que permite 

a restituição dos valores auferidos pelo enriquecido através de obra autoral alheia. 

Nesses casos, novamente, os valores indenizatórios previstos na lógica da 

responsabilidade civil podem não alcançar o enriquecimento efetivo do agente. Para além 

do dano e de suas consequências, há imperiosa necessidade de restituição. 

Isso porque, o valor de enriquecimento proveniente de direito autoral alheio decorre 

exclusivamente do patrimônio alheio, sendo potencialidade do direito do autor. Assim, 

deve ser restituído o valor total do enriquecimento sem causa.
408

  

Imagine-se o exemplo de uma família que detêm os direitos autorais de obra de 

famoso escritor – ainda não se trata de domínio público. Ocorre que uma determinada 

editora resolve lançar coleção de livros de bolso com as principais obras desse autor, sem 

que haja autorização ou contrato com a família detentora dos direitos autorais. 

As vendas da coleção são um sucesso, sendo auferido lucro de R$500.000,00. Diante 

da situação, houve ação de indenização por danos morais e materiais, que condenou a 

editora ao pagamento de indenização no valor de R$150.000,00. 

Percebe-se que o valor de R$350.000,00 corresponde à enriquecimento da editora, 

sem causa jurídica para tanto (não há contrato ou anuência para a venda de coleção com as 
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direito autoral de terceiro. 
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obras do autor) que ocorre à custa de outrem (à custa do patrimônio de família detentora 

dos direitos autorais). 

Cabe, portanto, a restituição do enriquecimento da editora, havendo ação de 

enriquecimento sem causa em caráter complementar para a restituição do valor de 

R$350.000,00.  

Conclui-se, dessa forma, que, quando existente situação de enriquecimento por 

intervenção em patrimônio alheio, deve a regra de vedação ao enriquecimento sem causa 

incidir de maneira complementar, sob pena de se impossibilitar a restituição completa de 

um enriquecimento proveniente de patrimônio alheio. 

Entre os exemplos de enriquecimento por intervenção tem-se o caso de uso de bem 

alheio. Por exemplo, quando dois indivíduos pactuam o uso de um determinado bem por 

um determinado tempo, porém, ao término do prazo, o indivíduo continua a utilizar o bem. 

Nesse caso, a causa deixará de existir, sem cabível a ação de enriquecimento sem causa por 

ausência de causa superveniente. 

Pode ocorrer o uso de bem alheio sem causa desde o início, como no caso em que um 

indivíduo utiliza a casa de veraneio de outrem para passar um feriado, sem a anuência do 

proprietário. Nesses casos, ainda que não haja prejuízo do proprietário (hipoteticamente 

este não iria utilizar a casa nesse período), deve haver a restituição do valor de 

enriquecimento, posto que este ocorreu sem causa e à custa de outrem. 

Há também o enriquecimento por intervenção em casos de utilização de frase e 

slogans terceiros para gerar vantagem econômica. Hipoteticamente, no caso em que 

determinada empresa utiliza-se um bordão consagrado por indivíduo nacionalmente 

conhecido, para a comercialização de um dado produto. Nesse caso, haveria a intervenção 

em patrimônio alheio, cabendo a ação de enriquecimento sem causa. 

Outro caso no campo dos direitos de imagem seria a utilização de imagem alheia 

além do pactuado em contrato ou para além do prazo determinado. Nesses casos, percebe-

se que há perda superveniente da causa que alastra o enriquecimento. Portanto, cabível a 

restituição nos moldes do art. 885 do CC. 

Doravante, cabe ação de enriquecimento sem causa em decorrência da prestação de 

serviço não contratado, como no caso do indivíduo que entra em determinada festa sem ter 

pagado o convite, ou numa sessão de cinema sem a compra do ingresso.  
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Também seria caso de enriquecimento por intervenção o abuso de direito para fins 

meramente econômicos, como na situação em que determinado banco posterga-se a 

cobrança de uma dívida a fim de incidir juros de alta monta, em valor superior à própria 

dívida.  
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5.3.3. ENRIQUECIMENTO POR DESPESAS EFETUADAS POR 

OUTREM 

 

Quanto ao enriquecimento resultante de despesas efetuadas por outrem, em duas 

circunstâncias, quais sejam, incremento de valor de coisas alheias e pagamento de dívidas 

alheias. 

Ocorre incremento de coisa alheia quando o indivíduo efetua despesas em coisa que 

acredita que lhe pertence ou está em sua posse. São situações que, em regra, podem ser 

solucionadas pelo regime de indenização por benfeitorias, confusão, comissão ou 

adjunção.
409

 

O enriquecimento por pagamento de dívidas alheias ocorre nas hipóteses não 

enquadradas nos casos de transmissão de crédito, reembolso da despesa ou restituição com 

base no enriquecimento pode prestação. 

A restituição ocorre tendo em vista que o incremento do patrimônio do enriquecido 

ocorre por despesas suportadas pelo empobrecido. Note-se que o problema traz uma 

situação de enriquecimento imposto, o que pode gerar interpretação diversa, caso haja boa-

fé do enriquecido forçadamente – nesses casos, deveria restituir apenas o que, 

efetivamente, poupou. 
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5.3.4. ENRIQUECIMENTO POR DESCONSIDERAÇÃO DE 

PATRIMÔNIO 

 

Em suma, são as situações em que o empobrecido deve demandar um terceiro, que 

obteve a vantagem a partir de patrimônio interposto e não do patrimônio do empobrecido. 

Para tanto, deve haver pretensão contra o alienante (interposta pessoa), impossibilidade 

deste em satisfazer a prestação (caso de insolvência do alienante) e alienação causa minor 

(a título gratuito ou onerosa por meio de má-fé).
410

 

É o exemplo do devedor insolvente. Como já foi visto anteriormente, quando houver 

enriquecimento sem causa por parte de devedor que se encontra em estado de insolvência 

será possível restituir o valor enriquecido por meio de ação de enriquecimento indireto. 

Para tanto, bastará que o terceiro a quem o patrimônio seja destinado o tenha recebido por 

transmissão gratuita ou – se comprovada má-fé – por transmissão onerosa. 
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 5.4. A INCIDÊNCIA DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NO 

DIREITO PRIVADO BRASILEIRO A PARTIR DA DISTINÇÃO 

ENTRE NEGÓCIOS ABSTRATOS E NEGÓCIOS CAUSAIS 

  

 Nos casos de negócios causais, como ficou comprovado no decorrer da obra, o 

enriquecimento sem causa assume papel de exército de reserva, sendo cabível a função de 

subsidiariedade.  

 Contudo, é possível inquirir que, a partir da leitura do campo de incidência próprio 

do enriquecimento sem causa, haveria um verdadeiro caráter de complementariedade 

perante determinado caso prático.  

 Isso porque, não se trata de mero substituto para situações em que não cabe outra 

forma de tutela, mas sim de figura jurídica própria, que permite a restituição do 

enriquecimento indevidamente auferido à custa do patrimônio alheio. 

 É preciso destacar os casos de aplicação da regra de vedação ao enriquecimento 

sem causa relacionados ao art. 885 do CC, que corresponde à incidência da regra jurídica 

nos casos em que a causa deixa de existir ulteriormente em determinado negócio jurídico. 

Tais situações representam um campo de incidência relevante para o tema. 

 Dentre os exemplos possíveis, tem-se casos de destaque, os quais foram abordados 

por Antônio Junqueira de Azevedo em sede de pareceres jurídicos que vieram a ser 

publicados posteriormente.  

Por exemplo
411

, o caso em que uma grande empresa forneceu uma quantidade de 

mudas para dois fazendeiros, os quais estavam vinculados por um contrato guarda-chuva à 

fornecer a produção derivada de tais mudas para a empresa. Ocorre que, insatisfeitos com o 

preço, houve rescisão do contrato originário.  

Neste contexto, as mudas fornecidas representaram enriquecimento sem causa dos 

fazendeiros, tendo em vista que a causa – contrato guarda chuva originário – que guarnecia 

a deslocação patrimonial deixou de existir. Assim, a causa deixou de existir 
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posteriormente, configurando a situação do art. 885 do CC, que dá ensejo à ação de 

enriquecimento sem causa. 

Em outro caso
412

 uma determinada empresa remiu uma dívida perante órgão do 

Estado, com o fim objetivo e definido de poder utilizar o crédito remido em posterior leilão 

relativo a privatização de serviços estatais. 

Ocorre que o órgão público não aceitou o crédito da empresa para os futuros leilões. 

Nesse caso, nota-se que a base objetiva do negócio jurídico deixou de existir, vez que 

houve frustação da finalidade do negócio jurídico.  

Não por outro motivo, o enriquecimento decorrente da remissão deixou de apresentar 

uma causa – vez que desrespeitada a finalidade do negócio inicial – o que configura o 

enriquecimento sem causa na modalidade de inexistência posterior da causa. 

Em outro caso
413

, uma determinada empresa renuncia certos direitos contratuais que 

lhe davam poder de administração em relação a uma joint venture, com a expectativa – 

confirmada pela banco integrante – que não seria destituída das gerência do grupo – o 

objetivo seria apenas facilitar práticas de compliance.  

Contudo, tendo renunciado aos direitos, a empresa foi destituída da gerência do 

grupo, sendo substituída por outros grupos econômicos. Perceba-se que a causa do negócio 

jurídico foi extinta, vez que havia a pressuposição da empresa que a renúncia não 

acarretaria na sua destituição da gerência do grupo. 

 Portanto, trata-se de caso em que cabível a ação de enriquecimento sem causa, 

tendo em vista o desaparecimento superveniente da causa. 

 Por fim, outra seria a lógica dos negócios abstratos. 

Na Alemanha, o enriquecimento sem causa é disciplinado no BGB (Bürgerliches 

Gesetzbuch) que preconiza que aquele que por qualquer modo adquira alguma coisa por 

prestação de outrem, sem razão jurídica que o suporte, se esta razão vier à faltar ou não for 

cumprida prestação, deverá restituir o que de direito. A regra geral residual está contida no 
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§812,
414

 sendo que nos demais parágrafos são tratados de casos específicos que geram a 

obrigação de restituir. 

A ação de enriquecimento sem causa, acrescenta-se, não apresenta caráter 

subsidiário, além de ter especial utilização no campo dos negócios abstratos. Todavia, há 

uma tendência à utilização da ação delitual, em prejuízo à ação de enriquecimento sem 

causa, usando-se esta apenas após a prescrição daquela.
415

 

Para além dos negócios causais no ordenamento jurídico brasileiro, é forçoso 

reconhecer a existência de negócios abstratos – que podem ser aproximados, mutatis 

mutantis, à lógica do direito alemão – são as situações jurídicas que não apresentam a 

causa como um elemento próprio. 

Nesses casos é salutar a aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa, 

posto que não há formas outras de se restituir o patrimônio do indivíduo, posto que a 

relação jurídica se perfaz independente da existência da causa, não podendo ser 

simplesmente anulada. 

 Portanto, nesses casos, o enriquecimento sem causa se demonstra verdadeira regra 

autônoma, não sendo cabível utilizar o critério de subsidiariedade. Trata-se de mais uma 

baliza para a definição do campo de incidência dessa figura jurídica.  
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 5.5. PARTICULARIDADES DA APLICAÇÃO DA REGRA DE 

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA CONSOANTE OS 

TRÊS MODELOS DE INDIVÍDUOS PROPOSTOS NO DIREITO 

PRIVADO BRASILEIRO 

 

 A doutrina destaca que o Direito Privado, na lógica atual, pode ser compreendido a 

partir da distinção entre três indivíduos, quais sejam, o civil, o empresário e o 

consumidor
416

. A divisão não é meramente pedagógica, mas busca distinguir a maneira de 

ser que corresponde à relação jurídica quando cada um dos indivíduos está presente. 

Por óbvio, não se pode assumir que se trata de três campos distintos e 

hermeticamente incomunicáveis, cabendo a aplicação, por exemplo, da teoria do diálogo 

das fontes
417

.  

Dessarte, a regra de vedação ao enriquecimento sem causa poderá ser aplicada no 

contexto das três situações aludidas na metáfora dos três indivíduos. Como se tratam de 

premissas distintas é necessário estabelecer as possíveis mudanças no campo de incidência 

da figura jurídica em estudo perante cada uma das situações. 

Tratando-se de relação de consumo, é patente a vulnerabilidade do consumidor
418

 em 

face do fornecedor. Assim, há plena desigualdade, seja ela técnica, jurídica ou econômica 

entre as partes. 

A finalidade dessa espécie de relação jurídica está mais próxima da sobrevivência – 

com exceção das relações de consumo de bens e serviços supérfluos – e, ademais, o 

consumidor não assume – ou não deveria assumir – riscos elevados. 

Dessa forma, impraticável um conceito de enriquecimento sem causa restrito, que 

permita perante o consumidor. Por exemplo, só deverão ser tidos como fonte comprovada 

de enriquecimento os desdobramentos diretos do contrato de consumo, não sendo cabível o 
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abuso de brechas contratuais. Em qualquer caso de brecha contratual que configure 

enriquecimento deve haver o entendimento de ausência de causa. 

Por exemplo, numa relação de previdência privada, havendo rescisão contratual, 

deverá o fornecedor restituir a totalidade do valor depositado – com exceção de custos 

operacionais de fato empregados – não cabendo a retenção de parcela dos pagamentos a 

título de lucro ou ágio. A retenção de valores configura o enriquecimento sem causa. 

De outra feita, numa relação civil entre dois indivíduos haverá, em tese, igualdade 

entre as partes. Isso porque, ambos apresentam o mesmo grau de conhecimento e atuação. 

São exemplos a compra e venda ou mútuo entre duas pessoas físicas. 

Nesses casos, a finalidade da relação jurídica apresenta alto grau de necessidade, 

tendo em vista que são negociados direitos e bens que fazem parte do patrimônio do 

indivíduo, guarnecendo seu bem-estar e mesmo sua sobrevivência. De igual modo ao 

consumidor, a relação entre indivíduos não apresenta a assunção de riscos elevados, 

baseando-se na justa expectativa de conclusão do determinado negócio jurídico. 

Assim, nesses casos os conceitos de enriquecimento e ausência de causa também 

devem ser interpretados de maneira mais ampla, posto que o objetivo precípuo das partes é 

solucionar um determinado fato – realizar um empréstimo, vender um automóvel, vender 

uma casa – contudo, não se objetiva lucro ou atividade habitual em tais atividades. 

Por exemplo, no caso em que o indivíduo X ministra uma série de aulas ao indivíduo 

Y. Caso não haja pagamento de contraprestação, o indivíduo Y incorrerá em 

enriquecimento moral. Sendo este o caso, caberá ação de enriquecimento sem causa para 

que o indivíduo X seja restituído do valor relativo ao enriquecimento. 

Outro exemplo: Indivíduo X comissiona a venda de um automóvel do indivíduo Y 

pelo preço de 10.000,00. O indivíduo X teria direito à comissão de 10% - de acordo com o 

contrato firmado – contudo, negocia diretamente com o interessado uma comissão de 50%. 

Nesse caso, tendo em vista as justas expectativas da relação civil caberia ação de 

enriquecimento sem causa em relação aos 40% da comissão que não estavam previstos no 

contrato.  
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Por fim, numa relação empresarial, tendo em vista a presença de dois empresários 

nos polos, é possível afirmar que há igualdade entre as partes, posto que ambos são sujeitos 

do mercado. 

A diferença básica para as demais relações é a finalidade, qual seja, o fito ao lucro 

que move a atividade empresarial. São atividades, portanto, de sobrevivência empresarial, 

mas não diretamente física, nas quais as partes assumem o risco como decorrência inerente 

da relação jurídica. 

Desta feita, como o lucro deriva diretamente do enriquecimento das partes, deve-se 

utilizar um conceito de enriquecimento sem causa mais restrito nos casos das relações 

empresariais. Nessa situação, havendo zonas cinzentas em relação à existência de causa 

deve-se primar pela permanência do enriquecimento. 

Por exemplo: Uma determinada transação comercial de compra e venda entre dois 

empresários. Foi estabelecido um valor X pelo objeto do contrato. Por sua própria 

habilidade negocial, assumindo os riscos e custos do mercado, o comprador aufere um 

enriquecimento de 5 X perante a revenda do objeto do contrato. Não seria caso da outra 

parte pleitear enriquecimento sem causa, alegando o preço vil. 

Além: Numa determina relação jurídica foi firmado um pagamento por prestações. 

Havendo a rescisão de tal relação jurídica, a restituição deve considerar todos os custos e 

riscos inerentes à lógica comercial. Não será possível, portanto, a restituição de todas as 

parcelas de maneira integral. Isso porque o empresário assume o risco do negócio, com 

todos os custos inseridos. 

Ou também: Empresário X efetua relação jurídica com empresário Y, numa parceria, 

fornecendo know-how para determinada atividade. Após a conclusão do contrato, 

respeitado o direito de propriedade industrial e direito do autor, bem como possível 

quarentena para atuação na área, o empresário Y passa a atuar naquela atividade auferindo 

lucro vultuoso. Nesse caso, não será cabível pedido de enriquecimento sem causa por 

enriquecimento moral do empresário Y tendo em vista os ensinamentos do empresário X.  

Isso porque, trata-se de uma situação na qual foi auferida a devida contraprestação na 

relação inicial e, além disso, o empresário X assume o risco da divulgação e treinamento 

do empresário Y. 



171 
 

Ao final, destaca-se que a lógica presente nos três grupos não é absoluta, ou seja, 

poderá haver relação empresarial com partes em estado de desigualdade, assim como 

poderá haver situações de relação civil ou consumerista em que haja igualdade entre as 

partes. São exceções que devem ser resolvidas no caso concreto. 
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 5.6. CONCLUSÃO 

 

Denota-se, em síntese conclusiva, que são três os vetores responsáveis para definir se 

a uma dada situação fática caberá ou não a utilização da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa e, para além, se sua aplicação será autônoma, subsidiária ou 

complementar. Para além, é fundamental o estabelecimento da premissa da distinção 

suficiente do enriquecimento sem causa frente as demais figuras jurídicas no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Quanto ao primeiro vetor, trata-se das quatro formas de enriquecimento 

estabelecidas, quais sejam, o enriquecimento por prestação, enriquecimento por 

intervenção, enriquecimento por desconsideração de patrimônio e enriquecimento por 

despesas efetuadas por outrem.  A partir de tal vetor é possível estabelecer se a situação 

fática é tutelável ou não – em abstrato – pela regra jurídica do enriquecimento sem causa. 

Doravante, aplica-se o segundo vetor, que define a ordem de prioridade do 

enriquecimento sem causa, ou seja, se este será aplicado de maneira subsidiária, 

complementar ou autônoma. No caso de negócios abstratos, a aplicação se dá de maneira 

autônoma. Sendo caso de negócios causais, a aplicação poderá ser complementar (no caso 

de insuficiência dos remédios jurídicos como a nulidade ou a responsabilidade civil ou 

como no caso da ausência posterior de causa) ou subsidiária (nos exemplos em que há 

remédio jurídico suficiente para a resolução do conflito de interesses material). 

Por fim, aplica-se o terceiro vetor, o qual verifica-se de maneira incidental sobre os 

demais, a fim de estabelecer a profundidade/rigor da aplicação da figura jurídica. Nesse 

momento, deve-se perquirir se a situação fática equivale a uma relação consumerista, 

relação civil ou relação empresarial. Para cada uma delas deve-se seguir os objetivos e 

fundamentos de cada relação jurídica, tendo em vista o risco assumido pelas partes. 

Não se trata, porém, de discricionariedade na aplicação do enriquecimento sem causa 

ao bel-prazer do julgador, mas sim de observar os fatores risco/igualdade/desigualdade 

presentes em cada tipo de relação jurídica. Quanto maior for a assunção de risco e a 

igualdade entre os indivíduos, maior deverá ser a restrição na interpretação da ausência de 

causa a dar ensejo à aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa. 
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Desse modo, solucionam-se dois problemas. O primeiro, de ordem técnica, quanto a 

definição do campo de incidência do enriquecimento sem causa, definindo-se as situações 

em será possível sua aplicação. 

A segunda, de ordem prática, garante que não haverá arbitrariedades na aplicação da 

figura jurídica por parte dos julgadores. Tal preocupação é importante no tocante às 

cláusulas gerais, tendo em vista seu conteúdo indefinido. De tal modo, a definição 

dogmática vincula as decisões sobre o tema, o que gera segurança jurídica. 
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6. ABRANGÊNCIA DA APLICAÇÃO DA SUBSIDIARIEDADE 

DA NORMA DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

6.1. CRÍTICA À SISTEMÁTICA ATUAL 

 

6.1.1. A LÓGICA DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

 

Para além das justificativas apresentadas, a própria opção legislativa demonstra a 

intenção do legislador acerca do enriquecimento sem causa e a contrariedade com o 

critério de subsidiariedade sem o devido sopesamento. O que se percebe numa análise 

detida é que a previsão legal da vedação ao enriquecimento sem causa e sua respectiva 

subsidiariedade criam um contexto contraditório, o qual gera por consequência uma 

situação inócua para o ordenamento jurídico brasileiro. 

Aplicando-se o critério de subsidiariedade absoluta da vedação ao enriquecimento 

sem causa, tem-se que este só poderia ser utilizado em face de uma lacuna legal, a fim de 

complemento do ordenamento jurídico. Assim sendo, a aplicação da norma de 

enriquecimento sem causa em nada se diferenciaria do princípio de vedação ao 

enriquecimento sem causa. 

Tal conclusão decorre do fato que o próprio ordenamento jurídico prevê a solução 

para casos de lacunas em seu bojo, qual seja, a aplicação, entre outros, dos princípios 

gerais de direito. Nesse caso, inclui-se a vedação ao enriquecimento sem causa. 

O que se percebe, nesse contexto, é que a norma de enriquecimento sem causa não 

traria nenhuma novidade em relação ao que já era possível de ser desenhado com o 

princípio de vedação ao enriquecimento sem causa. Essa premissa não pode ser acatada, 

vez que pressupõe que o legislador fora redundante quando da criação da figura jurídica
419

 

e não permite a máxima eficácia da disposição legal. 

                                                           
419

É notável a máxima que diz não a lei palavras em vão. 
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Por isso, é forçoso concluir, a subsidiariedade não pode ser lida como absoluta no 

ordenamento brasileiro, defendo ser mitigada pela própria coerência lógica da construção 

do Código Civil.   

Para além das contradições da subsidiariedade, é preciso destacar que, segundo 

Hildebrand
420

, há razão na desnecessidade da subsidiariedade do enriquecimento sem 

causa devido à sua positivação no ordenamento jurídico. Salienta o autor que a 

subsidiariedade é característica nata dos princípios jurídicos a serem aplicados 

juridicamente no caso de lacunas legais. Portanto, a subsidiariedade seria um resquício 

histórico do período em que o enriquecimento sem causa era puramente um princípio 

jurídico que poderia ser aplicado na lacuna da lei. 

É preciso ir além da subsidiariedade, ou seja, definir o campo de incidência do 

enriquecimento sem causa, para que a figura jurídica possa ter seu locus no atual 

ordenamento jurídico privatista brasileiro.  

Por óbvio, a partir da sua positivação, são lançados os requisitos e limitações da 

figura jurídica, que se torna disposição legal, a concorrer com as demais disposições legais. 

Nesse tom, imprescindível afirmar que a subsidiariedade está abarcada pela própria 

dinâmica do conflito de normas, não sendo mais necessária sua previsão específica. 

Nesse contexto, o enriquecimento sem causa previsto de maneira autônoma 

redundaria num quadro de insegurança jurídica, para além de levar a um estado de 

arbitrariedade. Portanto, imperioso que se diferencie as expectativas em relação aos 

quesitos quando se trata do princípio jurídico e quando se trata da regra jurídica.
421

 

Como bem define Custódio da Piedade
422

, as cláusulas gerais são mecanismos que 

derivam dos sistemas abertos, que contrapõe os sistemas fechados nos quais a lei buscava 

prever todas as situações. Ao contrário da tradicional técnica de se utilizar situações da 

vida a fim de obter determinadas regras jurídicas específicas, busca-se uma cláusula geral 

na qual o intérprete terá a função de avaliar se o caso concreto responde ou não aos 

requisitos. Via de regra, essa cláusula geral pode conter conceitos indeterminados, os quais 

devem ser preenchidos no caso concreto, não havendo um rol taxativo de condutas que 

exaurem sua conceituação. 
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Diante de tal conceituação, inegável o caráter de cláusula geral a ser alçado o 

enriquecimento sem causa, tendo em vista que sua formatação não decorre de uma situação 

da vida, mas sim de um pressuposto a ser analisado em diversas situações, devendo 

prevalecer quando da incidência de seus pressupostos. 

Para além, trata-se de uma cláusula geral com conceitos indeterminados, uma vez 

que não há um rol taxativo de condutas que perfazem o significado de enriquecimento à 

custa de outrem. Tal conceito será preenchido pelo intérprete à luz do caso concreto, 

dependendo do arbítrio do juiz.  

Nesse contexto, não se poderia aplicar a regra de subsidiariedade, tendo em vista que 

tal método afronta a natureza de cláusula geral do mecanismo de vedação ao 

enriquecimento sem causa, bem como é ineficaz sob o prisma da técnica jurídica, uma vez 

que a teoria da dupla função – princípio e regra – permite que a figura jurídica seja usada 

no caso concreto como princípio jurídico, o que torna vazia a previsão da subsidiariedade. 
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6.1.2. A ECONOMIA DE MEIOS E SUA ANÁLISE EM 

CONCRETO 

 

Outro argumento que contradiz a subsidiariedade do enriquecimento sem causa 

deriva de um principio que chegou, inclusive, à fundamentar a subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa
423

. Trata-se da economia de meios que justificaria a não 

utilização do enriquecimento sem causa sempre que houvesse outra norma capaz de 

solucionar o caso concreto.
424

 

Tal raciocínio funda-se em uma premissa equivocada, qual seja, que toda norma 

principal que concorre com o enriquecimento sem causa seria capaz de solucionar o caso 

de maneira mais eficiente e econômica, resguardando tais princípios inerentes ao direito 

como um sistema. 

Essa assertiva não pode ser tomada como correta de maneira abstrata, devendo ser 

averiguada à luz do caso concreto, que poderá demonstrar que, naquele caso, a utilização 

da norma de vedação ao enriquecimento sem causa será consectária da economia de meios, 

mais do que a dita norma principal sore o tema. Conclui-se, portanto, que a economia de 

meios faz depreender que o enriquecimento sem causa não pode ser restringido a priori 

pela subsidiariedade. 

Há, sem dúvida, impossibilidade fática de se afirmar que o enriquecimento sem 

causa engloba uma restituição menor do que outras figuras. Alias, tal premissa é refutável. 

De início, o enriquecimento sem causa apresenta uma abrangência própria no campo de 

restituição de lucros obtidos através do patrimônio alheio, atingindo uma movimentação 

que não pode ser atingida pela responsabilidade civil e pela nulidade, por exemplo. 

Ademais, ainda nos casos em que o ordenamento prevê regras jurídicas inspiradas na 

vedação ao enriquecimento sem causa, estas podem ter um campo de incidência 

insuficiente. Isso porque, tais regras apresentam valores restitutórios absolutos e pré-

determinados, diferentemente da regra de vedação ao enriquecimento sem causa, que 

apresenta uma formula aberta, que definirá os valores a partir do caso concreto. 
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Portanto, é factível que a regra de economia de meios não pode ser aplicada diante da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa, seja por que tal figura jurídica apresenta 

campo de incidência próprio – restituição de lucro obtido pelo patrimônio alheio – seja 

pela concepção genérica que permite a restituição de todo o lucro e não de um valor pré-

estabelecido como outras regras do ordenamento.  
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6.1.3. O PROBLEMA DA HISTORICIDADE: AS 

CARACTERÍSTICAS DA FRANÇA E DA MODERNIDADE 

 

Há também o argumento histórico que impinge a destituição do caráter subsidiário da 

vedação ao enriquecimento sem causa, devendo tal figura jurídica ser entendida e 

visualizada à luz da atual sistemática do Direito Civil e demais ramos do Direito, a fim de 

não se aplicar em pleno século XXI uma disposição legal pensada para o século XIX. 

Tal é a premissa, pois a subsidiariedade é concebida pelo direito francês no período 

próximo ao direito napoleônico, marcado socialmente por caracteres eminentemente 

individualistas, liberais e burgueses, enquanto que no direito pautado pela escola da 

exegese, da interpretação literal e do formalismo das normas, para além do apego à 

codificação, no qual as máximas de que o juiz era a boca da lei e que o contrato fazia lei 

entre as partes eram intocáveis. 

Nesse contexto histórico, entende-se o temor que levou aos franceses estabelecerem 

a limitação plena ao enriquecimento sem causa, tendo em vista seu caráter de norma aberta 

e interpretativa, a qual em nada se coadunava com a estrutura lógica tanto social quanto 

jurídica do período. 

Acontece que, de outra feita, a atualidade trouxe um giro completo em relação às 

perspectivas sociais e jurídicas, em síntese através da ascensão dos preceitos de 

solidariedade, intervenção social e complexidade/mutabilidade social (modernidade 

líquida) e juridicamente, os preceitos formalistas foram relativizados, trazendo a 

interpretação sistemática, a constitucionalização do direito, as pautas axiológicas, a 

inclusão dos princípios como fomentadores do sistema jurídico, as normas abertas, as 

cláusulas gerais, a relativização dos contratos e acordos entre as partes e a atuação proativa 

do judiciário. 

Ora, nesse atual contexto, não há de se menoscabar a norma de enriquecimento sem 

causa, muito pelo contrário, deve-se alçá-la à expoente de tal ordenamento, tendo em vista 

sua íntima ligação com os preceitos defendidos atualmente. Não há razão, portanto, para se 

manter um impedimento secular quando as ameaças das quais se defendiam os franceses 

são hoje a pauta da consecução jurídica no país. 
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Aliás, a disposição de vedação ao enriquecimento sem causa é própria decorrência de 

um ordenamento civil que pauta-se por instrumento de cláusulas gerais e normas abertas, já 

que, em sua própria definição, apresenta essa indeterminabilidade. 

Como bem demonstra Castro Neves
425

, o vetor principal do ordenamento na virada 

do século XX residia na vontade enquanto consectária do negócio jurídico e não por outro 

motivo lhe era dado um espaço abrangente de proteção, por ser derivação da liberdade. 

Contudo, no século XXI a vontade tem seu significado reduzido, surgindo como vetor 

principal o interesse social, a construção de uma sociedade mais solidária e a busca pelo 

justo. 

Tal panorama faz necessária a conclusão que não se pode analisar mais as relações 

jurídicas como uma situação estanque que deve ser respeitada sem qualquer sopesamento. 

Significa que não se está mais diante do absolutismo contratual e negocial, devendo a 

situação ser analisada sob o prisma dos princípios de boa-fé, confiança, função social para 

que se defina se uma determinada situação jurídica é justa ou não. 

Não sendo justa, caberá a solução de tal empecilho de alguma maneira. Para tanto o 

ordenamento passou a prever diversas formas de resolução, como a resolução por 

onerosidade excessiva, a lesão entre outras formas. Apesar das formas diversas, quase 

todas podem ser caracterizadas como formulas genéricas e indeterminadas, permitindo sua 

definição à luz do caso concreto. 

Sob tal perspectiva, não se diferem essas regras da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa, tendo em vista que esta também apresenta um grau de 

abstratividade que lhe permite ser amoldada perante a situação fática. Não se pode, 

portanto, inferir que o enriquecimento sem causa deve ser subsidiário em relação às demais 

regras, tendo em vista que tem estrutura muito próxima. 

Castro Neves
426

 é adepto da manutenção do critério de subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa, primeiramente por identificar que há outras formas 

concorrentes mais vantajosas para o demandante e, para além, que ao dispor de forma 

específica sobre determinados casos haveria a incidência de normas especiais, as quais 

deveriam prevalecer frente ao enriquecimento sem causa. 

                                                           
425
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Entretanto, impõe destacar, que a definição de vantagem para o demandante é de 

cunho eminentemente pessoal e subjetivo, ou seja, apenas o próprio demandante poderá 

definir qual a situação mais vantajosa para o seu caso prático. Ademais, em se tratando de 

normas especiais, não se pode pressupor sua primazia, tendo em vista que estas podem ser 

insuficientes em relação ao enriquecimento sem causa. 

Cumpre esclarecer que o enriquecimento sem causa não pode ser qualificado como 

um negócio jurídico, posto que não apresenta convergência de vontades entre as partes 

para ocasionar sua ocorrência.
427

 

Dentre os motivos que levaram à superação do modelo codificador, o qual não 

chegou a reinar de maneira absoluta, destaca Albuquerque
428

 a insuficiência da lei como 

fonte do direito de forma absoluta. Para além disso, deve-se destacar a mudança social, vez 

que a sociedade que vislumbrou tal modelo de ordenamento já não mais perdura, sendo 

substituída por outra, mais complexa. 

A mudança do perfil axiológico do ordenamento civil deve ser lida em consonância 

com os objetivos e diretrizes a serem estabelecidas para as regras e princípios que o 

fundam. Assim, não cabe analisar o enriquecimento sem causa sob a perspectiva da 

codificação, que buscava controle abstrato e prévio absoluto em relação às situações 

fáticas, mas sim sob o viés de generalidade e valoração que pautam o atual estágio do 

ordenamento. 

Para além da superação do modelo de codificação, erigiu-se a pauta constitucional 

como condão do ordenamento jurídico
429

, tal visão, também decorrência do 

neoconstitucionalismo, fez necessário que a interpretação da norma no caso concreto na 

seara do direito privado passasse, via de regra, pela valoração dos preceitos 

constitucionais. 

Em certa medida, conclui Albuquerque
430

, no atual estágio de descodificação pelo 

qual passa o ordenamento jurídico, em especial o ordenamento civil, com a supremacia da 

Constituição Federal, a única hipótese de sobrevivência dos Códigos passa pela mudança 

de seus paradigmas. Tal mudança ocorre no sentido dos Códigos adotarem mecanismos 

flexíveis, de fácil adaptação à realidade, o que permitiria a mobilidade do sistema jurídico. 
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Note-se que é preciso conduzir tal raciocínio para a dogmática, a fim de estabelecer 

critérios suficientes e técnicos para as figuras jurídicas, in casu, para o enriquecimento sem 

causa. Isso porque o atul estágio de desenvolvimento de princípios e cláusulas gerais pode 

levar a um estado de arbitrariedade por parte do aplicador da norma jurídica, o que deve 

ser evitada ao máximo. 

 Por isso, salienta-se, a importância em se sopesar as duas frentes, quais sejam, a 

necessidade de flexibilização e adaptação à realidade e a necessidade de manter critérios e 

estabelecer as figuras jurídicas de modo suficiente para que a aplicação destas não resulte 

em campo de arbitrariedades. 

Ainda antes da promulgação do Código Civil de 2002, Dabus Maluf
431

 já anunciava 

que havia uma expectativa grande para que o projeto fosse aprovado com a consecução do 

enriquecimento sem causa como fonte de obrigações, para fim de suprir uma lacuna do 

ordenamento e, para além, passasse a dar mais proteção e estabilidade ao Direito das 

Obrigações. 

Nota-se nas palavras do autor o preceito guia que deve nortear a interpretação da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa no ordenamento civil brasileiro. Não se 

busca uma mera fonte subsidiária de obrigações, mas sim uma fonte obrigacional que 

permita maior estabilidade e maior proteção das relações obrigacionais, o que não poderia 

ser alcançado num sistema que restringisse a aplicação da figura jurídica em termos 

absolutos. 

Destaque-se que o Código Civil de 1916 apresentava, em que pese sua brevidade, 

precisão e técnica jurídica, as concepções clássicas do final do século XIX e início do 

século XX, fincadas nas premissas do individualismo, notável no regime da propriedade e 

da liberdade contratual.
432

 

Por óbvio, nesse contexto, não caberia uma norma com conteúdo próximo ao da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa como se vislumbra atualmente. Num 

sistema que preza pela individualidade, as garantias orbitam num espaço delimitado pela 

força daquilo que fora pactuado, o que resulta no domínio do formalismo frente à 
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substância e à materialidade presentes no caso concreto – trata-se do reinado do pacta sunt 

servanda. 

Sob tal perspectiva, imaginar-se uma determinada disposição que permitisse a 

restituição em situações que não eram previstas na lei seria criar uma barreira de ingerência 

legal no campo do liberalismo de atuação do indivíduo, o que seria uma contradição para o 

dito sistema. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves
433

, o princípio da socialidade que rege o Código 

Civil de 2002, faz prevalecer os valores coletivos sobre os valores individuais na análise 

das disposições de tal comando legal. Tal modificação trouxe inovações para as principais 

figuras do Direito Privado, quais sejam, o proprietário, o contratante, o empresário, o pai 

de família e o testador. 

Aplicando-se o princípio da socialidade em face da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa percebe-se que esta apresenta a primazia da coletividade sobre o 

interesse individual. Isso porque permite a atuação do direito e consequente restituição em 

casos que, anteriormente, eram afastados devido à preponderância das regras 

mercadológicas, consoante o liberalismo e o preceito da legalidade – o indivíduo pode 

fazer tudo que a lei não proíba – em raciocínios de caráter formalista. 

Sem dúvida, a regra de vedação ao enriquecimento sem causa relaciona-se com o 

princípio de eticidade, o qual rege a interpretação do Código Civil de 2002. Isso porque, a 

vedação ao enriquecimento sem causa como fonte de obrigação realiza os valores da 

equidade, ao permitir uma solução de restituição patrimonial justa. 

Ademais, garante a consecução da boa-fé nas relações privadas, posto que impede 

que um determinado indivíduo satisfaça e amplie seu patrimônio à custa de outros 

indivíduos, o que faz valer o sistema de justas expectativas presente nas relações jurídicas. 

Coroa também a justa causa, uma vez que respeita as relações de enriquecimento que 

apresentem justa causa e condena aquelas que não o apresentam. 

Imprescindível também o papel do magistrado no processo de aplicação da regra ao 

caso concreto, numa atividade criativa que permite a consecução dos ideais do 

ordenamento. Ocorre que, tendo o enriquecimento sem causa um nítido caráter de cláusula 
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geral e apresentando conceito indeterminado, permite-se que o juiz venha a amoldar o 

conceito diante do caso prático. 

Quanto ao princípio da operabilidade, o terceiro e derradeiro preceito do Código 

Civil de 2002, Carlos Roberto Gonçalves
434

 destaca a garantia da efetivação dos direitos 

dispostos no diploma legal. O intuito, portanto, foi evitar fórmulas complicadas, por 

demais complexas, a fim de garantir melhor aplicabilidade e eficiência. 

Novamente, tem-se a simbiose entre o enriquecimento sem causa e os princípios 

norteadores do Código Civil. Ao se tratar da operabilidade, da busca por maior efetividade, 

coaduna-se a utilização do enriquecimento sem causa enquanto remédio de grande 

incidência e possibilidades.  

Na busca pela definição das cláusulas gerais, Jorge Junior
435

 parte da premissa que a 

cláusula geral se contrapõe à norma casuística. Norma casuística é a norma dotada de 

especificidade, na qual o legislador antevê os casos e situações em que será realizado 

determinado direito ou disposição. Trata-se, em suma, da circunscrição de grupos 

particulares de casos. 

Em relação ao enriquecimento sem causa percebe-se o seu distanciamento das 

normas casuísticas, vez que não é dotado de um rol que permita a delimitação de um grupo 

de casos particulares. Ao contrário, estarão sujeitos à sua disciplina tantos casos quantos 

sejam possíveis ajustar à tal disposição. 

Já a cláusula geral parte da generalidade de sua disposição, prescrevendo elementos 

definidores amplos, ou seja, cria a generalidade do enunciado normativo, que nada mais é 

do que uma de suas principais características. Para além, exsurge como característica os 

conceitos indeterminados, cujo conteúdo é em larga medida incerto.
436

 São expressões 

como bons costumes, cuidado e diligência, imprudência, perigo iminente, e tantas outras 

que apresentam significado vago. 

Note-se que a regra de vedação ao enriquecimento sem causa apresenta ambas as 

prerrogativas, quais sejam, a generalidade do enunciado normativo e os conceitos 

indeterminados. Aquela é entendível a partir da escolha do legislador para conceituar o 
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enriquecimento sem causa como um dever de restituição perante outrem. Já os conceitos 

indeterminados derivam dos termos, tais como enriquecimento e “à custa de outrem”. 

Aliás, destaca-se que a escolha do legislador trouxe um elemento ainda mais 

indeterminado do que a técnica geral utilizada pelo enriquecimento sem causa clássico, no 

tocante ao empobrecimento. Tradicionalmente, um dos requisitos de tal figura jurídica 

sempre foi o empobrecimento, correspondente à diminuição patrimonial de um 

determinado indivíduo.  

Ocorre que a doutrina mais atual, bem como as disposições legais, passou a utilizar 

um conceito mais amplo, qual seja, que o enriquecimento sem causa ocorria a partir do 

momento que ocorresse “a custa de outrem”. Note-se que não se faz mais necessário o 

empobrecimento em sentido técnico, mas devem-se atingir as potencialidades de um 

determinado patrimônio de maneira mais ampla. 

Para além, as cláusulas gerais apresentam um alto teor valorativo, o que permite que 

estas se insiram em um projeto de sistema no qual haja mobilidade, o que permitiria ao 

sistema jurídico uma maior abertura aos valores – que por essência são mutativos – 

evitando-se, de tal maneira, a ruptura e tensão com preceitos rígidos e intransponíveis.
437

  

É forçoso admitir que a regra de vedação ao enriquecimento sem causa se inter-

relaciona com tais objetivos, notadamente por permitir que se aproximem direito posto e 

valorações sociais, garantindo uma dinâmica no toante à possibilidade de restituição 

patrimonial em casos concretos limítrofes. 

Especificamente no tocante ao enriquecimento sem causa, Jorge Junior
438

 destaca 

que a proposição que passou a ser expressa em 2002, faz parte do rol de cláusulas gerais 

presentes no Código Civil de 2002, devido à presença das principais características de uma 

cláusula geral quando da formatação dos artigos 886 à 886 do CC/2002. 

Quanto à intepretação da lei civil, Carlos Alberto Bittar
439

 parte da premissa que é 

através da intepretação que a lei será aplicada no caso concreto, daí sua importância para o 

direito. É através dessa interpretação que se busca o significado da norma, seu conteúdo, 

sua percepção exata ou o mens legis, ou seja, o conteúdo inerente da norma. Em linhas 

gerais, compreende-se a interpretação literal que busca significado na análise do texto 

                                                           
437

JORGE JUNIOR, Alberto Gasson, Cláusulas cit., p. 11. 
438

JORGE JUNIOR, Alberto Gasson, Cláusulas cit., p. 88. 
439

BITTAR, Carlos Alberto. BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito cit., p. 33. 



186 
 

legal, a interpretação lógica, que busca analisar as causas que inspiram o legislador e a 

interpretação sistemática que busca analisar o texto em conjunto com o ordenamento.
440

 

Como bem esclarece Luiz Edson Fachin
441

, se um Código não se apresenta tal qual 

passível de realizar determinadas discussões e gerar o reconhecimento de mudanças sociais 

a fim de estabilizar uma situação de transformação, a consequência lógica é eu tal Código 

está a serviço único de conservar as relações de poder por ele definidas. Em relação ao 

Código Civil de 1916 é evidente que exsurge de um caráter de conservação das relações 

eminentemente patrimoniais, perfazendo a tríade da propriedade, contrato e família, 

preservando os valores dominantes. 

Quanto à ascensão da função social, destaca Fachin
442

 que uma das características 

que tal fenômeno gera nas situações patrimoniais decorre do fato que impõe às atribuições 

patrimoniais determinados deveres que impingem serem cumpridos. Para além, cabe a 

dinâmica da boa-fé como limitadora da autonomia privada e consectária dos interesses 

sociais.
443

 

Quanto às raízes do Direito Comum, destacam Merryman e Perez-Perdomo
444

, que 

não se pode estabelecer uma doutrina geral para todos os países adeptos de tal sistema 

jurídico, tendo em vista que para cada um vigora uma série de regras e procedimentos 

diversos, os quais muitas vezes são contrários à outras normas de outros ordenamentos. 

Doravante, Merryman e Perez-Perdomo
445

 criticam a aplicação dos Códigos antigos, 

visto que estes são produtos de outro tempo, não atingindo uma vasta gama de problemas 

contemporâneos. Disso decorrem dois problemas, a saber: (i) impedimento das mudanças 

sociais e econômicas; (ii) necessidade das decisões judiciais superarem o distanciamento 

da lei perante as situações fáticas, o que, um suma, transforma as decisões judiciais em 

fonte de direito. 

A crítica denunciada por Merryman e Perez-Perdomo
446

, retirada não de 

observadores advindos do common law, mas das próprias doutrinas do civil law é no 

sentido que a pureza da ciência jurídica, a desconsideração de tudo o que não é legal, teve 
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como efeito a separação do direito e dos problemas sociais, aos quais deveria o sistema 

jurídico servir. Tal agnosticismo perante às necessidades sociais e econômicas torna o 

agente do direito menos relevante para a sociedade. 

Ao indagar se seria possível definir qual a tradição jurídica mais vantajosa, 

Merryman e Perez-Perdomo
447

 concluem que se trata de uma indagação sem sentido. Isso 

porque os processos históricos e sociais tornam cada sistema jurídico específico para suas 

necessidades, o que não faz possível ou desejável que se substitua um determinada sistema 

ou ordenamento por outro. 

Em relação ao Direito Civil, dentre as características da pós-modernidade, segundo 

Torquato
448

, tem-se que prima pela pluralidade de fontes, pela intervenção estatal nos 

negócios privados, pelo respeito aos direitos fundamentais, pelo direito à diferença, 

despatrimonialização do Direito Privado, instrumentalização do contrato e da propriedade. 

É possível inferir desse quadro de pós-modernidade que os preceitos tradicionalistas, 

de rigidez e de prevalência da lei sob qualquer elemento, defesa absoluta da propriedade e 

autonomia das partes em caráter amplo foram mitigados, tendo em vista a necessidade de 

adequação com os direitos fundamentais, garantias constitucionais e nova sistemática 

civilista de repersonificação. 

Tal contexto social, aliado a um ambiente proveniente da sociedade de massas, 

sociedade de riscos, sociedade ilíquida e sociedade de capitais, faz imperiosa a releitura da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa a fim de suprir situações de iniquidade que 

parecem estar acobertadas pela lei.  

Destacam-se as características trazidas por Francisco Amaral
449

 para estabelecer o 

Direito Civil na pós-modernidade, através da superação de certos paradigmas, que 

redundam nas seguintes proposições: (i) passagem do individualismo para o solidarismo, 

ou solidariedade social, ou seja, a pessoa engajada no seu meio social; (ii) pluralismo das 

fontes de direito e importância dos princípios jurídicos; (iii) perda da certeza jurídica, 

derivada da incerteza e da imprevisibilidade; (iv) superação do formalismo jurídico, 
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através da materialização dos motivos através de razões materiais pelos aplicadores do 

direito; (v) constitucionalização dos princípios fundamentais do direito privado; (vi) 

desagregação do direito civil em corpos jurídicos autônomos; (vii) relativização da 

dicotomia entre Estado e particular; (viii) superação da separação dos poderes, no sentido 

de se entender que aplicar o direito também é cria-lo; (ix) superação do sistema sistemático 

pelo sistema problemático; (x) personalização do Direito Civil. 

De certo, essa nova teorização do Direito Civil permite intuir que o enriquecimento 

sem causa deve apresentar maior protagonismo diante do ordenamento jurídico, tendo em 

vista que suas características mais abrangentes se coadunam com a lógica atual. Trata-se da 

consolidação de um novo regime jurídico à luz das garantias fundamentais e pos-

modernidade. 

Dentre as características pode-se destacar que o enriquecimento sem causa permite: 

(i) uma análise não individualista, posto que garante a restituição no caso concreto, da 

maneira mais ampla, o que faz prevalecer o regime de solidariedade no sentido de 

distribuição de riquezas e igualdade; (ii) se coaduna com a ideia de pluralismo de fontes, 

tendo em vista que é mais uma forma de se regular as situações fáticas no cotidiano. 

Para além, (iii) num ambiente de incerteza jurídica, trata de um patamar mínimo de 

entendimento acerca da vedação de locupletar-se em detrimento de outrem; (iv) supera o 

formalismo jurídico na medida em que atua em searas que muitas vezes são reguladas por 

normas insuficientes, as quais representam o apego pelo formalismo enquanto forma de 

prevalência dos interesses da classe dominante
450

. 

Tal raciocínio, ao ser aplicado na questão do enriquecimento sem causa, demonstra a 

importância de tal figura jurídica nesse plano de transformação interpretativa do Direito 

Civil. A regra de vedação ao enriquecimento sem causa permite uma tutela mais completa 

das situações nas quais um determinado indivíduo se apropria de potencialidades alheias 

com o intuito de obter lucro. Note-se que, via de regra, aquele que tem condições de se 

apropriar de potencialidades alheias – sem ser considerado como incidente em um tipo 

penal – pertence aos grupos econômicos mais fortes. Daí a possibilidade do 

enriquecimento sem causa ser utilizado como mecanismo de justiça social. 
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Pelo disposto, é correto entender que a regra de subsidiariedade exsurge em uma 

sociedade e um ordenamento jurídico completamente diversos do atual. Assim, pode-se 

entender que tal regra fosse necessária para o pensamento francês dos séculos passados, 

mas não cabe atualmente, principalmente tendo em vista o regime constitucionalista, de 

socialidade, coletivo, pautado pela ética, boa-fé e função social, que atua sobre uma 

sociedade pluralista, fluída, de massas, de risco, de consumo e tecnológica.  

Ou seja, a aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa deve ser 

adaptada ao atual estágio de consecução do direito privado, para além das premissas 

tradicionais que vigoravam na França, à época do estabelecimento do critério de 

subsidiariedade. 
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6.1.4. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E A TUTELA 

DAQUELES QUE DESCONHECEM O DIREITO 

 

É preciso notar que o enriquecimento sem causa tem um papel importante dentro do 

ordenamento jurídico, não podendo ser estagnado como mera norma subsidiária a ser 

utilizada em poucos casos. Trata-se da defesa a posteriori daquele que se utiliza do direito 

alheio para além de uma mera restituição de um bem. É a restituição da potencialidade 

daquele direito. 

Tal concepção poderá auxiliar casos em que ocorre abuso de direito alheio, 

notadamente nas situações em que o indivíduo desconhece os instrumentos legais 

convencionais. Isso porque é evidente que uma parcela significativa da população não tem 

real conhecimento acerca das normas jurídicas e de suas consequências, em que pese o 

ordenamento se lastreie na presunção que todos conheçam a lei. 

É preciso dissociar as duas consequências geradas pela presunção de conhecimento 

da lei, quais sejam, (i) regra de comportamento e julgamento do indivíduo, ou seja, é 

presunção de impede que o indivíduo alegue desconhecer determinada regra ou lei para 

descumprir determinado comando e (ii) regra de construção do ordenamento, a partir do 

momento em que se criam as demais normas partindo-se dessa premissa, ainda que 

equivocada. 

Nesse contexto, é possível conviver com a primeira consequência, vez que sem ela a 

ineficiência e ineficácia do ordenamento tenderia à ser absoluta. Contudo, a segunda 

consequência não pode prevalecer, vez que caberá aos gestores da lei a premissa oposta, ou 

seja, que muitos indivíduos não conhecerão a lei, para que se estabeleça mecanismos 

eficientes para proteger os direitos daqueles que não reconhecem que esses existem por 

deficiências de difusão/educação de uma sociedade. 

A norma de enriquecimento sem causa se insere nessa lógica, afinal possibilita que 

não haja vantagem na exploração de direitos alheios ao permitir uma restituição de toda a 

potencialidade daquele direito. Trata-se de impedir que o ordenamento seja manejado a 

ponto de se utilizar um determinado negócio jurídico para limitar o dever de restituição, 

vez que este negócio jurídico fará incidir uma norma especial, que retirará a possibilidade 

de utilização do enriquecimento sem causa. 
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Dessarte, a busca deve ser pela máxima eficácia das normas, da utilização da norma 

mais abrangente.  

Quanto ao liberalismo jurídico, segundo Silveira Ramos
451

, este estava intimamente 

ligado com o Estado como fonte única do direito, a neutralidade das normas e a visão do 

homem como sujeito abstrato nas relações jurídicas. Prevaleciam, portanto, os ideias de 

liberdade e de legalidade, com a ideia que um código seria capaz de regular toda a vida da 

sociedade civil.  

O Estado, portanto, mantinha-se em situação de neutralidade estática, aplicando um 

regime de igualdade formal, baseado na autonomia de vontade, mas que desprezada as 

desigualdades sociais, bem como a dignidade da pessoa humana e a justiça distributiva. Tal 

perspectiva liberal gera como consequência inexorável a dominação da vontade das classes 

mais fortes, garantindo seus privilégios.
452

 

Com o passar do século XX, principalmente no tocante aos eventos da Primeira 

Guerra Mundial, da Revolução Russa, das Constituições Sociais de Weimar e do México, o 

modelo liberal-individualista foi superado. A ascensão dos direitos sociais fez diminuir a 

distância que se tinha entre o direito privado e o direito público.
453

 Tal fenômeno 

ocasionou na ruptura com o sistema de direito privado clássico. 

Dessa ruptura é factível extrair os seguintes marcos, de acordo com Silveira 

Ramos
454

: (i) abandono da neutralidade e leitura interdisciplinar, devido ao sistema de 

valoração das normas e de funcionalização; (ii) passagem da autonomia privada para o 

interesse social, tutelar os cidadãos, notadamente os excluídos; (iii) ascensão do direito 

supranacional. 

Essa conjunção de fatores, de uma nova leitura do direito e da própria sociedade, 

influencia por demais a interpretação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa. 

Isso porque tal figura jurídica foi forjada na época do individualismo, mas mantem seu 

campo de aplicação numa nova era, marcada pelos valores sociais para além dos valores 

individuais. Assim, é preciso repensar o papel do enriquecimento sem causa no 

ordenamento. 
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in: Repensando fundamentos do Direito Civil contemporâneo. Coord. FACHIN, Luiz Edson. Rio de Janeiro: 
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Quanto à primeira característica, qual seja, a ausência de neutralidade e necessidade 

de multidisciplinariedade, tendo em vista o sistema de valoração e a funcionalização do 

direito, o enriquecimento sem causa é influenciado a partir de uma perspectiva de se gerar 

maior aplicabilidade, tendo em vista seu alto teor valorativo, posto que consagra um 

princípio geral de direito – vedação ao enriquecimento sem causa – e busca soluções para 

além da formalidade estrita. 

De fato, seu caráter de funcionalização permite a resolução de casos práticos que 

estariam à margem da solução jurídica, de maneira a respeitar a função jurídica, bem como 

solucionar o caso concreto, para além do estabelecimento de meras formalidades. 

Quanto à segunda característica, a saber, a passagem da autonomia privada para o 

interesse social, tutelar os cidadãos, notadamente os excluídos, percebe-se que a leitura da 

regra de vedação ao enriquecimento sem causa de maneira mais ampla e geral pode 

colaborar com tal objetivo. Isso porque, ao se estabelecer a maior amplitude do 

enriquecimento sem causa privilegia-se o indivíduo que não apresenta força política 

suficiente para estabelecer normas especiais para as situações fáticas que o prejudiquem. 

São indivíduos que vivem à margem da sociedade e são caracterizados por grupos 

vulneráveis, os quais apresentam dificuldade de organização e consequente dificuldade de 

garantia de seus direitos e garantias. De tal modo, uma regra geral que permita solucionar 

casos de abuso de seu patrimônio permite que a atividade criativa do juiz na aplicação dos 

preceitos normativos supra uma ausência de regulação específica de determinadas 

situações. 

Notadamente, tal situação ocorre em casos em que uma norma especial é 

aparentemente benéfica para o grupo vulnerável, mas, em realidade, esconde uma 

vantagem patrimonial para o polo passivo, o que geraria uma verdadeira ilegalidade. 

Assim, ao se estabelecer a impossibilidade do enriquecimento sem causa concorrer 

diretamente com estas normas, o grupo vulnerável é impedido de auferir uma restituição 

completa e justa. 

Por isso a afirmação que a subsidiariedade fortalece sistemas que se estabelecem 

através da desigualdade social, posto que impede que uma norma de natureza 

eminentemente social, de equilíbrio patrimonial venha a concorrer com as demais normas. 

Assim, em que pese a presunção de que todos conhecem o direito, o ordenamento 

deve ser construído a partir da ideia de que uma parcela da população não tem o devido 
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acesso à justiça, como, por exemplo, a educação em direitos. Assim, garantir a cláusula 

geral que impeça que tal parcela vulnerável seja dominada através de lacunas legais é justo 

motivo para adequar a regra de subsidiariedade.
455

 

                                                           
455

Consequentemente, a utilização do enriquecimento sem causa de forma autônoma afasta a sombra da 

legislação simbólica no ordenamento civil. Aliás, o conceito de legislação simbólica auxilia no entendimento 

da lógica que permeia a subsidiariedade do enriquecimento sem causa enquanto motivação política e não 

eminentemente jurídica ou normativa. 

Para tanto, é preciso revisitar o conceito de Marcelo Neves acerca da legislação simbólica (NEVES, Marcelo, 

A constitucionalização simbólica, São Paulo, Martins Fontes, 2007. pp. 37/41), o qual define que a legislação 

será simbólica na medida em que as motivações e razões sejam hipertrofiadas pelos discursos políticos e 

ideológicos em detrimento dos discursos jurídicos e normativos. Tal fenômeno resulta na politização 

desjudicizante, a qual apresenta uma faceta negativa de afastar a concretude a aplicabilidade da norma, mas 

busca justificações reconhecidas como álibi para os atos do Estado, afirmação de potenciais direitos e 

possibilidade de dilatar, postergar ações que deveriam ser tomadas desde logo. 

Um dos objetivos da legislação simbólica resulta do fortalecimento da confiança dos cidadãos perante um 

determinado governo ou o Estado como um todo, com o intuito de minimizar a pressão direta do público. 

Assim, diminui-se a pressão política e mantem-se as expectativas do povo.  Entende-se que a legislação 

simbólica também pode buscar adiar as soluções de determinadas situações de conflitos sociais, por meio de 

fórmulas dilatórias. É o que parece ocorrer com a norma de vedação ao enriquecimento sem causa no direito 

civil brasileiro. Tal fato pode ser comprovado ao se analisar a trajetória da disposição do enriquecimento sem 

causa no ordenamento civilista brasileiro. 

De início, a proposição não era destacada no Código Civil de 1916, subsistindo apenas como principio 

jurídico. Entretanto, a sua presença como princípio jurídico, dada a sua amplitude pode ser vista como um 

risco para os interesses de quem se apropria da legislação civil para defesa de seus interesses – interesse 

demonstrável inegavelmente no lobby de certos setores para a produção legislativa no país. Doravante, a 

reforma que trouxe o Código de 2002 passou a prever tal norma como uma das fontes de obrigação. À 

primeira vista tal evolução se demonstra positiva, contudo, ao se analisar que juntamente com a fonte de 

obrigação do enriquecimento sem causa foi atrelado o quesito da subsidiariedade percebe-se que a novidade 

legislativa não passa de um engodo. 

Nada mais que uma demonstração de crescimento do ordenamento, mas que, implicitamente resulta em sua 

estagnação. Trata-se, evidentemente de um retiro, um exílio forçado como se a norma de enriquecimento sem 

causa fosse um herói popular a ser combatido, mas não exterminado. 

Fica claro que o interesse político e ideológico de restringir um determinado comportamento acerca das 

restituições patrimoniais fora mais forte dentro do processo legislativo do que a raiz jurídica para gerar 

normatividade. Assim, elevou-se o enriquecimento sem causa à norma jurídica expressa – deram cargo 

público ao líder comunitário – mas retirou sua aplicabilidade – a função era apenas burocrática.  

Para além, o Estado se exime através das justificativas derivadas da legislação simbólica, quais sejam, (i) a 

afirmação de um potencial direito, ou seja, a afirmação expressa em lei acerca da possibilidade da restituição 

por enriquecimento sem causa; (ii) o álibi para o Estado, que pode afirmar que deu potencial concretude ao 

princípio de vedação ao enriquecimento sem causa e (iii) a possibilidade de postergar as ações do Estado no 

sentido de garantir certas restituições derivadas de certos comportamentos. 

Aliás, bem se percebe a quem interessa a “norma de vedação ao enriquecimento sem causa simbólica”. São 

os sobrecidadãos que, através de sua sobreintegração, usufruem do sistema jurídico de maneira à aproveitar 

seus direitos e apresentar defesas que lhe façam não cumprir seus deveres que se beneficiam de uma menor 

aplicação do enriquecimento sem causa pois conseguem, assim, camuflar suas ilegalidades fáticas sobre o 

manto de outras figuras jurídicas que lhe tragam menos prejuízo. 

De outra feita, os subcidadãos, que, via de regra, tem seus direitos explorados por terceiros, vez que 

entregues à subintegração que lhe confere apenas cumprir todos os deveres inerentes ao ordenamento jurídico 

sem os respectivos direitos que poderia explorar, são prejudicados pela ausência de aplicabilidade do 

enriquecimento sem causa, já que não conseguem total restituição em certas situações como poderia ocorrer. 

Na leitura da obra de Washington de Barros , atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz 

Tavares da Silva, nota-se a afirmação que a guarida expressa do enriquecimento sem causa no Código Civil 

trata-se de medida salutar, tendo em vista que impede que a interpretação de tal figura jurídica fique restrita à 

jurisprudência. (MONTEIRO, Washington de Barros, Curso cit., p. 493). 
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6.1.5. COBRANÇA INDEVIDA E ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA 

 

Um bom exemplo acerca da aplicação autônoma do enriquecimento sem causa se dá 

nos casos em que há cobrança indevida por instituições financeiras ou por grandes 

empresas e conglomerados. Nesses casos, é preciso destacar que apenas à luz do caso 

concreto é possível estabelecer qual é a forma mais equânime e que restitui de maneira 

completa o empobrecido e impede a conduta do enriquecido. 

Nesses casos, a regra geral do Direito do Consumidor é que a restituição será em 

dobro, ais eventuais perdas e danos a serem provadas em processo próprio. Trata-se de 

uma regra estanque, que não se coaduna com o espírito jurídico da atualidade, mas garante 

uma assunção de risco por parte do detentor do poder econômico. 

Nesse contexto, tendo ciência do quantum a ser restituído em caso de pedido de 

restituição, ou seja, o dobro, mais uma potencial indenização, que na sistemática 

jurisprudencial é de baixo valor, por conta da visão do magistrado de não adotar as 

indenizações como forma de real punição, as grandes empresas são capazes de, mediante 

estimativa analisar se é interessante ou não realizar descontos maiores nas contas ou tarifas 

a serem cobradas. 

Doravante, basta que o resultado da aplicação desses valores, somados aos valores 

que não serão contestados sejam maiores que o a restituição em dobro daqueles que por 

ventura procurarem o judiciário para fazer valer a restituição do indevido. 

De outra feita tem-se a situação se fosse regulada através do enriquecimento sem 

causa. Nesse diapasão, o valor a ser restituído não seria definido de per se, mas numa 

análise da potencialidade de lucro que aquele bem poderia oferecer. Percebe-se que, nesses 

                                                                                                                                                                                
Em que pese a afirmação, à primeira vista, se perfaça correta, numa análise mais profunda é possível inquirir 

que o estabelecimento expresso da regra de vedação ao enriquecimento sem causa impediu melhor aplicação, 

pelo menos nos moldes interpretativos propostos até então. 

Deve-se presumir que a intenção ao se tornar expressa a previsão do enriquecimento sem causa enquanto 

fonte de obrigação está relacionada com uma melhor interpretação e uniformidade na utilização da figura 

jurídica. Não se pode afirmar que tal previsão expressa deve levar a uma menor aplicação da figura jurídica, 

ao contrário, deve-se aproveitar as expressões do ordenamento a fim de garantir ao máximo os princípios que 

regem o ordenamento civilista. 

Desta feita, é necessário afastar o enriquecimento sem causa do fenômeno da legislação simbólica, tendo em 

vista que a sua mera previsão sem a respectiva aplicação gera um estado normativo estático, o qual permite 

apenas e tão somente que o legislador e o administrador se eximam da responsabilidade de haver uma norma 

que controle a utilização do patrimônio alheio no tocante à obtenção de lucros. 
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casos, ainda mais tendo em vista que pode se tratar de uma demanda molecularizada, de 

alto valor, os lucros possíveis com determinado bem são vultuosos e podem apresentar um 

valor maior do que a restituição prevista no Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, a decisão acerca de qual figura jurídica a ser utilizada deveria recair sobre o 

autor e empobrecido, através da análise de qual o melhor custo-benefício no caso concreto 

– análise esta que as grandes corporações fazem quando assumem condutas deletérias no 

sistema jurídico. Contudo, o legislador extirpou essa possibilidade de decisão do 

empobrecido, ao definir que o enriquecimento sem causa é de natureza subsidiária. 
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6.1.6. PORQUE APLICAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 

COMO REGRA AUTÔNOMA E NÃO SUBSIDIARIA? 

 

Uma importante questão deve ser respondida antes de estabelecer os argumentos 

acerca da possibilidade do enriquecimento sem causa ser qualificado enquanto norma 

jurídica autônoma, qual seja, haveria importância e relevância técnica que justificasse a 

maior aplicabilidade do enriquecimento sem causa? 

Entende-se que tal resposta deva ser afirmativa, posto que é possível vislumbrar 

maior aplicabilidade da figura jurídica do enriquecimento sem causa no ordenamento 

jurídico e no Direito Civil brasileiro. Para tanto, deve-se realizar duas análises distintas, a 

saber, (i) uma análise perspectiva do ordenamento jurídico e (ii) uma análise prospectiva 

do ordenamento jurídico. 

A análise perspectiva tem por base os elementos atuais do ordenamento e da 

jurisprudência que criam margens de enriquecimento sem causa não tuteláveis, tendo em 

vista o critério de subsidiariedade de tal figura jurídica. São hipóteses de “quase-

ilegalidades” que são acobertadas por outras regras jurídicas, mas que podem se 

demonstrar insuficientes no caso concreto. 

Entre os exemplos, tem-se a cobrança indevida de valores, a qual tem por solução 

jurídica típica a restituição em dobro dos valores cobrados. Contudo, muitas vezes o 

enriquecimento do agente poderá ser maior do que tal valor, ainda mais considerando uma 

sociedade de capitais, na qual as vantagens econômicas e patrimoniais são diretamente 

proporcionais à quantidade e disponibilidade de fundos que o individuo apresenta. Nesses 

casos, caberia a ação de enriquecimento sem causa para tutelar de maneira mais ampla a 

situação jurídica. 

Para além, há casos de responsabilidade civil nos quais não é possível comprovar a 

culpa e se torna impossível a restituição ou então casos em que os danos materiais não 

acobertam o real prejuízo de uma parte o enriquecimento de outra parte. Nesses casos, 

novamente caberia a utilização da ação de enriquecimento sem causa para a restituição dos 

valores mais próximos da realidade, o que é impossível no atual regime de aplicação do 

locupletamento indevido. 
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Sem dúvida a análise prospectiva da aplicação do enriquecimento sem causa 

enquanto norma autônoma é alvissareira. Isso porque permite-se que a figura jurídica 

venha a ser contestada e utilizada pela doutrina e pela jurisprudência em vários casos 

concretos, provocados pela atividade jurisdicional dos interessados, o que criará novos 

limites acerca do enriquecimento sem causa e de sua repercussão. 

Desse modo, compreende-se que o maior benefício da reforma do critério de 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa é de natureza intangível, posto que se trata 

especificamente de garantir um porvir que permitirá a sua aplicação nos casos concretos. É 

essa aplicação de definirá as benesses da autonomia dessa norma jurídica. 

Segundo Caperochipi
456

, apenas quando ocorre a desvinculação da subsidiariedade 

na questão do enriquecimento sem causa é possível compreender a utilidade autêntica da 

ação, entendendo-se que a subsidiariedade é erigida apenas e tão somente para suprir a 

falta de estudos sobre o tema, que não permite encontrar a unidade da figura jurídica. 

Realmente, a subsidiariedade, na atual lógica, acaba por fundamentar-se, num 

raciocínio tautológico que pode ser combatido. Tal redundância ocorre a partir do 

momento em que a subsidiariedade impede a aplicação da figura jurídica, mas é justificada 

pelo fato de que não se compreende qual deva ser a sua aplicação.  

De tal maneira, apenas quando se propõe a análise do enriquecimento sem causa sem 

o critério de subsidiariedade é que se faz possível estabelecer os limites da figura jurídica 

e, desse modo, restringi-lo a fim de fundamentar a desnecessidade da subsidiariedade. 

Logo, a subsidiariedade é um critério que protege o ordenamento de seus próprios efeitos, 

vez que impede que a doutrina e a jurisprudência se debrucem sobre os problemas de 

aplicação no campo fático. 

Partindo da premissa que é necessário estabelecer qual o fundamento da ação de 

enriquecimento sem causa para que se possa definir sua unidade e, de tal maneira, cindir o 

critério da subsidiariedade, Caperochipi
457

 aduz que a figura jurídica estaria fundada na 

dinâmica da causa. Para além, seria uma ação pessoal, restituidora de valor em decorrência 

de atribuições patrimoniais impróprias
458

. 
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198 
 

6.1.7. ACESSO À JUSTIÇA NA PERSPECTIVA DO DIREITO 

MATERIAL 

 

Em que pese o tema do acesso à justiça estar relacionado à prática jurídica e, muitas 

vezes ao direito processual, inegável que há interferência do tema no tocante ao direito 

material. Tal proposição decorre do fato que é o direito material que garante ou não garante 

determinada consequência jurídica que irá beneficiar um determinado indivíduo. Trata-se, 

portanto, de uma via circular, na qual uma forma de acesso à justiça – processual – garante 

a outra – material – na lógica própria do atual estágio dos estudos em relação à 

comunicabilidade entre direito material e direito processual. 

Nesse contexto, não bastam os elementos processuais e extra-processuais que 

garantam acesso à justiça se a própria ordem jurídica não for plenamente justa. Não fosse 

essa a premissa, estar-se-ia convidando o ator social à ler um livro sem conteúdo, adquirir 

um baú do tesouro oco, no qual é possível adentrar, mas sem qualquer eficácia. 

Por tal razão, necessário que as normas de direito material reflitam um ideal de 

acesso à justiça de maneira ampla e justa. Para tanto, três iniciativas são importantes, quais 

sejam (i) rompimento com as premissas tradicionais e isolacionistas, (ii) assunção da 

complexidade inerente da sociedade contemporânea, no tocante à suas formas de 

transmissão de patrimônio e conteúdo e (iii) criação de normas jurídica que se amoldem à 

tais perspectivas. 

A primeira iniciativa vem sendo perquirida com o passar das reformas legislativas, 

vez que as premissas do ordenamento jurídico civilista brasileiro tem migrado do 

triunvirato família/propriedade/contrato - que não por outro motivo lembra os ideais 

fascistas da famíla/tradição/propriedade – para novas perspectivas de inclusão social, 

através de elementos como a função social e a boa fé objetiva e a análise constitucional do 

Direito Civil. 

A segunda iniciativa é decorrência lógica do rompimento das premissas tradicionais, 

ao elencar as perspectivas da sociedade de risco, da sociedade complexa, fluida e moderna 

que é parâmetro nos atuais estágios da sociologia, a exemplo das linhas de raciocínio de 

Bauhman e Beck. 
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Derradeiramente, é a terceira iniciativa que deve ser objeto de preocupação e estudo 

por parte dos juristas atualmente. Trata-se de função vital para que se aproxime as 

intenções aparentes do ordenamento com as intenções reais de seus códigos e leis. Em 

suma, as normas jurídicas devem ser implementadas e interpretadas à luz de tais 

perspectivas, ou seja, sob a égide de um Estado Democrático de Direito, numa visão 

contemporânea. 

No caso do enriquecimento sem causa, esse exercício resulta na intransponível 

necessidade de lhe conferir maior alcance normativo no caso concreto, posto que de tal 

forma rompe-se com a doutrina tradicionalista, a qual restringiu a figura jurídica através da 

subsidiariedade, amolda-se à nova lógica social e jurídica e garante-se uma linha normativa 

atual e garantista. 
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6.1.8. O PROBLEMA DAS EXEMPLIFICAÇÕES 

DOUTRINÁRIAS 

 

Aspecto importante à ser considerado na conjuntura da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa trata-se da própria leitura que a doutrina faz dessa proeminente 

figura jurídica. O que se percebe de tal leitura é que esta se basta na tentativa de 

demonstrar os limites do enriquecimento sem causa através de exemplos por demais 

simplistas e corriqueiros. No mais das vezes, criam-se situações que muitas vezes não 

seriam a ser tutelas no âmbito jurídico, sobre o pretexto de se demonstrar possíveis falhas 

ou aplicações da regra do enriquecimento sem causa. 

De tal maneira, é forçoso dizê-lo, a própria doutrina cria um ambiente de menoscabo 

à figura jurídica, tendo em vista que não leva a aplicações mais complexas, consoantes à 

nova ordem da sociedade global, as variáveis do mercado enquanto presente numa 

sociedade de massas e a interdependência do direito em relação às demais áreas do 

conhecimento. 

Note-se que o esquecimento histórico do enriquecimento sem causa é um dos 

elementos que origina seu distanciamento em relação à sociedade contemporânea. Tal fato 

gera um duplo problema, pois os autores atuais – aqueles que respiram as estruturas sociais 

modernas – não se valem da analise da possibilidade de utilização do enriquecimento sem 

causa nos casos práticos e os autores clássicos – impregnados pela época em que viveram – 

trazem os elementos do enriquecimento sem causa pautados por dinâmicas ultrapassadas, 

as quais não apresentam tanta relevância na sociedade atual. 

Um exemplo digno de nota é a preocupação de constatar a existência ou não do 

enriquecimento sem causa num caso prático em que um determinado indivíduo consome 

uma garrafa de vinho de outrem, mas apresenta, em sua posse uma garrafa de vinho 

similar, a qual não utilizou. Nesse caso, a doutrina se indagava se haveria ou não 

enriquecimento, já que aquele que se apropriou da garrafa alheia de fato já apresentava 

igual conteúdo patrimonial.  

Sem dúvida, o exemplo retratado foge da realidade – talvez no momento em que fora 

proposto tivesse a relevância para tanto – e demonstra que não é possível simplesmente 

trazer os parâmetros históricos do enriquecimento sem causa na tentativa de entender sua 
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subsidiariedade ou não. É preciso, antes de tudo, resgatar o enriquecimento sem causa – 

missão que vem sendo realizada aos poucos – e, paripassu, dar-lhe a roupagem atual que 

lhe permita melhor aplicação na atualidade. 

Portanto, não se deve apenas compactuar com exemplos clássicos, mas sim buscar 

novas formas e situações de aplicação do enriquecimento sem causa, para que seja 

demonstrada sua necessidade e polivalência no ordenamento civilista brasileiro. 
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6.1.9. O VALOR DA RESTITUIÇÃO E O PATRIMÔNIO 

MÍNIMO 

 

Para além da questão da subsidiariedade defende-se que o valor da restituição deve 

ser concebido de uma maneira ampla, sem artifício para limitá-lo, o que tornaria a ação de 

enriquecer sem justa causa à custa de outrem um mecanismo utilizável pelo mercado, 

desde que o valor de enriquecimento fosse maior do que o valor de empobrecimento. 

Tendo por premissa que a doutrina entende que a propriedade tem por contexto uma 

relação complexa, na qual incluem-se todas as potencialidades de tal propriedade, é 

possível concluir que se inclui o lucro possível de atividades destinadas àquele 

determinado bem entre o rol de potencialidades de uma propriedade – ou posse. 

De tal forma, quando se fala que a restituição de enriquecimento sem causa deve ter 

por limite o empobrecimento fático, a doutrina nada mais faz do que criar uma lacuna de 

legalidade na qual é possível se apropriar indevidamente do lucro resultante da operação 

enriquecimento menos empobrecimento. 

É preciso trazer um regime ético jurídico que se coadune com a atual estrutura social 

que permeia o direito contemporâneo. Para tanto, é necessário entender o patrimônio 

como, para além de seus elementos existentes, uma potencialidade, de tal forma que aquele 

que detém justamente um patrimônio detém todas as suas potencialidades. 

Doravante, sempre que se falar em empobrecimento, deve-se somar aquilo que foi 

tomado, mas também aquilo que lhe foi potencialmente tomado, independente da 

capacidade ou não daquele indivíduo, posto que ao direito não cabe um julgamento 

subjetivo tão lato no sentido de definir se determinado indivíduo seria capaz ou não de, 

com o próprio esforço, alcançar um determinado lucro em uma operação patrimonial. 

Desse modo, não se pode falar em enriquecimento sem causa quando se restitui ao 

empobrecido todo o valor proveniente do enriquecimento. O que se protege é o patrimônio 

do indivíduo, com todas as suas potencialidades. 

De outra feita, protege o ordenamento a ponto de impedir que o enriquecimento sem 

causa se torne uma fórmula mercadológica, na qual é possível lucrar a partir do momento 

em que o enriquecimento seja maior do que o empobrecimento. 
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Forçoso concluir que o valor de restituição deve ser o mais amplo possível posto que 

o patrimônio corresponde a todas as suas potencialidades. Caso tal linha de raciocínio não 

prevaleça, ainda assim é impossível defender que o patrimônio do enriquecido se beneficie 

dessa regra de limitação da restituição. 

Por fim, afasta-se o raciocínio que a restituição proveniente do enriquecimento sem 

causa não deve gerar enriquecimento sem causa, tendo em vista, primeiramente, que foi o 

patrimônio do enriquecido que gerou tal enriquecimento, portanto, a ele lhe cabe e, para 

além, a decisão judicial é mais do que justa causa a validar o suposto “enriquecimento” do 

empobrecido.  

Fachin
459

 conclui sua crítica ao Direito Civil com a perspectiva de consolidação de 

um ordenamento civil poroso, no qual perdure o porvindouro a construir, para além dos 

pilares fundamentais de tal ramo jurídico. A comunicação aberta permite as mudanças 

necessárias para a adaptação do sistema jurídico à realidade social. 

Inegável a propensão de tal perspectiva em relação à interpretação da regra de 

vedação ao enriquecimento sem causa no atual estágio do ordenamento civil brasileiro. 

Deve-se estruturar sua aplicação não com base na concepção doutrinária clássica da 

propriedade, família e contrato e no absolutismo da autonomia de vontade e da legalidade, 

mas sim sob o primado da solidariedade e do patrimônio mínimo que deve ser guarnecido 

à cada indivíduo. 

A proposta do patrimônio mínimo
460

 deve garantir não só a criação e manutenção de 

condições que garantam o mínimo existencial de um indivíduo, mas também deve evitar 

que haja deturpações de tal patrimônio no tocante às suas potencialidades. Nesse sentido, 

sempre que ocorre uma situação de enriquecimento sem causa, houve uma deturpação do 

patrimônio mínimo alheio, o que necessita de total restituição. 

Assim, é preciso fundar a possibilidade de utilização da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa, tendo em vista que é ela que irá permitir a manutenção do 

patrimônio mínimo enquanto potencialidade de uso.. Permitir restituições insuficientes sob 

                                                           
459

FACHIN, Luiz Edson, Teoria cit., p. 321. 
460

 No tocante à teoria do patrimônio mínimo, Fachin  salienta que esta exsurge a partir da crítica ao modelo 

tradicional do Direito Civil, sendo a garantia de um patrimônio do qual ninguém poderá se apropriar de 

maneira forçada, sob hipótese alguma. Não se trata de reestabelecer o absolutismo da propriedade, ou o 

liberalismo dos séculos passados, mas unir a ideia de patrimônio e a ideia de dignidade da pessoa humana. 

(FACHIN, Luiz Edson, Estatuto jurídico do patrimônio mínimo, Rio de Janeiro, Renovar, 2001. p. 304/308). 
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o argumento de se tratar de regra especial não pode ser um óbice para a obtenção de uma 

restituição completa.  

No âmbito trabalhista, por exemplo, a extensão do valor restitutório do 

enriquecimento sem causa pode abranger inclusive o acúmulo de funções por parte do 

empregado, bem como as despesas não efetuadas, uma vez que o empregador 

economizaria a contratação de um ou mais funcionários.
461

 

O enriquecimento sem causa estaria baseado, portanto, com base na teoria kantiana, 

em um direito de autodeterminação, direito este proponível, inclusive, em face das 

instituições públicas.
462

 O objetivo do direito, nesse contexto, é garantir a 

autodeterminação do indivíduo, não se apresentando como um fim em si e meramente 

formalista, o que dá perspectiva ao enriquecimento sem causa como um remédio a ser 

utilizado pelo indivíduo para garantir que sua determinação se sobreponha ao sistema 

formal.
463

 

No caso do enriquecimento sem causa, é preciso destacar, que as motivações 

aparentes vão no sentido de consagrar por disposição legal um princípio que já apresentava 

campo de incidência no ordenamento jurídico. Seria uma forma de permitir a primazia de 

seus pressupostos, definir os requisitos para especificar e acentuar sua aplicação
464

. 

Entretanto, ao se analisar a questão a partir da perspectiva crítica da motivação real, 

o que se pode intentar é o oposto da geração de maior aplicabilidade da figura jurídica. Ao 

se estabelecer como direito posto a regra de vedação ao enriquecimento sem causa e, 

concomitantemente, restringi-la pelo caráter de subsidiariedade o legislador redundou em 

diminuir seu campo de atuação e a aplicabilidade. 

 

 

                                                           
461

JACINTHO, José Jorge da Costa. O enriquecimento sem causa na Justiça do Trabalho. In: Revista do 

Instituto de Pesquisas e Estudos. Bauru. n.32. p.277-93. ago./nov. 2001. p. 287. 
462

NADLER, Jennifer M, What right does unjust enrichment law protect? in: Oxford Journal of Legal 

Studies. Oxford. v.28. n.2. p.245-75. 2008. p. 274. 
463

NADLER, Jennifer M, What cit., p. 264. 
464

Caso de aplicação da regra de vedação ao enriquecimento sem causa seria a situação em que um casal 

separado de fato cinde sua comunhão do lar, sendo que um deles permanece no imóvel. Nesse caso, haverá 

enriquecimento sem causa daquele que permaneceu, vez que não dispende gastos com aluguel. 

(NASCIMENTO, Fábio Calheiros do. O direito do cônjuge que deixa ou é obrigado a deixar o lar conjugal 

de receber o valor equivalente à metade da estimativa do aluguel do imóvel. in: Revista de Direito Privado. 

São Paulo. v.13. n.50. p.403-26. abr./jun. 2012). 
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6.1.10. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEFESA DOS GRUPOS 

VULNERÁVEIS 

 

Como restou demonstrado, o enriquecimento sem causa, ao ser utilizado sem as 

amarras de um critério de subsidiariedade em viés abstrato e absoluto, permite que o 

ordenamento jurídico não funcione como elemento ensejador de lucro e condutas 

prevalentes do poder econômico. 

Trata-se de impedir que o mero cálculo aritmético desses verdadeiros interventores 

em direito alheio faça concluir que vale mais a pena usurpar direitos e bens alheios e pagar 

um mínimo insignificante perto de seus lucros, para além de só fazê-lo anos após a 

instalação da demanda do que agir com probidade, lealdade e boa-fé. 

Obviamente, a conduta de enriquecer através das lacunas do ordenamento jurídico 

apresenta um sujeito ativo característico, qual seja, o detentor do poder, seja ele 

econômico, político ou social, vez que, no mais das vezes, são estes a parcela da população 

com acesso, de fato, ao judiciário, bem como com força suficiente para gerar linhas de 

jurisprudência e legislação que beneficie seus interesses. 

 De outra feita, o sujeito passivo de tal situação quase sempre se confunde com as 

classes que não detêm os poderes reais dentro do Estado, notadamente, os grupos 

vulneráveis. São os grupos que, por desconhecimento ou falta de combatividade jurídica 

perdem as micro-batalhas jurídicas em torno da interpretação da norma. 

Garantir a aplicação das regras de enriquecimento sem causa, portanto, é garantir a 

própria subsistência e direitos dos grupos vulneráveis, verdadeira dimensão substancial dos 

preceitos de igualdade que fomentam o direito e a justiça. Trata-se, dessa feita, de 

consecução de direitos fundamentais, como a igualdade, dignidade da pessoa humana e 

direito ao mínimo existencial. 

Por ser corolário de direitos humanos, deve-se observar as regras específicas de 

interpretação, a fim de não esvaziar suas pretensões. 

De início, a questão de instrumentalização dos direitos humanos se manteve de 

maneira quase que total nos limites do direito público, respeitando a summa diviso entre 
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direito público e privado proposta pelos romanos.
465

 Contudo, na democracia capitalista e 

globalizada, pouco valem os instrumentos de defesa dos direitos humanos se só forem 

aplicados frente ao Estado, vez que a atividade econômica privada tem grande parcela de 

responsabilidade no tocante à exclusão social e desrespeito à dignidade da pessoa 

humana.
466

 

Inegável no atual estágio civilizatório que se conclua que a proteção dos Direitos 

Humanos depende de uma interface interdisciplinar, devendo o intérprete conciliar as 

fontes de direito abrangendo através do conceito de ordem pública inclusive as relações de 

natureza econômico/privada.
467

 

Comparato
468

, em caráter conclusivo, aduz que o roteiro para uma possível 

humanização do mundo passaria pela organização social na qual cada qual pudesse buscar 

uma vida mais feliz, bem como, numa relação de solidariedade, não fosse dado aos grandes 

aquilo que caberia aos pequenos.  

Deve-se, ademais, buscar-se uma aproximação do indivíduo da sociedade civil e do 

cidadão perante o Estado, a fim que não se distancie os anseios tratados de formas 

dissonantes quando do locus político e do locus econômico. O direito da civilização 

comunitária deve ser exercido de maneira ampla, regulando a vida econômica, que não 

deverá buscar o acumulo liberal de bens, mas sim o atendimento das necessidades e 

utilidades públicas.
469

 

Nesse contexto, deve-se observar os princípios interpretativos de direitos 

humanos
470

, tais quais a interpretação pro homine, o princípio de máxima eficácia, a 

interpretação evolutiva e a primazia da norma mais favorável ao indivíduo para que se 

construa uma interpretação completa e congruente do enriquecimento sem causa no 

ordenamento jurídico civil brasileiro. 

Tais métodos demonstram que é impossível aferir uma interpretação satisfatória e 

consectária de garantir os direitos fundamentais por meio de critérios abstratos e 

apriorísticos. Para se defender em sede de tutela os direitos inerentes de um dado indivíduo 

                                                           
465

TEPEDINO, Gustavo, Temas de Direito Civil. 4. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 64. 
466

TEPEDINO, Gustavo, Temas cit., p. 65. 
467

TEPEDINO, Gustavo, Temas cit., p. 69. 
468

COMPARATO, Fábio Konder, A afirmação histórica dos Direitos Humanos, 3. ed, rev, atual, São Paulo, 

Saraiva, 2003. p. 541. 
469

COMPARATO, Fábio Konder, A afirmação cit., p. 543. 
470

Sobre o tema: RAMOS, André de Carvalho, Teoria geral dos Direitos Humanos na ordem internacional, 

São Paulo, Saraiva, 2013. p. 108 e ss. 
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é preciso analisar o caso concreto e, apenas através dele, definir qual a regra jurídica 

poderá levar à maior eficácia dos direitos fundamentais. 

Note-se que o princípio de primazia da norma mais favorável ao indivíduo não deve 

ser utilizada apenas como baliza para o conflito entre regras internas e tratados 

internacionais de Direitos Humanos, sob pena de se assumir um pacto inacabado pela 

manutenção da igualdade substancial entre os indivíduos.
471

 

Assim, a casuística no tocante ao abuso de poder econômico, as garantias mínimas 

das relações consumeristas e as já citadas cobranças indevidas criam uma situação de 

apropriação de patrimônio alheio que urge ser repelida através da vedação ao 

enriquecimento sem causa.
472

 

Aliás, considere-se ainda a questão das demandas coletivas nesses casos – já que 

muitos dos lesados não procurariam a tutela jurisdicional, tendo em vista os valores 

mínimos usurpados – para se afirmar que o pedido de restituição do enriquecimento sem 

causa deveria ser utilizado inclusive em demanda coletiva. 

Não se vislumbra óbices, posto que o objetivo do enriquecimento sem causa é 

dissolver um enriquecimento, retirando-o daquele que utilizou de situações jurídicas 

alheias. Assim, ainda que não houvesse a liquidação de tais valores pelos lesados 

individualmente, a destinação para os Fundos especiais seria consectária do objetivo de 

vedar o enriquecimento sem causa sob uma perspectiva difusa, condizente com a sociedade 

de massas e fluida na qual o atual ordenamento jurídico está inserido. 

De modo similar, incorrem as cobranças indevidas de instituições financeiras, com o 

agravante que seus lucros são ainda mais suntuosos, tendo em vista que o capital auferido 

nas cobranças fomenta sua atividade fim, qual seja, o empréstimo e circulação de capital, 

                                                           
471

Afastar a regra jurídica de vedação ao enriquecimento sem causa de maneira abstrata, tornando-o ineficaz, 

é, sem dúvida, impedir acesso à justiça e defesa de direitos daqueles que não tem força politico/econômica 

suficiente para barganhar junto aos demais poderes do Estado. Isso porque, os grupos de influência e 

detentores de poder garantem suas vantagens e proteção de suas situações jurídicas através de regras e leis 

específicas, tendo em vista a possibilidade de atuação do lobby no Congresso Nacional, nas Assembleias 

Legislativas e Câmara de Vereadores. 
472

Por exemplo, uma determinada empresa telefônica que lança gastos inexistentes nas contas de milhões de 

usuários, cria uma situação de verdadeiro lucro presumido. Isso porque, garante a devolução de tais quantias 

como prevê a lei (em dobro), mas poderá utilizar esse capital por longo período, já que a devolução depende 

de sentença transitada em julgado. 

Assim, o lucro, ou seja o enriquecimento desta empresa, é maior que a devolução por meio da figura jurídica 

da cobrança indevida. Impossível afastar, portanto, a aplicação do enriquecimento sem causa, sob pena de se 

transformar o direito em instrumento de abuso daqueles que detém o poder. Seria caso, portanto, de uma 

aplicação complementar do enriquecimento não subsidiária em sentido abstrato. 
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para o qual recebe taxas remuneratórias fora da realidade dos demais grupos econômicos 

da sociedade. 
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6.2. PROPOSTA DE LEGE FERENDA/INTERPRETAÇÃO 

 

Ainda que a pesquisa realizada leve à conclusão da desnecessidade do critério de 

subsidiariedade, é inegável que, na atual lógica do ordenamento jurídico civil brasileiro tal 

regra é disposição expressa e não poderia ser simplesmente ignorada. De tal feita, surgem 

duas hipóteses, a revogação expressa de tal disposição ou a declaração de 

inconstitucionalidade de tal disposição, seja no caso concreto, seja em sede de controle 

abstrato pelo STF. 

Fato é que o Código Civil de 2002 prevê o elemento de subsidiariedade, portanto 

para que se vislumbre a racionalização do ordenamento no atual estágio é necessário tentar 

sopesar tal elemento através uma interpretação sistemática, bem como uma interpretação 

conforme a Constituição Federal. Não é possível, de maneira direta e por livre critério do 

magistrado não aplicar a regra jurídica positivada
473

, salvo em casos de alegação de 

inconstitucionalidade. 

Ponto a ser invocado inicialmente por Hildebrand
474

 é o fato que a subsidiariedade é 

prevista de maneira expressa no atual Código Civil, o que faz concluir sua impositividade. 

Entretanto, seria possível questionar os limites, o alcance e o sentido da subsidiariedade da 

norma de enriquecimento sem causa. 

De fato, impossível simplesmente não aplicar a subsidiariedade do enriquecimento 

sem causa, posto ser figura tipificada no art. 886 do Código Civil de 2002, entretanto é de 

se destacar que tal tipificação não foi exauriente, permitindo que a doutrina indague quais 

são os limites da subsidiariedade enquanto requisito de aplicação do enriquecimento sem 

causa. 

                                                           
473

Admitir que a decisão judicial poderia ser realizada em desacordo com as regras jurídicas positivadas no 

ordenamento jurídico é assumir que a interpretação contra legem é válida  e possível na atual dinâmica do 

Estado Democrático de Direito. Historicamente, como demonstra Carlos Maximiliano, a interpretação contra 

legem é proposta inicialmente pela Escola da Livre Indagação, cujo raciocínio foi evoluído à ponto de se 

estabelecer que o objetivo do juiz era garantir o ideal jurídico de Direito justo, não importando se dentro ou 

fora da lei. Assim, seria possível a decisão proeter e também contra legem. O principal demérito de tal 

interpretação é substituir a vontade geral (decorrente do Poder Legislativo) pela vontade individual 

(decorrente do Poder Judiciário) o que gera regresso em relação ao status de divisão do poder, o qual surge 

exatamente para sobrepor a vontade coletiva à vontade individual, para evitar excessos dos poderes 

instituídos. Não por outro motivo, conclui Maximiliano que o juiz tem o papel de interpretar, não de 

substituir ou alterar, devendo resolver com a lei – limite do império e legitimação do poder do juiz. 

(MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2007. p. 

60/65). 
474

HILDEBRAND, Lucas Fajardo Nunes, Pressupostos cit., p. 85. 
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Até porque o vocábulo subsidiariedade não remete a uma concepção fechada e 

estanque, podendo apresentar conteúdo variável e dinâmico, na medida em que venha a ser 

aplicado em diversos pontos do iter a ser percorrido na consecução da regra jurídica em 

nora jurídica no caso concreto. Trata-se, nada mais, que um signo que permite mais de um 

significado. 

Percebe-se o descuido do legislador no tocante ao tema. Ao definir que não caberá o 

enriquecimento sem causa quando a lei conferir outra forma de restituição do prejuízo 

sofrido, não especificou o legislador qual momento deve-se vislumbrar essa existência de 

outra forma de restituição. Para além, a conceituação parece misturar tanto o critério de 

subsidiariedade abstrata quando o critério de subsidiariedade concreta. 

Se o intérprete atentar para a primeira parte da proposição, qual seja, “se a lei 

conferir ao lesado outros meios” percebe-se uma clara conotação da subsidiariedade em 

um viés abstrato, ou seja, bastaria que houvesse outra norma em potencial para que o 

enriquecimento sem causa deixasse de ser aplicado. 

Contudo, ao se ater à segunda parte da proposição, a saber, “outros meios para se 

ressarcir do prejuízo sofrido” percebe-se uma preponderância do caráter concreto da 

subsidiariedade do enriquecimento sem causa. Dessa feita, o legislador trouxe como 

parâmetro o fato concreto, ou seja, o prejuízo sofrido pelo empobrecido no plano fático, o 

que já afasta uma análise meramente abstrata. 

Doravante, o significado depreendido é no sentido que a lei deveria fornecer um 

meio de fato utilizável para ressarcir aquele prejuízo determinado sofrido pelo 

empobrecido. Não fosse essa a intenção da expressão, dever-se-ia utilizar alguma 

expressão tal qual “potencial” ou “em tese”. Fato é que a assunção da necessidade do meio 

restituir o prejuízo sofrido apenas se coaduna com um meio que concretamente o faça, não 

apenas no mundo das ideias. 

Por isso, é cabível, por regra de interpretação, que ao se silenciar sobre a 

abstratividade da subsidiariedade nesses casos, o legislador deu azo a uma concepção 

concreta. Além do que, seria deletério pressupor que uma regra jurídica trate de incidência 

meramente potencial, pois se estaria diante de uma desvirtuação da lógica do direito 

material de estar direcionado para o caso concreto. 

Em suma, o ambiente gerado pelo art. 886 do Código Civil de 2002 é profícuo para a 

análise e teorização acerca dos limites e pressupostos da subsidiariedade do 
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enriquecimento sem causa, seja por silenciar quando deveria ter explicitado os parâmetros, 

seja por trazer mais elementos do que deveria confundindo uma possível interpretação 

gramatical. 

Contudo, ainda que não se proceda à retirada do critério de subsidiariedade é 

possível reinterpretá-lo a fim de gerar maior aplicabilidade do enriquecimento sem causa 

no ordenamento jurídico civil brasileiro. Para tanto, basta realizar uma interpretação 

restritiva do que se entende por subsidiariedade do enriquecimento sem causa. 

Tal termo significa que não caberia a utilização da regra de vedação ao 

enriquecimento sem causa sempre que houvesse outra forma jurídica que tutelasse tal 

situação. Significa que a forma jurídica específica deve incidir sobre os elementos do 

enriquecimento sem causa, o que, de per se, afasta a incidência da regra de subsidiariedade 

de toda a situação de concorrência do enriquecimento sem causa com outras regras que 

versem sobre conteúdos outros que não o de restituição, como é o caso das regras que 

buscam a nulidade e das regras que buscam a indenização, notadamente a responsabilidade 

civil. 

Sintomático que essa proposição deriva do fato de se estar diante de apenas uma 

situação fática, mas que cada disposição jurídica incide sob um ponto diverso de sua 

realidade. Como cada uma incide em um ponto diverso, não há se falar em concorrência 

entre ambas, portanto, não é cabível a aplicação da subsidiariedade do enriquecimento sem 

causa. 

Assim, a regra seria que não há concomitância entre o enriquecimento sem causa e a 

responsabilidade civil, tendo em vista que esta busca a indenização decorrente de um dano, 

enquanto aquela atinge a restituição por um enriquecimento. Logicamente, poderia ser 

abatido da indenização os valores restituídos do enriquecimento. Contudo, não seria 

verossímil com o ordenamento jurídico a alegação que o uso da responsabilidade civil no 

caso concreto impediria a utilização do enriquecimento sem causa tendo em vista a 

subsidiariedade. 

Não há concomitância uma vez que a indenização abrange perdas e danos, mas não 

os lucros auferidos por quem gerou o dano, campo este que só pode ser tutelado pelo 

enriquecimento sem causa. 

Também desse modo, são os casos em que uma determinada situação fática é cabível 

a regra de vedação ao enriquecimento sem causa bem como uma regra de nulidade ou de 
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anulação de um determinado negócio ou situação jurídica. Novamente, trata-se de única 

situação fática, mas de incidências distintas, o que faz não ser possível inquirir a aplicação 

da regra de subsidiariedade no caso concreto. 

Isso porque, a nulidade ou anulabilidade busca a destituição de uma dada situação 

jurídica e, quando muito, assume um valor indenizatório em sede de perdas e danos. 

Contudo, não é esse, novamente, o campo  de incidência do enriquecimento sem causa, 

posto que atua na seara da restituição do patrimônio, tanto concreto quanto potencial. 

Logo, não há concomitância nas atuações, não podendo ser afastado o enriquecimento sem 

causa por conta da subsidiariedade. 

Apenas essas duas observações resolvem grande parte dos confrontos aos quais a 

doutrina credencia a necessidade de subsidiariedade do enriquecimento sem causa, o que 

permite, em que pese a não exclusão de tal critério, que este seja mitigado a ponto de ter 

sua incidência drasticamente reduzida. 

 Com isso, objetiva-se uma inversão no campo de obscuridade da utilização das 

figuras jurídicas, ou seja, ao invés de ser o enriquecimento sem causa a ser esquecido e 

pouco aplicado pela doutrina e pela jurisprudência, passará a ser a regra de subsidiariedade 

que se encontrará no rol de peças pouco utilizadas, quase esquecidas, numa legitima 

mutação de interpretação legal. 

Em obra dedicada a tratar das inovações do Código Civil de 2002, Carlos Roberto 

Gonçalves
475

, em que pese citar a novidade legislativa que supriu a omissão do Código de 

1916 e passou a prever um capítulo exclusivo acerca do enriquecimento sem causa, bem 

como o teor de tal disposição, não elucida os possíveis desdobramentos de tal inovação, 

postura diversa, por exemplo, da adotada quando dos comentários acerca das inovações da 

responsabilidade civil.  

Destaque-se o verdadeiro pensamento aquiliano que controla o raciocínio jurídico em 

grande parte dos casos nacionais, nos quais há confusão entre os requisitos de 

responsabilidade civil e enriquecimento sem causa, o que gera situações em que concede 

indenização por conta do enriquecimento sem causa.
476

 

O que se extrai de tal situação doutrinária é a certeza que tal figura jurídica foi 

subestimada desde sua inserção no ordenamento como disposição legal. Pouco foi 
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discutido acerca de sua abrangência ou das melhorias que poderia trazer às situações 

fáticas até então reguladas pelo ordenamento civil. Não era fidedigno afirmar que a 

doutrina havia buscado compreender os limites e potencialidades de tal figura jurídica. 

Portanto, a proposta é a retirada do critério de subsidiariedade do rol do 

enriquecimento sem causa através de sua revogação expressa, caso contrário deve-se 

aplicar “subsidiariamente” as regras de restrição na utilização da subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A partir da análise do tema em perspectivas gerais e específicas e tendo por base que 

o intuito da presente dissertação é estabelecer uma releitura da questão da subsidiariedade 

do enriquecimento sem causa, a fim que a figura jurídica possa ser melhor aproveitada no 

ordenamento jurídico civilista brasileiro, pode ter como conclusão alguns pontos, a saber: 

 (1) Historicamente, o preceito do enriquecimento sem causa tenciona-se em um 

espectro que varia da aplicação em maior escala para a aplicação restrita, a depender do 

tempo histórico e da sociedade envolvida. 

(2) O principio de vedação ao enriquecimento sem causa era aplicado antes do 

Código Civil de 2002 e passou a ser expresso como regra jurídica com a vigência desse 

diploma legal. 

(3) O atual modelo normativo do ramo civil, tendo em vista a constitucionalização do 

Direito Civil, as cláusulas gerais, a despatrimonialização, o movimento de descodificação, 

os microssistemas jurídicos, não se coaduna com uma visão restrita da aplicação da norma 

do enriquecimento sem causa. Porém, deve-se estabelecer critérios dogmáticos claros para 

que a interpretação no caso concreto não resulte em arbitrariedades. 

(4) Não se confunde o início da aplicação do enriquecimento sem causa com a 

aplicação da subsidiariedade. Historicamente, as duas proposições não nascem 

concomitantes, sendo que a subsidiariedade somente é trazida à tona pela doutrina francesa 

após a aplicação do enriquecimento sem causa no paradigmático caso do Arret Bourdier. 

(5) O critério de subsidiariedade surge para conter os temores da doutrina e 

jurisprudência francesa que não entendiam até que ponto poderia ser aplicada a figura 

jurídica do enriquecimento sem causa. 

(6) Note-se que não há uma posição doutrinária absoluta em relação à natureza 

jurídica da subsidiariedade. O que se pode estabelecer é que não se trata de um requisito 

específico da regra de vedação do enriquecimento sem causa, os quais são definidos 

diretamente, a saber, (i) enriquecimento, (ii) à custa de outrem, (iii) sem justa causa.  

(7) Trata-se, como se vê de uma regra de concurso de normas definida a priori pelo 

legislador. Tal medida se demonstra ineficaz e desnecessária sob dois aspectos principais, a 

saber, (i) retira campo de aplicabilidade do enriquecimento sem causa enquanto remédio 
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restitutório, (ii) usurpa uma competência do judiciário – definir a solução em concurso de 

normas – por meio de disposição do legislativo. 

 (8) Pela análise das justificativas para a existência da regra de subsidiariedade do 

enriquecimento sem causa pode-se afirmar que não se encontra um real argumento que se 

coadune com a atual ótica do ordenamento jurídico civilista no Brasil. Isso porque, as 

justificativas de evitar a fraude à lei, a subversão do ordenamento, a economia de meios e a 

existência por razões históricas não levam a uma coesão justificável sobre o tema. 

(9) Tal relação gera um problema, qual seja, primeiro pensa-se o preceito – 

subsidiariedade – para depois pensar-se a justificativa e os motivos, o que deveria ocorrer 

de maneira inversa. O que se percebe, portanto, é que a subsidiariedade vem resolver um 

problema que, em verdade, não existe, por dois motivos: (i) o requisito de ausência de justa 

causa impede grande parte dos conflitos afirmados pela doutrina; (ii) o campo de 

incidência do enriquecimento sem causa, qual seja, a restituição do lucro de indivíduo 

sobre bens e direitos alheios não se confunde, via de regra, com os campos de incidência 

de outras regras jurídicas. 

(10) Para melhor análise do tema do enriquecimento sem causa, tendo em vista a 

generalidade de seu comando legal, é preciso estabelecer com rigor o seu campo de 

incidência. Objetiva-se evitar possíveis arbitrariedades em sua aplicação. Deve-se 

estabelecer uma solução dogmática, para além da cláusula genérica e da justificativa 

baseada em situações por demais abstratas, como a dignidade da pessoa humana. 

(11) São três os vetores que resultam na conclusão do campo de incidência do 

enriquecimento sem causa, resumidos em três questionamentos, a saber: (i) “a forma de 

enriquecimento permite restituição?”; (ii) “qual a posição no concurso de normas da ação 

de enriquecimento sem causa para o caso concreto?”; (iii) “qual o grau de igualdade entre 

as partes no fato jurídico?”. 

(12) A partir de tais premissas, é possível estabelecer se o caso concreto apresenta 

enriquecimento passível de restituição, se a ação de enriquecimento será subsidiária, 

autônoma ou complementar e a interpretação/presunção no caso concreto deverá pender 

para uma das partes (por exemplo, presume-se a vulnerabilidade do consumidor frente aos 

fornecedores). 

Em relação à crítica a teoria da subsidiariedade, tem-se algumas conclusões: 
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 (13) Portanto, é factível que a regra de economia de meios não pode ser aplicada 

diante da regra de vedação ao enriquecimento sem causa, seja por que tal figura jurídica 

apresenta campo de incidência próprio – restituição de lucro obtido pelo patrimônio alheio 

– seja pela concepção genérica que permite a restituição de todo o lucro e não de um valor 

pré-estabelecido como outras regras do ordenamento.  

(14) Pelo disposto, é correto entender que a regra de subsidiariedade exsurge em uma 

sociedade e um ordenamento jurídico completamente diversos do atual. Assim, pode-se 

entender que tal regra fosse necessária para o pensamento francês dos séculos passados, 

mas não cabe atualmente, principalmente tendo em vista o regime coletivo, pautado pela 

ética, boa-fé e função social, que atua sobre uma sociedade pluralista, fluída, de massas, de 

risco, de consumo e tecnológica. 

(15) Assim, em que pese a presunção de que todos conhecem o direito, o 

ordenamento deve ser construído a partir da ideia de que uma parcela da população não 

tem o devido acesso à justiça, como, por exemplo, a educação em direitos. Assim, garantir 

a cláusula geral que impeça que tal parcela vulnerável seja dominada por meio de lacunas 

legais é justo motivo para adequar a regra de subsidiariedade. 

 (16) Abdicando-se da norma restitutória mais ampla, permite-se que os detentores de 

poder econômico/jurídico/social analisem a usurpação do patrimônio alheio como um 

negócio que pode vir a ser lucrativo, na medida em que o lucro obtido seja maior do que a 

restituição/indenização prevista na lei.   

 (17) Mais especificadamente, o enriquecimento sem causa protege o patrimônio do 

indivíduo que, por vezes, é agredido juridicamente em situações de enriquecimento à sua 

custa, mas que lhe fornecem restituição insuficiente pelo ordenamento jurídico, através de 

outros remédios que não o de locupletamento indevido. Assim, passível de ser preservado 

o conteúdo do patrimônio mínimo, vez que o patrimônio deve ser visto como uma 

potencialidade de bens e direitos pertencentes a outrem. 

 (18) Para além, a interpretação do enriquecimento sem causa deve ser atualizado. 

Portanto, deve-se realizar uma releitura das potencialidades de tal instrumento frente aos 

princípios e objetivos do atual ordenamento jurídico, como a função social, a boa-fé, a 

solidariedade e a primazia da Constituição. Nesse sentido, deve-se evitar uma interpretação 

clássica de tal figura jurídica a partir de preceitos exclusivamente individualistas. 
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(19) Pelo exame da doutrina não há razões que justifiquem a utilização do critério de 

subsidiariedade frente ao enriquecimento sem causa para além das afirmações de 

possibilidade de fraude à lei, subversão do ordenamento e generalidade, as quais podem ser 

refutadas ao se perceber que no próprio ordenamento há normas tão ou mais genéricas, 

como a responsabilidade civil, que poderiam conduzi-lo a um estado anômico. 

(20) De forma residual, ainda que não se deixe de aplicar o critério de 

subsidiariedade, em razão da previsão expressa no ordenamento, é preciso realizar uma 

leitura abrangente de tal critério. Para tanto, deve-se buscar a interpretação da 

subsidiariedade através da corrente concreta, ou seja, impedir a utilização do 

enriquecimento sem causa apenas e tão somente em casos em que, efetivamente, possa ser 

utilizado outro remédio restitutório, sem perder de vista que naquilo que não tocar ou no 

que for insuficiente, caberá a ação de enriquecimento sem causa. 

(21) A interpretação e aplicação do enriquecimento sem causa deve ser mais 

abrangente, mas pautada em critérios claros, estabelecidos pelo direito (legislação, doutrina 

e jurisprudência). Por isso, o estabelecimento do campo de incidência, o qual deve ser 

respeitado pelos magistrados, a fim de evitar possíveis arbitrariedades e gerar insegurança 

jurídica. 

(22) Ainda que não aplicado na prática forense, é possível inferir certas situações nas 

quais a utilização o enriquecimento sem causa se faz um remédio mais abrangente do que 

os instrumentos especiais, como é o caso da restituição daquilo que foi cobrado 

indevidamente e que, no Direito do Consumidor, é restituição em dobro daquilo que foi 

cobrado indevidamente. Isso porque é possível deduzir que o lucro pelo manejo de uma 

grande soma de capital – resultado da cobrança indevida para milhares de pessoas – será 

maior do que o valor da restituição a ser cobrada pela via especial. Assim, melhor saída 

seria a ação de enriquecimento sem causa, desde que não limitada pelo empobrecimento 

real, mas sim através da ideia de potencialidade do patrimônio. 

(23) A jurisprudência desenvolve de maneira insipiente o tema da ação de 

enriquecimento sem causa, utilizando, no mais das vezes o termo como exercício de mera 

retórica para aplicação de outras figuras jurídicas e não estabelecendo balizas para a 

aplicação do critério de subsidiariedade.  

(24) A visão contemporânea do enriquecimento sem causa permite sua utilização em 

um campo maior do que o previsto de maneira tradicional. Por exemplo, o conceito de 
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enriquecimento sem causa como proveniente do enriquecimento patrimonial e não 

meramente o enriquecimento real. 

(25) Ademais, a ausência de causa lida como requisito de ausência de justa causa 

eminentemente jurídica demonstra que os casos que conflito entre enriquecimento sem 

causa e outras normas dificilmente ocorre, posto que se resolve em âmbito anterior, qual 

seja, a falta do requisito de “ausência de justa causa”. Assim, pode-se afirmar que uma 

restituição do enriquecimento sem causa na qual houvesse causa para o enriquecimento 

geraria uma terceira situação, esta sim de enriquecimento sem causa, mas desta vez do 

pretenso empobrecido da primeira situação. 

(26) A quebra do conceito de duplo limite como limitador do valor restitutório 

permite também que a ação de enriquecimento sem causa atue em seara mais ampla do que 

a responsabilidade civil, garantindo-lhe maior aplicação. 

(27) Derradeiramente, importa definir a natureza essencial do enriquecimento sem 

causa como remédio de restituição de um lucro decorrente de um patrimônio – derivado de 

bens e direitos – em valor absoluto, o qual não se confunde com o campo de incidência da 

responsabilidade civil – a qual busca indenizar um dano causado – e nem das nulidades – 

que buscam desfazer uma situação jurídica que não se coaduna com a lei.  

(28) A partir da leitura do enriquecimento sem causa com a devida autonomia que 

este apresenta o critério de subsidiariedade torna-se incompleta, tendo em vista que sua 

aplicação ocorrerá em casos nos quais não há outra forma de se tutelar a pretensão ou de 

maneira complementar.  
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