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Time present and time past 

Are both perhaps present in time future, 

And time future contained in time past. 

T. S. Eliot, Four Quartets: „Burnt Norton‟ 
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RESUMO 
 

 

AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. A BOA-FÉ OBJETIVA COMO CÂNONE 

HERMENÊUTICO-INTEGRATIVO LIMITADOR DA AUTONOMIA DA VONTADE 

NOS CONTRATOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO. 2010. 153f. Dissertação de 

Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife. 

 

A complexidade das relações negociais contemporâneas, em especial no quadro das inovações 

tecnológicas catalisadas a partir do advento da internet, dissipou a concepção clássica do 

contrato. O dogma da autonomia da vontade foi relativizado pela boa-fé objetiva, cânone 

hermenêutico-integrativo que limita a liberdade de contratar. No campo das relações de 

consumo travadas no ambiente virtual, o consumidor tem aprofundada sua vulnerabilidade, 

tendo em vista a imaterialidade do meio de contratação, a atemporalidade da oferta e a 

desumanização do contrato, elementos que propõem novos desafios para o direito. A 

delimitação do objeto desta dissertação cingiu-se ao cotejamento da autonomia da vontade e da 

boa-fé objetiva no âmbito dos contratos eletrônicos de consumo. Para tal, parte-se da 

retrospectiva histórica acerca da evolução dos dois institutos para analisar a função atual por 

eles desempenhada no contexto da constitucionalização do direito civil, fenômeno que tem por 

fundamento a unidade hermenêutica da Constituição, considerada o ápice conformador da 

elaboração e da aplicação da legislação civil. Nesse diapasão, são apresentadas as 

características básicas dos contratos eletrônicos e estudados os princípios informativos de 

defesa do consumidor, analisando-se o possível diálogo de fontes entre a legislação civil e o 

Código de Defesa do Consumidor, à luz da Constituição Federal. Expostos os desafios que o 

fenômeno do comércio eletrônico engendra, são examinadas decisões judiciais sobre o tema, 

que seguem a tendência da relativização da imperatividade do pacta sunt servanda frente à 

boa-fé objetiva, dever jurídico de conduta imposto às partes e passível de apreciação judicial. 

Conclui-se que a boa-fé, em sua vertente objetiva, é instrumento capaz de conformar o direito 

civil à hierarquia axiológica da Constituição, na medida em que o respeito aos interesses 

legítimos dos contratantes – que se obrigaram pela autonomia da vontade – representa, em 

síntese, o respeito à dignidade da pessoa humana. 
 

Palavras chaves: Boa-Fé Objetiva. Autonomia da Vontade. Contratos Eletrônicos de Consumo. 
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ABSTRACT 
 

 

AQUINO JÚNIOR, Geraldo Frazão de. THE OBJECTIVE GOOD FAITH AS 

HERMENEUTIC-INTEGRATIVE CANON LIMITER OF THE AUTONOMY OF 

WILL IN ELECTRONIC CONSUMER CONTRACTS. 2010. 153f. Master Degree – 

Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife. 

 

The complexity of contemporary business relations, especially in the context of technological 

innovations catalyzed from the advent of the internet, dissipated the classical conception of 

contract. The dogma of the autonomy of will was relativized by the objective good faith, 

integrative-hermeneutic canon that limits the freedom of contracting. In the field of consumer 

relations held in the virtual environment, the consumer‟s vulnerability increases, in view of the 

immateriality of the means of contracting, the timelessness of the proposal and the 

dehumanization of the contract, elements that offer new challenges to law. The delimitation of 

the object of this dissertation has confined itself to the comparison between the autonomy of 

will and the objective good faith in the field of electronic consumer contracts. For this, a 

historical retrospective on the evolution of the two institutes is put forward in order to analyze 

the current role played by them in the context of the constitutionalization of civil law, a 

phenomenon which is based on the hermeneutic unit of the Constitution, considered the 

conforming apex of the elaboration and application of the civil legislation. In view of this, the 

basic characteristics of electronic contracts are presented and the informative principles for 

consumer protection are studied, analyzing the possible dialogue of sources between the civil 

legislation and the Code of Consumer‟s Defense, in the light of the Federal Constitution. 

Exposed the challenges that the phenomenon of electronic commerce engenders, several 

judicial decisions on the subject are examined and they follow the tendency of the 

relativization of the imperative nature of the pacta sunt servanda before the objective good 

faith, a legal duty of conduct imposed on the parties and subject to judicial review. The 

conclusion is that the good faith, in its objective aspect, is an instrument capable of shaping the 

civil law to the axiological hierarchy of the Constitution, in the regard that the respect for the 

legitimate interests of the contractors – who have bound themselves by the autonomy of will – 

represents, in short, the respect for the dignity of the human being. 

 

Keywords: Objective Good Faith. Autonomy of Will. Electronic Consumer Contracts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As inovações tecnológicas, dentro do contexto da inexorável globalização em que 

se encontra a sociedade, trazem em seu bojo a oportunidade de aprofundar posições e conceitos 

disseminados na cultura jurídica. O desenvolvimento avassalador dos meios de comunicação e 

de informática observados desde o final do século passado vem fomentando o germe 

imaginativo e criativo dos pesquisadores em prol da redefinição da arquitetura conjuntural do 

mundo em que vive o ser humano, plasmada por alterações vertiginosas da forma como é visto 

e sentido.  

O advento da internet, instrumento ao qual praticamente todas as instituições 

aderiram, criando páginas que oferecem os mais variados serviços à sociedade, tem sido 

considerado alavanca de mudança e desenvolvimento das relações humanas. Uma vez que a 

característica inovadora dessa nova era consiste no fato de o elemento material passar a existir 

independentemente de um determinado suporte físico ao qual deva aderir, o direito privado, em 

particular, vem sofrendo os reflexos dessas transformações, o que impõe enormes desafios aos 

juristas, legisladores e aplicadores
1
. No âmbito do comércio eletrônico, por exemplo, surgiram 

bens cujo valor não está mais apoiado na tangibilidade, mas que passa a ser dimensionado em 

razão de uma utilidade, vantagem ou benefício. 

As clássicas fronteiras físicas que delimitavam o atuar humano dissiparam-se: 

fornecedor e consumidor travam relações alicerçadas em redes nas quais transitam bits de 

informação, carregando com eles os dados capazes de levar a cabo transações comerciais. Por 

meio de mecanismos de informática, relativizam-se os endereços físicos, que passam a ser 

substituídos por endereços eletrônicos que indicam lugares virtuais. As lojas virtuais nada mais 

são do que softwares instalados em computadores-servidores. Os agentes econômicos não 

possuem mais lugares físicos para a prestação de serviços: podem estar alocados fisicamente 

em qualquer recanto do planeta e, virtualmente, em um endereço eletrônico
2
.  

No comércio atual, ao contrário do tradicional, há uma inversão do fluxo de 

realização das operações. No perfil tradicional, o fornecedor leva para o consumidor final os 

produtos, ou seja, o fluxo comercial inicia-se com o fornecedor e termina com o consumidor. 

No comércio eletrônico, o consumidor determina a feição e as tendências do mercado na 

medida em que procura saber onde existe um fornecedor de determinado produto, preferindo, 

                                                 
1
 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico. São Paulo: RT, 2004, p. 24. 

2
 CANUT, Letícia. Proteção do Consumidor no Comércio Eletrônico. Curitiba: Juruá, 2007, p. 56. 
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muitas vezes, adquirir – com um simples clique – um produto de um site localizado em outro 

país a adquiri-lo de uma loja fisicamente próxima de seu domicílio. Assim, a decisão de 

adquirir determinado bem ou serviço direciona-se, agora, para a figura do consumidor, que 

tem, por meios eletrônicos, a possibilidade de chegar até o fornecedor, sem a necessidade que 

este lhe traga o bem, como na concepção tradicional
3
. Desse modo, papel primordial é 

assumido pela informação como valor econômico, trazendo à tona questões relacionadas aos 

fatores de produção (capital, trabalho e recursos naturais) que, combinados, fazem exsurgir as 

vantagens competitivas: os produtos e serviços podem ser oferecidos em qualquer lugar. 

Com essa nova realidade, perde-se, como já ressaltado, a ideia de delimitação 

física: não existem mais fronteiras para a consecução dos contratos, o que eventualmente pode 

gerar conflitos no que diz respeito ao adimplemento contratual, local de celebração do acordo, 

foro competente para dirimir conflitos, cobrança de tributos, crimes virtuais, patentes etc. São 

questões prementes e relevantes que devem ser tratadas adequadamente de modo que possa ser 

provida a necessária segurança jurídica aos partícipes das relações contratuais
4
. 

Nessa seara de mudanças e desafios por que passa a sociedade moderna, é 

necessário pontuar que o direito, historicamente, sempre se encontra alguns passos atrás da 

dinâmica dos avanços sociais e tecnológicos. A cada época histórica, a sociedade conforma-se 

a determinado padrão de organização sócio-político-econômico-cultural. O processo 

civilizatório, consistente nas transformações moldadas pelos avanços dos modos de vida 

decorrentes das inúmeras ondas renovatórias dos mais variados matizes, carreia, em si, a 

necessidade de adaptação e evolução das instituições e institutos que corporificam as 

sociedades. É evidente que, no trânsito entre um modelo e outro, o antigo não é substituído 

radicalmente pelo novo: ambos convivem, mas o elemento central do modelo antigo perde sua 

centralidade, mas continua existindo e atuando na sociedade
5
. Nesse sentido, a sociedade atual 

vive esse momento de transição: a centralidade dos conceitos antigos, que balizam o direito 

contratual, continua existindo, mas cede passo a novos princípios decorrentes das inovações 

tecnológicas que trouxeram elementos catalisadores de uma nova mentalidade, baseada na 

informação e no conhecimento, características da sociedade atual. 

Com as transformações do modelo tradicional de sociedade, o valor central 

atribuído à propriedade como elemento propiciador de riqueza passa a ser substituído pelo 

binômio conhecimento-informação, o que se reflete diretamente no grau de desenvolvimento 

                                                 
3
 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o Novo Regime das Relações 

Contratuais. 5. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 118. 
4
 CARVALHO, Ana Paula Gambogi. Contratos via Internet. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 56. 

5
 DE MASI, Domenico. A Sociedade Pós-Industrial. 3. ed. São Paulo: Senac, 2000, p. 29. 
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das nações, que passam a ser avaliadas conforme suas capacidades de propiciar novos métodos 

de pesquisa e inovação que acompanhem a velocidade das transformações. A nova revolução 

tecnológica, centrada no conhecimento-informação, transformou o modo pelo qual o ser 

humano se comunica, pensa, age, comercia, consome. Nesse novo paradigma, é emblemática a 

alteração na cultura de consumo marcada profundamente pela economia de massa, 

despersonalizada, propiciada, em grande parte, pelas novas perspectivas abertas pelo comércio 

eletrônico.  

Para Claudia Lima Marques
6
: 

Podemos definir comércio eletrônico de uma maneira estrita, como sendo uma das 

modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição de 

produtos e serviços através de meio eletrônico ou via eletrônica. De maneira ampla, 

podemos visualizar o comércio eletrônico como um novo método de fazer negócios 

através de sistemas e redes eletrônicas. Lato sensu, pois, o comércio eletrônico 

abrangeria qualquer forma de transação ou troca de informação comercial ou visando 

a negócios, aquelas baseadas na transmissão de dados sobre redes de comunicação 

como a Internet, englobando todas as atividades negociais, juridicamente relevantes, 

prévias e posteriores à venda ou à contratação. 

 

Como pode ser observado, o comércio eletrônico é um fenômeno plúrimo, 

multifacetado e complexo, de âmbito nacional e internacional, caracterizado por uma certa 

“desumanização do contrato”. A contratação é à distância, o que acarreta enorme fator de 

debilidade informativa para o consumidor, pois as informações disponíveis são aquelas 

escolhidas pelo fornecedor, o que traz insegurança às relações jurídicas daí provenientes. A 

desmaterialização da contratação caracteriza-se pelo fato de o consumidor desconhecer o 

fornecedor. Este não aparece materializado na pessoa de um vendedor, mas é apenas um 

endereço eletrônico. A distância entre fornecedor e consumidor, a simultaneidade ou 

atemporalidade da oferta e da aceitação e a desterritorialidade da contratação acarretam uma 

debilidade especial do consumidor quando este se utiliza do meio eletrônico. O usuário, ao se 

valer desse novo meio, veloz e global, está sujeito a uma maior vulnerabilidade, mormente pelo 

fato de não se conhecer realmente o outro contratante. Daí, surge a necessidade de serem 

revistos os princípios clássicos que regem as relações entre os contratantes e adaptá-los à nova 

realidade do comércio eletrônico. Em especial, merece destaque o princípio da boa-fé como 

balizador das relações de consumo dessa sociedade cada vez mais massificada, 

despersonalizada e complexa. 

Nessa linha de raciocínio, esta dissertação tem por objeto o cotejamento da boa-fé 

objetiva com a autonomia da vontade, analisando-se as relações que envolvem o comércio 

                                                 
6
 MARQUES, Claudia Lima. Confiança no Comércio Eletrônico e a Proteção do Consumidor: (um Estudo 

dos Negócios Jurídicos de Consumo no Comércio Eletrônico). São Paulo, RT, 2004, p. 38. 
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eletrônico, ambiente no qual o princípio da boa-fé objetiva atua como paradigma e cânone 

hermenêutico-integrativo limitador da autonomia da vontade, tema de inegável importância e 

atualidade, principalmente se se leva em conta que a revolução propiciada pela veiculação em 

massa de informações via internet iniciou-se há pouco mais de uma década e, todavia, ainda 

não existem normatizações que lidem especificamente com o fenômeno, tendo o jurista valer-

se, no mais das vezes, de métodos integrativos para colmatar as lacunas existentes. Assim, a 

liberdade contratual que, no Estado liberal, estava baseada no princípio da autonomia da 

vontade, passou a ser limitada pelo princípio da boa-fé objetiva, tornando o contrato mais 

consentâneo com o Estado social propugnado pela Carta Constitucional: o contrato deixou de 

ser simples instrumento do poder de autodeterminação privada para tornar-se instrumento 

concretizador dos interesses coletivos. 

Dessa forma, o princípio da boa-fé objetiva, que significa respeito aos interesses 

legítimos do parceiro contratual, agindo com lealdade e cooperando para atingir o 

cumprimento do objetivo colimado pelo acordo, será estudado como paradigma para as 

relações contratuais de consumo, no âmbito do comércio eletrônico, limitando o princípio da 

autonomia da vontade das partes contratantes.  

O objetivo da dissertação circunscrever-se-á, portanto, ao estudo do princípio da 

boa-fé objetiva nos contratos eletrônicos de consumo, enfrentando a questão da proteção do 

consumidor e os novos paradigmas que devem ser erigidos para consubstanciar sua real tutela, 

tendo em vista sua situação de vulnerabilidade ante o comércio virtual, examinando em 

particular, o referido princípio como limitador do clássico princípio contratual da autonomia da 

vontade. 

As novas tecnologias, fluidas, velozes e ubíquas, impõem desafios relevantes ao 

direito, mormente em razão da massificação dos negócios jurídicos de consumo à distância via 

internet. Para estar à altura desses desafios e propiciar a necessária eficácia dos instrumentos 

jurídicos, é necessário adaptar o direito do consumidor aos novos paradigmas engendrados pela 

comunicação e pela informação, características da sociedade atual, visando amparar o elo mais 

fraco da relação de consumo, socorrendo-o em sua vulnerabilidade. 

Essa proteção há de pautar-se, precipuamente, pelos paradigmas da confiança, 

informação, transparência, diligência e ética na exteriorização das vontades negociais, 

protegendo as expectativas normativas e legítimas dos contratantes. Especial atenção deve ser 

dada à função assumida pela boa-fé objetiva na teoria contratual: como fonte de deveres de 

conduta ao longo do vínculo contratual (deveres anexos), como causa limitadora do exercício 

dos direitos subjetivos e como cânone hermenêutico-integrativo.  
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Em particular, com o advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o 

princípio da boa-fé objetiva foi alçado a balizador dos contratos de consumo, expressamente 

consagrado em dois de seus dispositivos: art. 4º, III e art. 51, IV, postos como cláusula geral, 

com a função de flexibilizar o sistema de modo que o aplicador, no caso concreto, possa 

adequar sua decisão às circunstâncias, proporcionando que a tutela expresse a normatividade 

constitucional e privilegiando a dignidade da pessoa humana. A incidência, portanto, do 

princípio da boa-fé objetiva às relações contratuais é uma decorrência do reconhecimento da 

normatividade dos princípios constitucionais, tendo-se em conta, em especial, a tutela deferida 

no art. 1º, III, da Constituição Federal. 

No curso do trabalho, será abordado o desenvolvimento histórico dos princípios da 

boa-fé e da autonomia da vontade, abarcando desde a fides romana à atual concepção de boa-

fé, pontuando suas funções na nova teoria contratual: a) como fonte de novos deveres 

contratuais de conduta (deveres anexos); b) como causa limitadora do exercício de direitos 

subjetivos; e c) na concreção e interpretação dos contratos. Ademais, a boa-fé, significando 

atuação refletida, pensando no parceiro contratual e respeitando seus interesses e expectativas 

legítimas, será examinada à luz da contratação eletrônica como fenômeno intrinsecamente 

ligado à evolução social e atuando como limitador da autonomia da vontade dos partícipes da 

relação contratual de consumo. 

A noção de boa-fé remonta à origem romana, recebendo vasta gama de significados 

conforme variavam os influxos jurídico-filosóficos ao longo da história. Pela atividade 

pretoriana, nos bonae fidei iudicia, a boa-fé adquiriu o status de instrumento técnico que 

conferia ao juiz a prerrogativa de decidir o caso de acordo com a hipótese concreta, sendo 

também fonte de exigibilidade judicial de deveres. Aparece, também, ligada à posse, 

significando um estado psicológico de ignorância acerca do vício do negócio. No direito 

canônico, ocorre a unificação conceitual da boa-fé, o que lhe conferiu tonalidades éticas. No 

que concerne à proteção possessória, além da ignorância acerca da litigiosidade, o direito 

canônico introduz outro significado: a boa-fé é vista como ausência de pecado, em 

contraposição à má-fé. Quanto aos contratos consensuais, agir de boa-fé, na seara obrigacional, 

significa agir lealmente com respeito ao quanto avençado, cumprindo-o fielmente, sob pena de 

agir imbuído de má-fé (ou seja, em pecado). 

Na cultura germânica, permeiam na boa-fé os ideais de lealdade e crença, que 

remontam às tradições dos juramentos de honra medievais e de lealdade à palavra empenhada, 

mostrando um alargamento de seu significado, abrangendo confiança, credibilidade e 

reciprocidade de deveres. Ao longo da Idade Média, a boa-fé apenas ressurgiu com a 
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redescoberta da ciência jurídica romana, consubstanciada no Corpus Iuris Civilis e suas 

posteriores recepções, sublinhando-se o papel da Igreja e dos estudiosos medievais no seu 

desenvolvimento. Posteriormente, o Código Napoleônico, ao tentar sistematizar o tema da boa-

fé, consagrou sua vertente subjetiva, o que terminou por transferir essa faceta para outras 

ordens jurídicas. O processo codificatório oitocentista foi reflexo da ideia jusracionalista de 

sistema fechado, completo em si mesmo, que conteria todo o direito, o que conferiria 

segurança e certeza às relações jurídicas.  

Novas possibilidades interpretativas, no entanto, foram apresentadas pelo direito 

alemão que, quando da codificação, culminou com o tratamento dado à boa-fé objetiva pelo 

Código Civil (BGB), tendo como pano de fundo a prática e a jurisprudência comercial alemã. 

Posta sob cláusula geral, a boa-fé objetiva ensejou o posterior desenvolvimento de suas 

possibilidades operativas pela via judicial, o que acabou por modificar a compreensão e a 

extensão das fontes de produção de direitos e deveres. 

No Brasil, o Código Civil de 1916, tributário da tradição individualista, 

patrimonialista e voluntarista, consagrada pelo Código Napoleônico, não fez referência 

explícita à boa-fé objetiva. As transformações sociais ocorridas ao longo do século XX, 

contudo, demandaram a mudança de foco, passando-se a preponderar os valores existenciais 

em detrimento dos patrimoniais. Nessa seara, ao Código de Defesa do Consumidor coube a 

primazia – não obstante a previsão contida no Código Comercial de 1850 – pela inclusão 

expressa desse instituto no ordenamento brasileiro, sendo seguido pelo Código Civil de 2002. 

A concepção teórica da autonomia da vontade, por seu turno, é fruto do 

individualismo, cujo fundamento básico é a liberdade como poder jurídico, resultado do 

desenvolvimento das ideias que balizaram o final do século XVIII e início do século XIX, 

marcados pelo Iluminismo e pelo liberalismo político. É produto e instrumento de um processo 

político e econômico baseado na liberdade e na igualdade formal, com positivação jurídica nos 

direitos subjetivos de propriedade e de liberdade de iniciativa econômica. 

Como consequências imediatas do reconhecimento da autonomia da vontade, 

podem-se citar os princípios da liberdade contratual, da força obrigatória dos contratos, do 

efeito relativo dos contratos, do consensualismo e da natureza supletiva ou dispositiva da 

maioria das normas estatais de direito das obrigações. 

O Código Civil, no início do século XIX, cumpria o papel de Constituição do 

direito privado: o direito público não interferia no privado. Almejando a completude, cumpria 

o papel de estatuto único das relações privadas, atribuição que vinha ao encontro da tão 
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desejada segurança jurídica quanto à disciplina balizadora dos negócios, garantindo regras 

estáveis, para não dizer imutáveis, nas relações econômicas. 

Com o advento do Estado social ou intervencionista, que trazia em seu bojo as 

exigências fundamentais de justiça e de garantia de uma existência digna a todos, a codificação 

civil-liberal vê-se abalada em seus fundamentos. O Estado passa a intervir nas relações 

privadas, fazendo uso de leis extracodificadas para aplacar as demandas contingentes e 

conjunturais: a antiga centralidade do Código cai diante da necessidade de deslocar a 

preocupação central do indivíduo para as atividades por ele desempenhadas, assim como de 

garantir os objetivos sociais e econômicos definidos pelo Estado. Esse mecanismo chega ao 

ápice com a Constituição Federal de 1988, que exige uma nova hermenêutica do Código Civil, 

baseada nos princípios constitucionais e nos direitos fundamentais, os quais se impõem às 

relações interprivadas e aos interesses particulares. 

O princípio da autonomia da vontade, um dos pilares sobre os quais se apoiava a 

codificação civil, também sofreu os influxos dessas transformações econômico-sociais que 

caracterizaram o século XX. Não é absoluto, pois sofre restrições ditadas por essas mudanças, 

consequência do dirigismo contratual, assim como pelo freio da ordem pública. 

Essa renovação no pensamento ocasionou a crise da concepção clássica da 

autonomia da vontade. O individualismo jurídico não podia mais ser admitido sem restrições, 

pois a vontade individual não era a única fonte de direitos subjetivos. A liberdade individual 

devia ser exercida conforme o interesse social, sob o manto da solidariedade e da socialização. 

A renovação teórica do contrato procurará seu substrato na busca da equidade, da 

boa-fé e da segurança nas relações contratuais, o que se verificará por meio do 

intervencionismo estatal na vida dos contratos, assim como pela mudança de paradigmas, 

impondo-se o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações, 

alcançando, inclusive, as fases pré-contratual e pós-contratual, especialmente no que concerne 

às relações de consumo. A boa-fé consubstancia verdadeiro dever jurídico exigido das partes 

ao longo de todas as fases do processo obrigacional. Nessa seara, a liberdade do consumidor, 

calcada na autonomia da vontade racional e efetiva, é que deve ser protegida. 

No âmbito do processo de constitucionalização do direito civil, que tem como 

fundamento a unidade hermenêutica da Constituição, considerada o ápice conformador da 

elaboração e da aplicação da legislação civil, os princípios fundamentais do direito civil são 

elevados ao plano constitucional. Estabelecem-se novos parâmetros para sua interpretação, 

levando-se em conta, em especial, os valores não patrimoniais. Relevo imprescindível deve ser 

dado ao conceito de pessoa, que deixa de ser um sujeito abstrato previsto no corpo codificado 
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para adquirir fórum privilegiado de núcleo central das preocupações do direito, revelando o 

fenômeno da repersonalização. Essa mudança representa um movimento de convergência no 

sentido da releitura constitucional do direito civil, sobressaindo-se a boa-fé objetiva como um 

de seus instrumentos. 

Nesse panorama, verifica-se a funcionalização do princípio da boa-fé expresso no 

Código de Defesa do Consumidor aos princípios constitucionais, revigorando o instituto de 

modo a torná-lo compatível às demandas sociais e econômicas da sociedade. Nesse diapasão, a 

boa-fé não se confunde com um simples dever genérico de correção e lealdade, mas possui 

conteúdo normativo estabelecido em consonância com os princípios do ordenamento jurídico 

hauridos da Constituição Federal. A releitura constitucional do direito civil fundamenta-se, 

destarte, no reconhecimento da eficácia normativa dos princípios e na ordenação sistemático-

constitucional do direito positivo como método logicamente coerente e como meio de 

concreção do direito. 

As funções da boa-fé configuram-se em cada relação jurídica contratual 

considerada individualmente, desempenhando papel específico como cânone hermenêutico-

integrativo do contrato, como norma de criação de deveres jurídicos e como norma de 

limitação ao exercício de direitos subjetivos. 

Ao direito, cabe exercer a função corretora dos excessos da autonomia da vontade e 

de equilíbrio entre os vários interesses, limitando o poder jurídico do indivíduo, de modo a 

fazer preponderar a justiça social e a tutelar a pessoa humana, funcionalizando a atividade 

econômica aos valores existenciais e sociais definidos pelo ordenamento. A autonomia da 

vontade é, então, remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial, inseridos na 

própria noção de ordem pública. 

Nesse sentido, mister faz-se o estudo da boa-fé objetiva sob o prisma da eficácia, 

articulando a análise da prática jurisprudencial com a busca da efetividade dos valores 

existenciais expressos na matriz constitucional, tratando a boa-fé objetiva a partir da 

perspectiva da concretização da tábua axiológica constitucional na economia dos contratos, sob 

o enfoque dos contratos eletrônicos de consumo. 

Nessa esteira, esta dissertação está dividida em cinco capítulos. No Capítulo 1, far-

se-á um breve desenvolvimento histórico da boa-fé, pontuando suas raízes no direito romano e 

ressaltando sua posterior absorção pelo direito canônico e pelo direito germânico. Além disso, 

analisar-se-á sua evolução até os dias atuais. 

O desenvolvimento histórico da autonomia da vontade será abordado no Capítulo 

2, caracterizando sua função histórica e fundamento ideológico, além das consequências 



17 

 

jurídicas de sua adoção pelo ordenamento. Especial destaque será conferido à crise da 

autonomia da vontade na doutrina civilista, especialmente em virtude da cada vez mais 

crescente intervenção estatal na economia dos contratos. 

Tratará o Capítulo 3 das perspectivas da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade 

no âmbito constitucional, mormente quando se leva em conta o fenômeno da 

constitucionalização do direito civil.  A concepção atual e as funções da boa-fé objetiva e da 

autonomia da vontade serão delineadas, assim como será abordado o diálogo de fontes entre o 

Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que busca a harmonia e a coordenação 

entre as normas do ordenamento. 

No Capítulo 4, analisar-se-á o espaço virtual no qual os contratos eletrônicos de 

consumo estão inseridos, assim como os princípios aplicáveis ao mundo virtual e a estrutura do 

contrato eletrônico. Será, também, examinado o fenômeno do desenvolvimento tecnológico 

ínsito ao comércio eletrônico e seus desafios para o direito. 

O direito do consumidor frente aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé 

objetiva será objeto do Capítulo 5, no qual se evidenciará a situação de vulnerabilidade 

especial do consumidor no espaço virtual e o dever de informação e de transparência que 

devem presidir as relações de consumo. Uma análise jurisprudencial, com destaque para alguns 

julgados relativos aos contratos eletrônicos, será apresentada, ressaltando-se o dever da boa-fé 

objetiva e os limites à autonomia da vontade na interpretação e na integração do contrato. 

Ao final, serão apresentadas as conclusões alcançadas com o presente trabalho.  

 No que concerne à questão metodológica, muitas vezes, a solução de um problema 

científico traz mais interrogações e problemas a resolver, como numa catarse permanente, indo 

de alternativas menos elaboradas àquelas mais elaboradas. Para Popper
7
, existiria um “critério 

de satisfatoriedade potencial relativa” que compara o potencial caráter progressista de teorias 

distintas antes de considerar o resultado de qualquer contrastação efetiva. Além disso, a ideia 

difundida, segundo a qual o consenso da comunidade científica constitui o objetivo da 

indagação, teve como precursor Charles Peirce, para quem o processo de indagação inicia-se 

com o estado de dúvida contra o qual se luta para chegar-se ao estado de crença. A indagação é 

uma luta para atingir-se um estado de crença que fulmine a dúvida. Provar uma crença é 

concatená-la a outras sobre as quais não pairam dúvidas, sendo o método científico o melhor 

para atingir-se a crença, embora haja outros como o método da tenacidade, o método da 

                                                 
7
 CAPONI, Gustavo. O Falseacionismo como Socratismo Metodológico. In: Princípios, Natal, UFRN, v. 6, n. 7, 

1999, p. 43. 
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autoridade e o método apriorístico. Para ele, existiria um quarto método, segundo o qual as 

crenças não devem ser determinadas por nada humano, mas sim por uma permanência externa.  

 Tal é o método da ciência, que é um procedimento para instaurar um consenso 

estável em torno de outras crenças: o acordo e a unanimidade da comunidade de 

investigadores. É uma atitude radicalmente oposta à proposta por Popper, que advoga a 

necessidade do surgimento de discrepâncias para que haja o salutar exercício da crítica. O 

método popperiano instiga a constante abertura da investigação, de modo que o processo de 

indagação não se conclua, pois não há questões fechadas e as teorias são sempre criticáveis. 

Enquanto que, para Peirce, a dúvida é um estado de insatisfação que deve ser superado, para 

Popper, a dúvida é um elemento fundamental para sua concepção de racionalidade, de modo 

que suspender a dúvida é o mesmo que suspender a racionalidade. Há, assim, uma constante 

tensão entre racionalidade e irracionalidade, entre dogmatismo e crítica e, por isso, a crítica 

deverá ser sempre móvel, exercendo-se em diferentes direções e sentidos
8
. 

 Nesse diapasão, não se pretende, no decorrer da presente pesquisa, buscar 

fundamentos ou justificações para o conhecimento como se existisse uma verdade universal, já 

que a verdade está calcada na percepção individual de cada um e é resultado da reflexão acerca 

dos dados coletados, não se configurando como verdades, mas apenas um dos possíveis pontos 

de vista possíveis, capaz de lançar luzes sobre outros mundos igualmente possíveis. É essa 

possibilidade de enxergar outras possibilidades, mormente no campo das ciências sociais, que 

torna a pesquisa tão instigante. Daí, as conclusões da pesquisa representarão a visão do 

pesquisador, que pretenderá colaborar com outros modos de ver o mundo, não tendo a 

pretensão de ser uma “verdade universal”.  

 Procurar-se-á, também, aproximar-se das ideias de Popper
9
 no que concerne à 

assunção da falibilidade humana e do reconhecimento das limitações humanas do pesquisador: 

a finitude do conhecimento é um limitador que deve ser considerado. Portanto, o processo 

demandará o confronto entre as mais diversas teorias com a finalidade de estabelecer critérios 

para a fixação de uma determinada teoria em detrimento de outra, tentando aproximar-se, o 

máximo possível, da realidade. É claro que não existe um único critério verdadeiro, já que, 

qualquer que seja o adotado, não se pode ter a certeza de que algum erro não foi cometido no 

desenrolar do processo. Assim, urge fazer uso de rigorosas refutações para minimizar eventuais 

erros nas conjecturas adotadas e fazer com que o objetivo metodológico aproxime-se da 

                                                 
8
 CAPONI, Gustavo. O Falseacionismo como Socratismo Metodológico. In: Princípios, Natal, UFRN, v. 6, n. 7, 

1999, p. 29-58. 
9 
POPPER, Karl. Conjecturas e Refutações. Coimbra: Almedina, 2003, p. 307. 
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observação crítica da realidade do objeto de estudo, tomando o debate e a crítica como molas 

propulsoras do desenvolvimento acadêmico. 

 A maneira de definir o objeto da pesquisa possui grande importância para o 

desenrolar das fases da investigação. Entretanto, o investigador não procede de forma arbitrária 

ou livre, mesmo nas fases exploratórias da investigação, uma vez que o levantamento e análise 

dos dados conectam-se aos objetivos lógicos inerentes aos propósitos teóricos da pesquisa: o 

projeto de pesquisa pressupõe um mínimo de princípios lógicos que dão ao investigador a 

possibilidade de reconstruir o concreto através de categorias abstratas evidenciadas por meio 

da análise. Ademais, a interdependência entre o processo de observação e o processo de 

interpretação concretiza-se em virtude das implicações teóricas que definem o objeto da 

pesquisa e da própria natureza das evidências empíricas
10

. 

Por fim, destaque-se que esta dissertação foi escrita segundo as regras que 

nortearam a recente reforma ortográfica, mantendo-se, entretanto, nas referências, a ortografia 

vigente à época. Outrossim, gize-se que o vocábulo boa-fé, escrito com hífen, conforme o 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, também se apresenta, em alguns textos, escrito 

sem o hífen, grafia que foi conservada apenas nos casos de citação direta. 
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 FERNANDES, Florestan. A Reconstrução da Realidade nas Ciências Sociais. Fundamentos Empíricos da 

Explicação Sociológica. São Paulo: Editora Nacional, 1959, p. 1-44. 
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1 HISTÓRICO DA BOA-FÉ 

 

 

1.1 A boa-fé no direito romano 

 

 A noção de boa-fé remonta à origem romana, recebendo vasta gama de significados 

conforme variavam os influxos jurídico-filosóficos ao longo da história. Nessa linha, 

A base morfológica e conceitual da boa-fé tem origem na fides romana, a qual 

progrediu da simples idéia do respeito devido à palavra dada à formulação de todo um 

sistema comportamental, que passou a reger as novas situações econômico-sociais 

decorrentes da expansão de Roma.
11

 

 

 Dirigiu-se, principalmente, para as relações de clientela, para os negócios 

contratuais (direito obrigacional) e para a proteção possessória (direitos reais). As relações de 

clientela pressupunham a existência de deveres de lealdade e de obediência por parte do cliens 

em contrapartida à proteção dada pelo cidadão. Essas relações eram alicerçadas pela fides, 

tendo-se, de um lado, o cidadão livre – que tinha o poder de direção, assistência e proteção – e, 

de outro, a clientela, que lhe devia respeito. Na seara contratual, a fides era considerada o 

núcleo normativo, seja no âmbito dos contratos internacionais (a exemplo do Tratado Roma-

Cartago, que continha regra baseada na fides acerca da assistência devida ao cidadão da outra 

cidade), seja no âmbito dos contratos privados. Evidencia-se, nesse particular, a grande 

importância deferida a esse instituto que, em última análise, residia na promessa da palavra 

empenhada e que assumiu relevância primordial nos contratos, identificando-se como elemento 

produtor de eficácia das disposições negociais. Nas questões possessórias, a boa-fé surge 

principalmente atrelada às demandas envolvendo usucapião, realçando-se sua vertente 

subjetiva caracterizada pelo desconhecimento daquele que exercia a posse em relação ao 

verdadeiro titular da área em conflito. 

 Posteriormente, nos contratos consensuais (entre eles a compra e venda, a locação e 

o contrato de sociedade), à fides é agregado o qualificativo bona, transmutando-se em bona 

fides que, segundo Paolo Frezza, citado por Judith Martins-Costa
12

, 

É uma fides que constringe a quem prometeu a manter sua promessa não segundo a 

letra, mas segundo o espírito; não tendo em vista o texto da fórmula promissória, mas 

ao próprio organismo contratual posto em si mesmo: não seguindo um valor 

normativo externo ao negócio concretamente posto em si (o contexto verbal da 
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promessa), mas fazendo do próprio concreto intento negocial a medida da 

responsabilidade daqueles que a fizeram nascer. 

 

  Foi assim, na necessidade de as forças econômicas encontrarem, por si mesmas, o 

contraponto que desse validade e proteção às avenças pactuadas, mesmo sem o manto tutelar 

estatal, que, no ambiente das relações negociais, a fides foi alçada ao papel de dinamizador do  

conteúdo econômico dos contratos. Esse instituto, destarte, condicionava a atuação dos 

contraentes, vinculando-os ao adimplemento das obrigações contratuais, ao mesmo tempo em 

que estabelecia a responsabilidade de cada um, autorregulando os interesses econômicos. A 

boa-fé consubstanciava, então, a confiança na conduta do outro. Desenvolvia-se o tráfico 

comercial sob a égide dos costumes e da lealdade, sendo a boa-fé o alicerce sobre o qual se 

assentava a estrutura negocial e fonte geradora de direitos e deveres.  

 Resume Célia Slawinski
13

: 

Em suma, o que se depreende da doutrina é que, neste período, a fides até mesmo em 

decorrência de sua multiplicidade semântica, não passava de um conceito ético – 

mera expressão da confiança recíproca extrajurídica, só vindo a ser objetivada, e por 

sua vez jurisdicizada, depois que ganhou o adjetivo bona. Auferiu, então, um 

conteúdo semântico próprio, distinto das acepções éticas. 

 

 A passagem à bonae fidei iudicia é objeto de intensa discussão, multiplicando-se as 

conjecturas e as teorias a respeito, tendo em vista os poucos elementos históricos disponíveis
14

. 

Para Judith Martins-Costa
15

, 

(...) consistiam em um procedimento perante o juiz no qual o demandante apresentava 

uma fórmula especial – embora postulando actiones in ius conceptae – na qual, não 

podendo demonstrar uma intentio baseada na lex, a fundava na fides, ordenando então 

o pretor que o juiz sentenciasse conforme os ditados da boa-fé. Esta forma especial, 

denominada oportet ex fides bona, era alegada pelos bonae fidei iudicia, isto é, os 

que, postulando actiones in ius conceptae, não tinham uma intentio baseada em texto 

expresso de lei, mas apenas na alegação da fides bona. Era, pois, uma “intentio” que 

recaía sobre um “incertum”, carecendo, pois, da “demonstratio”, a parte da fórmula 

na qual se explicava o assunto objeto da demanda. 

 

 Nessa tessitura, a boa-fé adquiria o status de instrumento técnico que conferia ao 

juiz a prerrogativa de decidir o caso de acordo com a hipótese concreta, sendo também fonte de 

exigibilidade judicial de deveres. O juiz podia decidir levando em conta não só o caso em 

apreço, mas também ponderando outras questões ligadas à demanda. Possuía margem mais 

elástica de julgamento, não se limitando unicamente aos comandos legais. Afasta-se a 
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conotação moral da boa-fé, dando-lhe um sentido objetivo. Menezes Cordeiro
16

 assim a 

explica: 

A fides objectiva (= fides bona) funcionaria como norma jurídica, em sentido duplo: 

por um lado, dominaria o dever de cumprir, na obrigação, seja no sentido simples do 

respeito pelo estipulado, seja no da forma de determinação (interpretação) do seu 

conteúdo, seja, finalmente, para permitir a inclusão, junto do dever principal, de 

outras convenções laterais ou a integração de lacunas no negócio; por outro, teria 

constituído a própria fonte da exigibilidade judicial das figuras ex fides bona, 

reconhecidamente carecidas de base legal. 

 

 Os poderes mais amplos conferidos ao juiz na apreciação dos fatos objeto do litígio 

que deviam ser julgados de acordo com a boa-fé exigiam o afastamento dos formalismos 

estritos assim como o exame da essência da questão propriamente dita e de todas as suas 

possíveis extensões. Levava-se em consideração não apenas o que expressamente havia sido 

avençado pelas partes, mas também o que tacitamente havia sido pretendido e o que os usos e a 

boa-fé estabelecessem para a composição do litígio. Não estava mais o juiz apenas restrito à 

letra da lei, mas gozava de relativa liberdade de decisão. 

 Menezes Cordeiro salienta, também, que o alcance dos bonae fidei iudicia seria 

praticamente universal, aplicando-se a cives e a peregrini. A fides seria um dado ético-social e, 

portanto, extrajurídico, desvinculado, por conseguinte, do ius civile. Em princípio, englobaria 

todos aqueles que se sujeitassem a determinada conduta e estivessem sob seu âmbito de 

incidência. Mesmo sabendo-se que nem todos os institutos bonae fidei aplicavam-se a todos, 

sua vocação de universalidade foi desenvolvendo-se cada vez mais, principalmente em razão 

de seus estreitos laços com o comércio e do abrandamento crescente do formalismo jurídico
17

. 

 Com o tempo, no entanto, modifica-se a compreensão da fides bona na seara dos 

negócios jurídicos, atribuindo-se-lhe mais um sentido calcado no campo da moral e da ética em 

detrimento de sua acepção técnica e objetiva. No instituto da usucapião, designava a ignorância 

por parte do possuidor-adquirente do vício do negócio; no campo do direito das obrigações, 

funde-se com a aequitas, que possui o sentido de “justiça concreta”, princípio abstrato de 

justiça e norteador da atividade judicial. Tal alargamento de concepções acarretou o que 

Menezes Cordeiro denomina de “diluição da bona fides”
18

, uma vez que o conceito passou a 

ser utilizado repetidamente para traduzir situações jurídicas diferentes e, concomitantemente, 

expressar princípios gerais, sem separação nítida de outros princípios, importando dois 
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fenômenos: a difusão horizontal e a vertical. Pela primeira, “uma expressão qualificativa de um 

instituto jurídico concreto passa a designar, também, um instituto diferente” e, pela segunda, “a 

expressão qualificativa de um instituto jurídico concreto comunica-se a um princípio de direito, 

passando também, a traduzi-lo”. A predominância entre o conceito original de bona fides e 

seus significados diluídos variou ao sabor das culturas que hauriram desse instituto e das 

oscilações de forças que ditaram o influxo de uma ou de outra acepção. Esses significados 

diluídos é que foram recepcionados quando da compilação justinianeia, obra fundamental para 

a ciência jurídica ocidental. Nesse sentido,  

A obra de Justiniano – que subiu ao trono no ano 527 – foi monumental. Ele 

sistematizou o conteúdo de plebiscitos, consultas do senado, editos dos magistrados, 

obras dos jurisconsultos e constituições imperiais que, em muitos casos, remontavam 

a séculos anteriores. Elas foram agrupadas sistematicamente no Código, no Digesto, 

nas Institutas y nas Novelas, conjunto que posteriormente recebeu a denominação 

clássica de Corpus Iuris Civilis.
19

 

 

 

1.2 A boa-fé canônica 

  

 Apesar de presente no pensamento jurídico da Igreja, não há uma definição geral 

de boa-fé no direito canônico
20

, que é tratada em especial na tutela da usucapião e dos 

contratos consensuais. 

 No que concerne à proteção possessória, além da ignorância acerca da litigiosidade, 

o direito canônico introduz outro significado: a boa-fé é vista como ausência de pecado, em 

contraposição à má-fé. Quanto aos contratos consensuais, agir de boa-fé, na seara obrigacional, 

significa agir lealmente com respeito ao quanto avençado, cumprindo-o fielmente, sob pena de 

agir imbuído de má-fé (ou seja, em pecado). No direito canônico, teria, então, ocorrido a 

unificação conceitual da boa-fé
21

. Assim, 

No âmbito do direito canônico a boa-fé estava, pois, referenciada ao pecado, e este é 

um ponto pleno de significados. É que enquanto o direito romano, considerando a 

dimensão técnica da boa-fé, promoveu a sua bipartição – consoante aplicada às 

obrigações ou à posse –, o direito canônico operou a sua unificação conceptual sob o 

signo da referência ao pecado, o que equivale a dizer da ausência de pecado, situando-
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a em uma dimensão ética e axiológica compatível com o sentido geral do direito 

canônico.
22

 

 

 A projeção da boa-fé no direito canônico estava relacionada ao sentido geral do 

direito da Igreja e não a aspectos pontuais ou contingentes. Nessa perspectiva, ocorreu uma 

eticização geral, em substituição ao puro tecnicismo, de forma que conceitos como contrato e 

propriedade extraíam sua força obrigatória não só por conta das sanções jurídicas 

estabelecidas, mas principalmente por se situarem num patamar axiológico que, no âmago do 

pensamento cristão, refletia a efetivação da Lei de Deus. Daí, configura-se a evolução do 

conceito de boa-fé, que, da seara técnico-jurídica, passara a carrear uma dimensão axiológica: a 

ausência de pecado. A salvação da alma passa, então, a norma condutora das relações jurídicas. 

A passagem da bona fides para a boa-fé canônica deu-se, contudo, sem grandes sobressaltos, 

haja vista a característica do direito canônico de avançar paulatinamente, sem inovações 

repentinas. 

 Menezes Cordeiro chama, também, atenção para as “amputações e 

simplificações”
23

 promovidas pelo jus canonicii ao tema da boa-fé. No campo do direito das 

obrigações, a diluição de seu significado na aequitas acabou por transformar a boa-fé em uma 

categoria vazia de qualquer conteúdo substancial. No que concerne à prescrição aquisitiva, a 

boa-fé subjetiva-se: passa a indicar um estado de consciência íntima de ausência de pecado, de 

inexistência de perigo para a salvação eterna, ou seja, significa o agir corretamente, com 

lealdade, sem infringir regra jurídica e sem lesar outrem. Essa subjetivação acentuou a 

eticização da boa-fé, fortalecendo e unificando seu significado como princípio geral, 

acarretando reflexos até os dias de hoje. 

 No dizer de Judith Martins-Costa
24

: 

Nesta ambiência, as agora travestidas categorias do direito romano e as dimensões 

axiológicas do direito canônico, amalgamadas pela cultura do humanismo, 

proporcionaram o rumo da especial significação atribuída à boa-fé como princípio 

geral ordenador da matéria obrigacional, lançando as bases do edifício que, 

retomado no jusracionalismo, só estará completo nos albores do século XX. 

 

 

1.3 A boa-fé germânica 

 

 Na cultura germânica, a fórmula Treu und Glauben designa a boa-fé obrigacional, 

mas com tintas diferentes daquelas que marcaram o direito romano. Reporta-se à ideia de 
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lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), referindo-se a qualidades ou estados 

humanos objetivados
25

. A equivalência com a bona fides, alcançada em momento posterior, foi 

provavelmente fruto de aproximação cultural. 

 Essas ideias de lealdade e crença remontam às tradições dos juramentos de honra 

medievais e de lealdade à palavra empenhada, verdadeiro núcleo dos valores cavalheirescos. A 

evolução histórico-semântica da expressão mostra um alargamento de seu significado, 

abrangendo confiança, credibilidade, reciprocidade de deveres e boa-fé. Nessa linha, 

(...) a boa-fé germânica traduziria, ainda, a confiança ou crédito cristalizados em certa 

pessoa, evoluindo, depois, para a segurança geral, inspirada nessa confiança, 

estabelecida a nível de comunidade jurídica e, por osmose, para a regra de 

comportamento social, necessário ao estabelecimento dessa confiança. No comércio, 

em especial, revestiria o conteúdo do cumprimento exacto dos deveres assumidos.
26

 

 

  Esses significados diversos atribuídos pelo direito germânico da Idade Média à 

bona fides teve reflexos em outros sistemas jurídicos, atribuindo-lhe valores novos que se 

insculpiram na cultura jurídica alemã e, mais tarde, se transmutaram para outros ordenamentos. 

 

 

1.4 Evolução posterior da boa-fé 

 

 A boa-fé, apesar de não ser desconhecida na Europa ao longo da Idade Média, 

apenas ressurgiu com a redescoberta da ciência jurídica romana, consubstanciada no Corpus 

Iuris Civilis e suas posteriores recepções, sublinhando-se o papel da Igreja e dos estudiosos 

medievais. Resume Menezes Cordeiro
27

: 

A recepção tornou-se possível desde o momento em que, a partir de Bolonha e 

doutras Universidades italianas e, depois, de Universidades disseminadas por toda 

Europa, foram formados juristas que, munidos da capacidade de fundar teórica e 

logicamente soluções para os conflitos da vida, foram ocupando postos diversos nas 

administrações régias, territoriais e das cidades. Quando, por fim, a acção dos juristas 

profissionais, formados no Direito romano – e, muitas vezes, também no canônico – 

se generalizou às instâncias de administração da justiça, a recepção estava 

consumada. 

A importância dos juristas na recepção teria, como contrapartida, uma selecção 

quantitativa e qualitativa do material efectivamente acolhido. À partida, deve ter-se 

em conta que recebido, não foi o Direito romano clássico, cuja existência só mais 

tarde seria determinada pelos humanistas. Cerne da recepção tornou-se o Corpus Iuris 
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Civilis de Iustinianus. Mas não todo. O direito público ficaria, em particular, fora do 

âmbito da recepção, bem como áreas específicas do Direito privado, tais como o 

Direito de escravatura. A recepção seria intensa, em especial, no Direito das 

Obrigações. Foram, pois, privilegiados os sectores em que a Ciência jurídica romana 

havia alcançado uma perfeição formal mais elevada, oferecendo esquemas abstractos 

atemporalmente aplicáveis. 

(...) 

Em síntese, pode considerar-se recebido o Direito romano que, e na medida em que, 

se mostrou susceptível de, na Idade Média, proporcionar a busca de soluções idóneas 

para os problemas postos aos juristas. 

(...) 

O pano de fundo sobre que operou a recepção foi, precisamente, o Corpus Iuris 

Civilis. A boa fé estava, aí, um tanto esbatida. Descontando a acepção subjectiva 

junto da posse e outros institutos similares, da bona fides restava, apenas, um lugar 

comum de argumentação enfraquecido. Neste quadro, cabe examinar as referências 

existentes à boa fé da recepção, que se repartem por três sectores: a boa fé nos 

contratos consensuais, a boa fé na garantia das obrigações e a boa fé na prescrição. 

 

 Com o humanismo, elemento essencial do Renascimento, fenômeno complexo 

caracterizado pelo fato de o homem ter sido alçado ao centro do universo (antropocentrismo), 

valorizando-se a vida terrena e a natureza em detrimento do divino, o direito romano ganhou 

realce especial. Abandonava-se o uso de conhecimentos clássicos para tão somente provar 

dogmas e verdades religiosas, rejeitando-se a erudição medieval enclausurada nas bibliotecas e 

nos mosteiros. Impulsionava-se a paixão pelos clássicos greco-romanos numa busca de 

sabedorias e belezas “esquecidas” pela Idade Média. O humanismo, assim, representou a 

glorificação do humano e do natural, em oposição ao sobrenatural e ao extraterreno, 

consubstanciando o núcleo central em torno do qual gravitavam os ideais renascentistas
28

. 

Para Judith Martins-Costa
29

, o humanismo 

(...) Representa o esgotamento do modelo fundado na recepção prática dos textos 

justinianeus, acompanhado por glosas e comentários que caracterizou o mos italicus. 

Representa a ultrapassagem do modelo escolástico e do raciocínio tópico-aristotélico, 

pelo qual a interpretação jurídica se fazia com base em tópicos do Corpus Juris e de 

outros textos jurídicos. O humanismo representa a criação e a elaboração da idéia da 

moderna personalidade, a que encontra em si mesma o cânone e a medida 

exemplares, podendo, por isto, situar historicamente os textos antigos, as antigas 

certezas. Representa, por fim, o que se convencionou chamar de primeira sistemática, 

ou sistemática periférica. 

 

Nessa primeira sistemática, Cuiacius e Donellus, estudiosos humanistas, alargam o 

conceito de boa-fé para além das fronteiras da prescrição e da posse, dando uma dimensão 

normativa à boa-fé possessória e contratual, explicitando seu conteúdo e definindo-a como um 

princípio geral do direito. Cuiacius reabilita a boa-fé na seara contratual e Donellus reorganiza 

a boa-fé, repondo-a como instituto uno, dissociando-a da “palavra dada” (no âmbito contratual) 

e da “manifestação de ignorância escusável” (nas relações possessórias). 
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  Na virada do século XVI para o XVII, o mundo passou a ser sedimentado pelo 

jusracionalismo, período no qual houve influência destacada do jusnaturalismo sobre o direito, 

sobressaindo-se o pensamento de Hugo Grotius, que deu dimensão nova à boa-fé. “O 

pensamento de Grotius sobre a fides postula pessoas iguais em direitos e, nessa medida, 

responsáveis; ligada à liberdade, exprime regras comuns de jogo requerendo, em especial, o 

respeito pela palavra dada”
30

. Relevo especial é dado às regras contratuais, não só por sua 

natureza vinculativa, mas também porque embutiria a força de promessa com motivações 

transcendentais. Essa utilização da boa-fé, renascida na obra de Grotius, foi decisiva para o 

desenvolvimento subsequente: a fides era o motor que possibilitava a consecução dos 

contratos. “Por esta razão, as bases lançadas por Grotius ainda hoje têm importância na 

consideração da boa-fé como cânone de interpretação dos negócios jurídicos”
31

. 

Posteriormente, na chamada segunda sistemática, Hobbes introduz nas ciências 

humanas a lógica cartesiana e o mecanicismo de Galileu que, na área da ciência jurídica, é 

apreendida por Pufendorf, que fixa, de um lado, princípios racionais e permanentes (axiomas) 

e, de outro, princípios empíricos derivados da experiência, ao tempo em que laicizava o direito 

natural. Do jusnaturalismo, Pufendorf extrai, fazendo remissão à fides, a vinculabilidade dos 

contratos: a base de sua celebração está na liberdade das partes. 

Acontecimento jurídico marcante, o Código Napoleônico de 1804, surgido na 

sequência da Revolução Francesa e nos albores da Revolução Industrial, moldará o direito 

europeu e representará a culminância da evolução iniciada com os comentaristas e restaurada 

pelo humanismo e pelas duas sistemáticas. Segundo Francisco Amaral
32

, 

Ideologicamente, caracteriza-se o Código Civil francês por seu laicismo, isto é, a 

separação da Igreja em matéria de estado civil ou de casamento, e por seu 

individualismo, expressão civilista da Declaração de Direitos de 1789, manifesto nos 

princípios da igualdade, liberdade e espiritualidade do homem. É a igualdade, a 

liberdade econômica e a autonomia da vontade garantidas em um corpo jurídico de 

elaboração essencialmente prática. Representa o triunfo do individualismo liberal, 

expresso no caráter absoluto do direito de propriedade e no princípio da liberdade 

contratual contido no art. 1.134, que afirma ser o contrato lei entre as partes. 

 

A codificação visava à necessidade de integrar as normas jurídicas, formando um 

todo concatenado, coordenando as regras e princípios relativos a uma determinada matéria e 

dando-lhes uma unidade sistemática baseada na cientificidade. É o conjunto unitário de normas 

oriundas de uma só fonte: o Estado. Nesse sentido, o Código Napoleônico, ao tentar 
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sistematizar o tema da boa-fé, consagrou sua vertente subjetiva, o que terminou por transferir 

essa faceta para outras ordens jurídicas. Corroborando esse aspecto, afirma Judith Martins-

Costa
33

: 

É total o esvaziamento, e é completa a subjetivação da boa-fé, matéria de “foro 

íntimo”. Esta é afirmada como conseqüência dos ditames do “amor ao próximo”, 

como regra moral, como ausência de pecado – tal qual fora perspectivada no direito 

canônico –, daí provindo, quando as regras jurídicas foram separadas das regras 

morais, outro efeito da codificação – o seu frágil conteúdo e a sua ineficácia na ordem 

prática. Ela aí será tida como mera fórmula de reforço ao princípio supremo do Code 

em matéria contratual, qual seja o da obrigatoriedade do pactuado. 

 

À conclusão semelhante chega Menezes Cordeiro
34

: 

Conclua-se pelo fracasso da boa-fé no espaço juscultural francês. Prevista no Código 

Napoleão com a coloração jusracionalista que, na altura, se lhe impunha, ela foi 

incapaz de evoluir à medida que se lhe quebraram as amarras de origem. Imagem do 

bloqueio geral derivado de uma codificação fascinante e produto das limitações 

advenientes de um positivismo ingénuo e exegético, a boa fé napoleónica veio a 

limitar-se à sua tímida aplicação possessória e, para mais, em termos de não levantar 

ondas dogmáticas. 

 

A pandectística
35

, por seu turno, conserva a dualidade da boa-fé, traduzindo, no 

campo possessório, o estado de ignorância do beneficiário relativamente aos vícios ocorridos 

quando da transferência do domínio e o desconhecimento de eventual lesão a interesses de 

terceiros. Mesmo propugnando por uma boa-fé subjetiva, a boa-fé possessória protegia não só 

esse estado de ignorância, mas também uma situação objetiva, consubstanciada na própria 

posse. No campo das ações, aos bona fidei iudicia é atribuído um alargamento do papel do juiz 

no tocante à livre apreciação do teor dos contratos e da relação jurídica a ser julgada. Apesar de 

recorrer a fórmulas institucionalizadas oriundas da tradição romanística, não as desenvolvendo, 

a pandectística, assentada nos pressupostos da chamada terceira sistemática, teve a virtude de 

preservar a boa-fé como referência jurídico-cultural, tema que seria aprofundado para exprimir 

novas possibilidades interpretativas. 

Essas novas possibilidades interpretativas, que, no caso da codificação alemã, 

culminaria no tratamento dado à boa-fé objetiva pelo Código Civil (BGB), tiveram como pano 

de fundo a prática e a jurisprudência comercial alemã. A boa-fé germânica encontrou nos 

ideais da cavalaria o germe impulsionador dos deveres de conduta frente ao alter, substrato 
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cultural que se revelaria nas práticas dos tribunais mercantis. O comércio, com sua intensa 

dinamicidade, estava mais fortemente ligado aos usos e costumes e à prática cotidiana de uma 

atividade setorializada. Esse aspecto, ao lado do fato de ser um direito relativamente recente, 

não volvendo diretamente ao Corpus Iuris Civilis, mas às práticas comerciais cada vez mais 

intensas do mercantilismo, explica a permanência da boa-fé objetiva na cultura jurídica alemã.  

Nesse diapasão, Francisco Rezek
36

, discorrendo sobre o direito dos tratados, atesta 

sua base nos usos e costumes da prática mercantil nos seguintes termos: 

Parte fundamental do direito das gentes, o direito dos tratados apresentava até o 

romper do último século uma consistência costumeira, assentada, entretanto, sobre 

certos princípios gerais, notadamente o pacta sunt servanda e o da boa fé. Como 

negociam as partes, e através de que órgãos; que gênero de texto produzem, e como o 

asseguram autêntico; como manifestam, desde logo ou mais tarde, seu consentimento 

definitivo, e põem o compromisso em vigor; que efeitos produz, então, o tratado, 

sobre as partes pactuantes, e acaso sobre terceiros; que formas, enfim de alteração, 

desgaste ou extinção, se podem abater sobre o vínculo convencional: isso tudo 

constitui, em linhas muito rudes e incompletas, o direito dos tratados, cuja construção 

consuetudinária teve início nalgum ponto extremamente remoto da história das 

civilizações. 

 

A esse fenômeno mercantil deve-se, inclusive, o surgimento de diversas cidades, 

levando os comerciantes a um forte movimento de união, organizando-se em corporações, em 

volta das quais se delineavam os contornos das cidades medievais, muitas delas autônomas, a 

exemplo de Veneza, Florença e Gênova. Comentando esse aspecto, analisa Rubens Requião
37

: 

Esse fenômeno repetiu-se em toda a Europa Ocidental, sobretudo nas áreas onde o 

poder político dos soberanos era mais tênue devido à divisão territorial mais 

fragmentária. Por isso, verificamos o evento com maior insistência na Itália e na 

Alemanha, nas costas do Mar do Norte, onde foi constituída a famosa Hansa. Essa 

liga de cidades comerciais alemãs, lideradas por Hamburgo e Lübeck, chegou ao 

apogeu no século XIV, quando congregava perto de oitenta cidades mercantis, desde 

Bergen até os Países Baixos, tendo por cerca de três séculos monopolizado totalmente 

o comércio exterior da Inglaterra. 

 

Foi nesse contexto histórico de formação das cidades em torno dos mercados que a 

prática comercial e a jurisprudência mercantilista se desenvolveram. Nesse ambiente, a noção 

de boa-fé é revigorada, ganhando relevo próprio e projetando-se nas decisões judiciais no 

âmbito mercantil. Esse aspecto é importante na medida em que evidencia um novo estádio da 

evolução da boa-fé como ponto de convergência de contribuições culturais as mais diversas, 

oferecendo à ciência do direito “o hábito e a capacidade de lidar com conceitos sugestivos 

fortemente abstractos, incapazes de aplicação sem todo um processo prévio de 
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concretização”
38

, o que ajuda a justificar, em termos de continuidade cultural, o 

desenvolvimento do conceito da boa-fé no ordenamento jurídico alemão. 

À segunda codificação, levada a cabo pelo BGB, deve-se o desenvolvimento que a 

boa-fé alcançaria no século XX, influenciando o ordenamento jurídico de diversos países. O 

BGB trata da boa-fé subjetiva (guter Glauben) em dezesseis dispositivos contrapondo-a com 

clareza à boa-fé objetiva (Treu und Glauben), em virtude da diversidade linguística da língua 

alemã.  Esta última é tratada em cinco de suas disposições que, por sua importância, vale a 

pena transcrever: 

§ 157: “Os contratos interpretam-se como o exija a boa-fé, com consideração pelos costumes 

do tráfego”; 

§ 162/1 e 2: “Quando a verificação da condição seja, contra a boa-fé, impedida pela parte a 

quem ela favoreça, tem-se por ocorrida”; “Quando a verificação da condição seja, contra a boa-

fé, provocada pela parte a quem favoreça, tem-se por não ocorrida”; 

§ 242: “O devedor está adstrito a realizar a prestação tal como o exija a boa-fé, com 

consideração pelos costumes do tráfego”; 

§ 320/2: “Quando, por uma das partes, apenas tenha havido uma prestação parcial, a 

contraprestação não pode, contudo, ser recusada quando a recusa, segundo as circunstâncias, 

em especial por causa da pequenez relativa do que falta, seja contrária à boa-fé”; e 

§ 815: “A restituição por não ocorrência do resultado visado com a prestação é excluída 

quando fosse, desde o princípio, impossível e o autor da prestação soubesse disso e quando 

este, contra a boa-fé, tenha impedido tal resultado”. 

Essas diversas referências à boa-fé objetiva mencionadas no BGB estavam 

conjecturadas na pandectística e recuperam a experiência comercial revelada na jurisprudência 

mercantil. Ressalte-se, também, o alcance geral proporcionado pelas disposições dos §§ 157 e 

242 acima transcritos, que possuem ampla aplicação, não se limitando aos contratos 

obrigacionais. Nesse contexto, afirma Menezes Cordeiro
39

: 

(...) A cultura dominante na feitura do BGB era a pandectística, assente, de modo 

periférico, no Direito romano. Deste vector advinha apenas a referência aos bonae 

fidei iudicia que, desinseridos do seu contexto significativo verdadeiro, pouco mais 

traduziam do que um alargamento do officium iudicis. Mas a pandectística, na lógica 

da terceira sistemática, compreendia ainda um nível central, rico em postulados 

significativo-ideológicos. Destes, com raízes jusracionalistas claras e com uma 

projecção límpida no domínio do pensar liberal, sobressai a boa fé como factor de 

fortalecimento e de materialização do contrato ou seja: a boa fé como necessidade de 
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cumprimento efectivo dos deveres contratuais assumidos, por oposição a 

cumprimentos formais, que não tenham em conta o seu conteúdo verdadeiro. 

 

Nesse espaço, a boa-fé manifesta-se no BGB como resultado das influências 

jusculturais que permeavam o ambiente no qual foi gestado. Redigido com linguagem técnica e 

preocupado em atingir o mais elevado grau de exatidão e clareza, o BGB parte do pressuposto 

de que o legislador deve formular a regra jurídica de modo completo e, ao mesmo tempo, 

assegurar a unidade do código no qual os casos especiais deviam ser deduzidos dos conceitos 

gerais expostos em sua Parte Geral. Nessa linha, a boa-fé objetiva divorcia-se da subjetiva, 

tendo, cada qual, campo de aplicação próprio, não obstante verificarem-se os influxos 

aportados pelo jusracionalismo liberal: a boa-fé subjetiva compreende a expressão dos 

elementos relativos ao sujeito, ao passo que a objetiva reflete a adstrição ao acordado 

contratualmente. O BGB espelha, então, o mundo burguês liberal calcado no individualismo, 

transmutado na garantia de que o homem de negócios poderá expandir suas atividades 

mercantis, verdadeiro centro no qual se edificam as relações sociais. Um código, enfim, 

destinado à burguesia que possuía bens e necessitava ser ator de empreendimentos para os 

quais a ampla margem de liberdade era fundamental, deixando-se as relações negociais ao livre 

jogo das forças econômicas. 

Comentando acerca da atividade judicial na sistemática codificadora alemã, 

baseada no raciocínio por meio de ideias, conceitos e princípios expostos na Parte Geral do 

BGB, formando um sistema que se pretendia coerente, completo e suficiente, ensina Judith 

Martins-Costa
40

: 

O logicismo positivista será conseqüência desta concepção de sistema. Visto que o 

direito consubstancia um sistema fechado, capaz de operar um contínuo incremento e 

de uma ilimitada expansão conceptual por via meramente dedutiva, à função judicial 

restará estranho o papel de constitutivamente considerar, na interpretação das normas, 

elementos e critérios externos ao sistema. O modelo do juiz era o de “oráculo das 

leis”, um árbitro neutral, vinculado tão-somente à lei e capacitado, pela lei, à mais 

radical objetividade. 

Neste sentido, o sistema deduzido do BGB, a partir das variantes acima postas, pode 

ser tido, por igual, como um sistema fechado. Sabe-se que neste século a 

jurisprudência alemã conseguiu superar os limites postos por tal tipo de estrutura e 

reconstruir o BGB por meio de outros instrumentos técnicos que serão adiante 

indicados. O Código, no entanto, nasceu com esta pretensão, e é por isso que à 

cláusula geral da boa-fé, posta no § 242, não foi desde logo atribuída toda sua 

potencialidade. É que, operada através da subsunção, a de boa-fé não se desenvolve e 

não permite a flexibilização da norma legal à mutabilidade das situações concretas. 

 

No caso da codificação do direito civil brasileiro (1916), há influências dos 

paradigmas das codificações francesa e alemã: do ponto de vista estrutural, avizinha-se do 

BGB quando divide o Código Civil em uma Parte Geral e em uma Parte Especial, recebendo, 
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no entanto, forte influência do Código Napoleônico no que concerne às disposições materiais. 

O Código ordena, classifica e harmoniza as regras civis à luz do espírito oitocentista, tributário 

da tradição do centralismo jurídico, e, ao sistema adotado em sua concepção, subjaz a noção de 

completude legislativa, tendo a lei como estabelecedora de regras estáveis e não como fator de 

orientação social. Como sistema fechado e completo, adentrou nosso ordenamento jurídico 

mesclando, em suas disposições materiais, o liberalismo no tocante às manifestações de 

autonomia individual e o conservadorismo no que diz respeito às relações familiares e à 

questão social. Segundo Judith Martins-Costa
41

, 

A pretensão da plenitude, a preocupação com a segurança, certeza e clareza (no 

sentido de pretensão semântica) que marcam a obra de Beviláqua não permitiram 

espaço para a inserção de cláusulas gerais e, por isso, a boa-fé ficou restrita às 

hipóteses de ignorância excusável (sic), em matéria de direito de família e no 

tratamento da proteção possessória. (...) 

Nessa moldura, o código – e aqui o gênero é tomado pelas espécies – terá então se 

tornado, segundo bordão freqüentemente repetido, a “constituição da vida civil”. 

Entretanto, o significado “constitucional” do código está em que este não se limitará a 

disciplinar meros mecanismos técnicos, mais ou menos perfeitos e “completos”, mas 

recolherá e fixará a filosofia da sociedade burguesa. 

(...) 

Os métodos de interpretação que se seguiram à codificação – o exegetismo, o 

legalismo, o formalismo conceptual – completarão esse processo, ao fim do qual o 

direito restará reduzido a um sistema de cunho absolutamente fechado, sob o império 

exclusivo de uma lei ditada pelo Estado e sacralizada por sua origem. Se o 

fundamento do raciocínio sistemático jusracionalista mudara – das “verdades 

primeiras” à “verdade da lei” que caracterizará o positivismo legalista –, a imagem, 

contudo, é a mesma, e idêntico será, no fundo, o modo de raciocínio. 

 

Adicione-se a isso a compreensão do direito como um sistema no qual não há 

aberturas ou intercomunicações, fechado em si mesmo e fortemente atrelado ao delineado pelo 

próprio texto da lei, ponto fulcral e referencial a equacionar a subsunção de um determinado 

ato, fato ou relação jurídica, e ter-se-á configurado o raciocínio jurídico que dominou a feitura 

do Código Civil de 1916 e que repercutiu nas décadas posteriores. 

O Código Civil de 1916 foi produto do século anterior. Alicerçado nos paradigmas 

do individualismo e do voluntarismo que marcaram a história contemporânea, estava imbuído 

de uma certa timidez na aceitação de ideias novas e fortemente atado às raízes tradicionalistas, 

já tendo nascido desatualizado, exigindo reformas para adequá-lo às aspirações sociais. 

Naquela época, a tônica jusprivatista do Estado liberal era o indivíduo como núcleo do qual 

irradiavam as relações jurídicas. O pleno gozo da liberdade de contratar, de ser proprietário, de 

fazer circular as riquezas e de adquirir bens retratam o pano de fundo do momento histórico ao 

qual o Código Civil de 1916 não se furtou de abraçar, traduzindo os valores consagrados no 
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final do século XIX e início do século XX. O campo dos valores estava assentado no tripé 

patrimonialismo, individualismo e voluntarismo: o código voltava-se a proteger, 

preponderantemente, os direitos individuais da classe burguesa, tutelando, em especial, a 

propriedade, o contrato e a família. 

Sintetiza Francisco Amaral
42

: 

O Código Civil de 1916 era um código de sua época, elaborado a partir da realidade 

típica de uma sociedade colonial, traduzindo uma visão do mundo condicionado pela 

circunstância histórica, física e étnica em que se revela. Sendo a cristalização 

axiológica das idéias dominantes no seu tempo, principalmente nas classes superiores, 

reflete as concepções filosóficas dos grupos dominantes, detentores do poder político 

e social da época, por sua vez determinadas, ou condicionadas, pelos fatores 

econômicos, políticos e sociais. 

(...) 

Sob o ponto de vista ideológico, consagrava os princípios do liberalismo das classes 

dominantes, defendido por uma classe média conservadora que absorvia contradições 

já existentes entre a burguesia mercantil, defensora da mais ampla liberdade de ação, 

e a burguesia agrária, receosa dos efeitos desse liberalismo. Individualista por 

natureza, garantiu o direito de propriedade característico da estrutura político-social 

do país e assegurou ampla liberdade contratual, na forma mais pura do liberalismo 

econômico. 

 

As transformações sofridas pela sociedade ao longo do século XX exigiram do 

direito uma contínua e crescente adaptação, de modo que surgiram diversas leis especiais que 

passaram a reger institutos antes afetos ao Código Civil, deslocando-o para a função de fonte 

residual e supletiva. De modo a adaptá-lo às demandas sociais decorrentes das mudanças 

operadas no Brasil, foi aprovado o Código Civil de 2002, após várias tentativas infrutíferas de 

projetos anteriores que não lograram o apoio necessário para seguir os trâmites legislativos. 

De modo diverso do Código anterior, o de 2002 contempla expressamente a boa-fé. 

No entanto, coube ao Código de Defesa do Consumidor a primazia pela inclusão expressa 

desse instituto no ordenamento brasileiro, não obstante a previsão contida no Código 

Comercial de 1850. 
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2 HISTÓRICO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

 

 

2.1 Função histórica e fundamento ideológico 

 

Se a propriedade é um dos institutos fundamentais da ordem jurídica privada, 

constituindo-se no alicerce da vida econômica dos indivíduos no que concerne à estática 

patrimonial, o contrato e as obrigações dele decorrentes representam o elemento dinâmico do 

direito patrimonial, tendo por objetivo precípuo a circulação dos bens econômicos. A 

propriedade e o contrato consubstanciam os institutos representativos do individualismo 

jurídico e da liberdade no direito civil, construído tendo por princípio a igualdade de poder e a 

soberania individual: reconhece-se a autonomia individual, que se traduz na liberdade e na 

autonomia privada, poder de autorregulamentação jurídica dos próprios interesses por meio do 

negócio jurídico. O contrato é, assim, o acordo de vontades contrapostas com o fim de criar, 

modificar ou extinguir relações jurídicas, em que uma das partes pode exigir da outra uma 

prestação específica. 

A esfera de liberdade de que o agente dispõe no âmbito do direito privado chama-

se autonomia, princípio por meio do qual o agente tem a possibilidade de praticar um ato 

jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Seu campo de aplicação é, por 

excelência, o direito obrigacional, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, 

salvo disposição cogente em contrário. Especificamente, quando se refere ao poder que o 

particular tem de estabelecer as regras jurídicas de seu próprio comportamento, diz-se, em vez 

de autonomia da vontade, autonomia privada. Autonomia da vontade, como manifestação da 

liberdade individual no campo do direito, e autonomia privada, como poder de criar, nos 

limites da lei, normas jurídicas, ou seja, o poder que os particulares têm de regular, pelo 

exercício de sua própria vontade, as relações de que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo 

e a respectiva disciplina jurídica. A autonomia privada espelha, portanto, uma esfera de 

atuação do sujeito no âmbito do direito privado, um espaço que lhe é concedido para exercer 

sua atividade jurídica. À autonomia da vontade subjaz uma conotação subjetiva, enquanto que 

a autonomia privada se refere ao poder da vontade de modo objetivo, concreto. 

O antecedente imediato do princípio da autonomia da vontade é o individualismo, 

doutrina segundo a qual se concede à pessoa humana um primado relativamente à sociedade: o 

indivíduo é fonte e causa do direito. O individualismo abarca, também, a ideia de que o 



35 

 

indivíduo deve ter a máxima liberdade de atuação, no campo econômico, opondo-se, assim, ao 

dirigismo estatal, defendendo o livre jogo da atividade econômica individual com o mínimo de 

intervenção do Estado. No plano filosófico, a teoria do contrato social de Rousseau contribui 

para o delineamento da teoria da autonomia da vontade: o homem é naturalmente livre mas, 

para viver em sociedade, consente no abandono dessa liberdade, nos limites e nas condições 

determinadas pelo contrato social. 

Nesse sentido, assim se expressa Véronique Ranouil
43

: 

A autonomia da vontade designa, segundo a etimologia, o poder que tem a vontade de 

atribuir-se sua própria lei. Não obstante a unicidade dessa definição, esse conceito 

possui dois sentidos bem diferentes, um próprio à literatura filosófica, outro à 

literatura jurídica. 

Em filosofia, é com Kant que se impõe a expressão da autonomia da vontade. A 

significação que ele lhe dá é exclusivamente moral. Assim a encontramos apenas em 

Os fundamentos da metafísica dos costumes e em A crítica da razão prática; ela não 

figura em Os princípios metafísicos do direito. Ela é “o princípio supremo da 

moralidade”, mas também da liberdade. Com efeito, ela é a livre escolha que o 

homem tem de se atribuir como sua a lei moral e de a ela se submeter: “o princípio da 

autonomia é ... optar sempre de tal sorte que a vontade possa considerar as máximas 

que determinam sua escolha como das leis universais”. 

No pensamento jurídico, a autonomia da vontade, conceito puramente doutrinário, 

significa que a vontade é a fonte e a medida dos direitos subjetivos; que é um “órgão 

criador do direito”. Ela é a peça mestra da filosofia do direito que dominou o séc. 

XIX: o individualismo jurídico. Este, entendido em seu sentido clássico, faz do 

indivíduo considerado como uma vontade livre, isolada do meio social, o único 

fundamento e o único fim do direito. É, então, uma filosofia do homem, uma teoria do 

fundamento do direito e uma teoria do fim do direito. Com efeito, ele concede ao 

homem os direitos naturais anteriores àqueles da sociedade, dentre os quais o 

essencial é a liberdade; ele faz do indivíduo a fonte do direito, o que a doutrina 

designa de autonomia da vontade; por fim, assinala ao direito a coexistência das 

vontades individuais. 

 

A concepção teórica da autonomia da vontade é, então, produto do individualismo, 

cujo fundamento básico é a liberdade como poder jurídico, e sua função se deduz das 

condições econômicas e sociais em que se afirmou como poder jurídico. Historicamente, com o 
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desenvolvimento do comércio e da indústria, da divisão de trabalho e da especialização, aliado 

ao intercâmbio de bens e serviços, o princípio da autonomia da vontade tornou-se 

extremamente útil para o desenrolar desse processo, na medida em que o pensamento 

econômico liberal tinha a lei da oferta e da procura como a resposta aos interesses da 

sociedade.  

O individualismo, cerne da autonomia da vontade, foi fruto do desenvolvimento 

das concepções que balizaram o final do século XVIII e início do século XIX, marcados pelo 

Iluminismo e pelo liberalismo político, cujo advento foi o Renascimento, primeiro grande 

movimento cultural burguês dos tempos modernos, que enfatizava uma cultura laica, racional e 

científica, sobretudo não feudal. Entretanto, embora tentasse sepultar os valores da Igreja 

Católica, apresentou-se como entrelaçamento dos novos e antigos valores, refletindo o caráter 

de transição do período. Buscando subsídios na cultura greco-romana, o Renascimento foi a 

eclosão de manifestações artísticas, filosóficas e científicas do novo mundo urbano burguês. O 

elemento central do Renascimento foi o humanismo, isto é, o homem como centro do universo 

(antropocentrismo), a valorização da vida terrena e da natureza, o humano ocupando o lugar 

cultural até então dominado pelo divino e extraterreno. 

A autonomia da vontade tem como fundamento a propriedade particular e, como 

função, a livre circulação dos bens, o que pressupõe, também, a igualdade formal dos sujeitos, 

isto é, a igualdade de todos perante a lei. É, destarte, a autonomia da vontade produto e 

instrumento de um processo político e econômico baseado na liberdade e na igualdade formal, 

com positivação jurídica nos direitos subjetivos de propriedade e de liberdade de iniciativa 

econômica. Seu fundamento ideológico é, portanto, o liberalismo, como doutrina que, entre 

outras formulações, faz da liberdade o princípio orientador da criação jurídica no âmbito do 

direito privado. Com a intervenção posterior do Estado, e a respectiva legislação especial, 

limita-se a autonomia da vontade e objetiva-se estabelecer outro tipo de igualdade, a material, 

referente à possibilidade de acesso a todos os bens e às oportunidades da vida econômico-

social. O princípio da autonomia perde seu absolutismo, mas persiste ainda como princípio 

básico da ordem jurídica privada. Permanece, como regra, a liberdade de contratar e de 

estabelecer o conteúdo do contrato, devendo ser excepcional a intervenção do Estado ao 

determinar a obrigatoriedade de certos contratos e de cláusulas e preços prefixados. 

O alcance do significado da autonomia da vontade pode ser melhor apreendido se 

for analisado numa perspectiva histórica, pois esta fornecerá os elementos necessários à 

percepção do nascimento, amadurecimento e declínio do conceito. Preliminarmente, é 

interessante ressaltar que o vocábulo autonomia é formado pela união de duas palavras gregas 
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autós (“si mesmo”) e nómos (“o que cabe por participação, opinião geral, o que é de lei e de 

direito”), tendo a expressão autonomia ingressado no vernáculo em 1836, provavelmente sob a 

influência do francês autonomie
44

. 

Como já salientado, seu antecedente imediato é o individualismo, que elevou a 

pessoa humana à primazia relativamente à sociedade, constituindo fonte e causa final do 

direito. Ao indivíduo é concedida a máxima liberdade de atuação no mundo jurídico. 

Antecedentes mais remotos são encontrados no direito romano
45

, no direito canônico, no 

direito internacional privado, na escola de direito natural, na filosofia política do contrato 

social de Rousseau, na filosofia de Kant e no liberalismo econômico
46

, a seguir examinados. 

No direito romano, a lex privata representou a primeira forma de manifestação do 

ius civile. Baseada em acordo entre as partes versando sobre negócios particulares, essa 

declaração tinha força de norma jurídica, vinculando os contratantes. A lex privata estava 

expressa na Lei das XII Tábuas: “uti lingua nuncupassit, ita ius esto” (“conforme o que for 

deliberado, tenha força de lei”), consagrando o poder jurígeno da vontade. 

 Com o cristianismo, o homem é alçado ao centro das preocupações de ordem 

religiosa, social e filosófica e, nesse passo, o direito canônico erige a declaração de vontade 

como dotada de força vinculante em virtude do respeito à palavra empenhada. A própria 

consciência do contratante deve ser o motor propulsor do cumprimento do quanto acordado, o 

que salienta o aspecto subjetivo do acordo de vontades. O consentimento não pode estar 

viciado e não se pode configurar o enriquecimento injusto, nem lesão a interesse de outrem. A 

vontade livre, por conferir um caráter individual aos seres humanos, tornava a palavra dada 

fonte de obrigações morais e religiosas, razão pela qual não se concebia que o objeto do 

contrato fosse ilícito ou imoral. Nessas condições, a violação ao acordo era considerada 

pecado, punido segundo o direito canônico. 

O trabalho dos glosadores assentou o princípio da autonomia da vontade no âmbito 

do direito internacional privado, conferindo aos particulares a prerrogativa de escolher a lei 

aplicável aos contratos realizados. Em outras palavras, o critério para a solução de conflitos de 

leis era estabelecido pela vontade das partes quando da contratação. Esse critério passou a ser 

utilizado pelos civilistas para traduzir o fato de que a vontade podia criar direito. Véronique 
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Ranouil
47

, citando diversos autores (tais como Laurent, Bossion, Surville, Audinet, Aubry, 

Rolin e Weiss), que alargaram a concepção de autonomia da vontade existente em direito 

internacional e fizeram sua importação para o direito interno, diz: 

Numerosos autores estenderam ao direito interno a concepção internacionalista da 

autonomia que designa o poder das partes de determinar a lei do contrato. 

(...) 

Todos esses autores tentam justificar a regra da autonomia, admitida em direito 

internacional, e que quer que a legislação do contrato seja aquela escolhida pelas 

partes. Eles encontram essa justificação no artigo 1.134 do Código Civil [francês] do 

qual o artigo 1.387 é apenas uma aplicação. Com efeito, ele enuncia para os atos 

jurídicos o princípio da autonomia. Esse princípio serve tanto para o direito 

internacional como para o direito interno. Podemos mesmo dizer que a autonomia em 

direito internacional não é outra coisa senão uma consequência da autonomia 

consagrada pelo legislador para o direito interno. 

Como a autonomia em direito interno foi então concebida? Por simples transposição 

da noção internacionalista. Os autores, com efeito, consideram principalmente no 

artigo 1.134 a palavra lei, que eles escrevem em itálico, para ressaltar sua importância 

e para extrair o sentido que lhe querem conferir [neste ponto, a autora diz que esses 

autores “brincam” com o sentido da palavra lei]. Eles lhe atribuem, com efeito, a 

significação seja de lex publica, seja de lex privata: as partes escolhem, em direito 

internacional privado, a lei, ou seja, a legislação do contrato, como escolhem, em 

direito interno, a lei privada, ou seja, as regras do ato. A autonomia é, então, em 

direito interno, o poder das partes de concluir as convenções que lhes aprouverem: ela 

é uma qualificação nova do conhecido princípio da liberdade das convenções. Ela é, 

assim, para os internacionalistas, uma noção puramente técnica, ao passo que os 

civilistas fizeram dela um conceito teórico. 

 

A escola do direito natural, por seu turno, afastou a ideia da origem divina do 

direito, fazendo prevalecer a liberdade natural que, no contrato, é expressa pela vontade 

humana de ser sujeito de direitos e deveres. Essa liberdade de contratar seria uma das facetas 

da liberdade natural. A vontade é a justificação da força obrigatória do contrato e seu elemento 

essencial. 

A contribuição de Rousseau para o desenvolvimento da teoria da autonomia da 

vontade consistiu na ideia do contrato social. A vida em sociedade exige que o homem abdique 
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em parte de sua liberdade, nos limites e condições que o contrato social determinou. Se cada 

um quisesse exercer ao máximo sua liberdade, sem constrições, a vida em sociedade ficaria 

prejudicada. Por isso, seria necessário renunciar a algumas prerrogativas de modo a harmonizar 

sua liberdade com a dos outros componentes da sociedade. Rousseau lança a concepção do 

contrato como base da sociedade e a autoridade estatal encontra seu fundamento no 

consentimento dos sujeitos de direito, ou seja, dos cidadãos. Suas vontades se unem em 

contrato para formar o Estado. O acordo é a base sobre a qual o Estado extrai seu poder e a 

teoria do contrato social conduz à ideia da importância da vontade do homem. No dizer de 

Wayne Morrison
48

:  

O contrato social não foi um acontecimento passado, mas sim uma realidade viva 

presente onde quer que houvesse um governo legítimo. Esse contrato vivo é o 

princípio fundamental que subjaz a uma associação política, no sentido de que oferece 

um mecanismo por meio do qual todos ajustam sua conduta individual de modo que a 

harmonize com a verdadeira liberdade dos outros. O homem troca sua “liberdade 

natural” por uma “liberdade civil” e pela observação dos “direitos” de propriedade. 

Numa frase famosa, Rousseau define o contrato social em termos de cada indivíduo 

colocar sua pessoa e seu poder em uma posse comum, sob a direção suprema da 

vontade geral por meio da qual nos relacionamos mutuamente como partes 

constituintes de um “todo indivisível”. Além disso, nos termos do contrato, aqueles 

que se recusam a obedecer à vontade geral podem ser forçados a fazê-lo; os homens 

podem ser forçados a ser livres. O contrato social é o mecanismo por meio do qual o 

problema da construção do moderno é resolvido, isto é, a força constitutiva do direito. 

 

Com a filosofia kantiana, a autonomia da vontade alcança conotação dogmática, 

contribuindo para o progresso do voluntarismo jurídico que fez da vontade o fundamento do 

direito.  Kant fez da vontade a única fonte do direito
49

. A autonomia da vontade, para Kant, 

tem um sentido moral e não jurídico, constituindo no princípio de todas as leis morais e dos 

deveres que lhe sejam conformes. Essa expressão é encontrada nas obras “Os Fundamentos da 

Metafísica dos Costumes” e na “Crítica da Razão Prática”: o princípio da autonomia racional 

seria o guia da modernidade
50

. Para Paulo Lôbo
51

: 

(...) Em Immanuel Kant, a autonomia da vontade confundiu-se com a própria noção 

de liberdade, ou seja, a liberdade como não impedimento e a autonomia como 

propriedade de ser lei para si mesma. A vontade é que seria, diferentemente da 

causalidade natural (causas estranhas), uma espécie de causalidade humana. 

Os juristas, apropriando-se do princípio kantiano de autonomia – na sua formulação 

complexa, Kant sistematizou o que era lugar-comum entre iluministas e teóricos do 

liberalismo de sua época –, deram-lhe feição dogmático-jurídica estreita, fixando as 

limitações exteriores do espaço mais amplo possível de autorregulamentação de 

interesses privados, mediante o ordenamento jurídico. 
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Por fim, no campo político e econômico, a autonomia da vontade é vista como 

produto e instrumento da liberdade de iniciativa tendo por fundamento ideológico o 

liberalismo, que alça a liberdade a princípio reitor da criação jurídica no âmbito do direito 

privado. O contrato, assim, representa o meio pelo qual as partes concretizarão sua liberdade, 

uma vez que estarão afastados quaisquer obstáculos à livre circulação de bens: laisser-faire, 

laisser-passer, laisser-contracter. Nota-se uma dupla função econômica do contrato: 

instrumentalizar a livre circulação de riquezas na sociedade e indicar o valor de mercado de 

cada objeto cedido. 

 

 

2.2 Consequências jurídicas 

 

Como consequências imediatas do reconhecimento da autonomia da vontade, 

podem-se citar os princípios da liberdade contratual, da força obrigatória dos contratos, do 

efeito relativo dos contratos, do consensualismo e da natureza supletiva ou dispositiva da 

maioria das normas estatais de direito das obrigações
52

. 

A liberdade contratual significa a liberdade de contratar ou de se abster de fazê-lo, 

escolhendo o parceiro contratual e fixando o conteúdo e os limites das obrigações que assumir. 

Assegura-se a cada contraente a maior independência possível para auto-obrigar-se nos limites 

que desejar, ficando adstrito ao pacta sunt servanda. Ressalte-se a importância do consenso, ou 

seja, a vontade do indivíduo (interna ou declarada), livremente manifestada, é imprescindível 

para que nasça o contrato e, daí, as obrigações respectivas. Apenas a vontade livre e 

consciente, manifestada sem influências externas coatoras, poderá ser considerada pelo direito. 

Daí porque se revestem de relevância os vícios do consentimento. Se o consentimento não é 

livre, tem-se, por consequência, que a manifestação de vontade estará eivada de defeito e, 

como, tal, torna-se passível de anulação. O consentimento viciado não obriga o indivíduo. O 

Código Civil trata da matéria nos artigos 138 a 165. O art. 138 estabelece que “são anuláveis os 

negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que 

poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”.  

O princípio da força obrigatória significa que, uma vez manifestada a vontade, as 

partes estão vinculadas ao cumprimento do quanto acordado contratualmente, daí originando 

direitos e deveres para os contratantes. A vontade é, portanto, a força fundamental que vincula 
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os indivíduos. Não podem as partes se desvencilhar do negócio a não ser por outro acordo de 

vontade, ou pelas figuras da força maior e caso fortuito ou pelo reconhecimento judicial de 

onerosidade excessiva para uma das partes (art. 478, Código Civil). Essa força obrigatória é 

reconhecida e tutelada pelo direito, de modo a assegurar que as partes atinjam os efeitos 

almejados pelo ato. Essa força obrigatória fica limitada àqueles que participaram do acordo, 

manifestando sua vontade. É o efeito relativo dos contratos, que abarca apenas os contratantes 

e não terceiros estranhos ao ato. 

Para Francisco Amaral
53

,  

Para os que vêem na vontade individual um poder jurígeno, o negócio jurídico, seu 

instrumento, tem eficácia normativa, vale dizer, a manifestação de vontade é fonte de 

regras jurídicas que, ao lado das estabelecidas em lei, disciplinam as obrigações 

nascidas desse negócio. As normas que nascem da declaração de vontade são 

jurídicas, ao lado das que nascem do poder estatal, ou dos costumes, ou dos princípios 

gerais do direito. (...) E no processo de revisão da teoria das fontes de direito, o 

negócio jurídico, como expressão da autonomia privada, é tido como “ato constitutivo 

de normatividade jurídica”, subordinado à lei mas não dela normativamente derivado. 

Em face disso, as normas jurídicas que a lei estabelece no campo da autonomia 

privada, que é por excelência o das obrigações, são em grande maioria, salvo 

disposição expressa em contrário ou em virtude de sua natureza de ordem pública ou 

de bons costumes, dispositivas ou supletivas. 

 

Segundo Caio Mário
54

, “a ordem jurídica, que assegurava aos indivíduos a 

faculdade de criar direito e estabelecer uma vinculação efetiva, não se contenta com isto, e 

concede-lhes a liberdade de contratar”. Passa, então, a enumerar os momentos fundamentais 

em que essa liberdade se exerce e se concretiza.  

Inicialmente, vigora a faculdade de contratar ou não contratar. O indivíduo é livre 

para, segundo seus próprios interesses e conveniências, decidir se contratará com outrem um 

negócio jurídico. Ressalte-se que a vida moderna impõe a realização constante de contratos, 

desde os mais simples e corriqueiros até aqueles de alta complexidade. Como não há norma 

genérica que imponha a alguém a celebração de contratos, a faculdade de contratar ou não resta 

relativizada. Esse princípio, destarte, não vigora em toda a sua plenitude, existindo, inclusive, 

exceções como, por exemplo, as estabelecidas nos incisos II e IX-A do art. 39 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Em segundo lugar, vige o princípio, também não absoluto, de que a liberdade de 

contratar implica o arbítrio de decidir com quem fazê-lo e que tipo de negócio será efetuado. 

Essa relativização diz respeito ao fato de, em determinadas ocasiões, a pessoa do outro 
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contratante não ser passível de opção, uma vez que vem determinada pela própria norma, a 

exemplo dos serviços públicos. 

A liberdade de contratar também reflete o poder de fixar o conteúdo do contrato, 

estabelecendo suas cláusulas de acordo com os interesses e conveniências em jogo, fixando os 

direitos e deveres das partes contratantes. Consigne-se que, nos denominados contratos 

nominados ou típicos, a lei já estabelece a moldura estrutural sob a qual deverão circunscrever-

se. Em outros casos, uma das partes adere ao contrato padrão redigido pela outra, conforme os 

artigos 423 e 424, do Código Civil, que alude expressamente aos contratos de adesão. Estes 

não resultam do livre debate entre as partes, mas uma delas aceita as cláusulas apostas pela 

outra e, geralmente, são celebrados sob a égide de uma relação jurídica de consumo. É lícito às 

partes estipular contratos atípicos, ou seja, sem se aterem às normas-padrão estabelecidas para 

os contratos típicos, gerados pelas necessidades econômicas ou sociais dos contratantes, 

Por fim, uma vez concluído o contrato, este adentra no mundo jurídico, passando a 

constituir fonte formal de direito e, assim, autoriza a mobilização do aparelho coator estatal 

para fazê-lo respeitar conforme ditam suas disposições. 

 

 

2.3 Intervenção estatal 

 

Como já delineado, o Código Civil de 1916, calcado nos paradigmas do 

individualismo e do voluntarismo, nasceu já demandando reformas para adequá-lo à realidade 

social do novo século. A faceta jusprivatista do Estado liberal assegurava o pleno gozo da 

liberdade de contratar, de ser proprietário, de fazer circular as riquezas e de adquirir bens, 

retratando os valores sobre os quais estava assentada a visão de mundo de então: 

patrimonialismo, individualismo e voluntarismo. 

O Estado abstinha-se de intervir na ordem econômica, cabendo à iniciativa privada 

definir o modo de produção e de desenvolvimento a serem seguidos, o que privilegiava seus 

próprios interesses e atendia às exigências da economia capitalista. O livre mercado (laisser-

faire, laisser-passer, laisser-contracter) foi o terreno fértil no qual frutificou a desmedida 

liberdade de contratar, em cujo cenário irrompeu o fosso entre a igualdade formal e a material, 

solidificando a concentração de poder e riqueza em ínfima parcela da sociedade. A circulação 

de riqueza, proporcionada pelo contrato, ficava, então, adstrita àqueles que detinham o capital. 

O Código Civil, então, cumpria o papel de Constituição do direito privado, 

apartando o Poder Público dos particulares, uma vez que a ingerência daquele no âmbito de 



43 

 

atuação destes era minimizada: o direito público não interferia no privado. O Código almejava 

a completude e cumpria o papel de estatuto único das relações privadas. Essa atribuição vinha 

ao encontro da tão desejada “segurança jurídica” quanto à disciplina balizadora dos negócios, 

garantindo regras estáveis, para não dizer imutáveis, nas relações econômicas. Desse valor 

segurança jurídica nasceu a pretensão de estabilidade dos códigos, considerados como capazes 

de abarcar toda a múltipla gama das relações jurídicas privadas
55

. 

Essa era de segurança e estabilidade marcou o Estado liberal, caracterizado pela 

separação de poderes, pela limitação do poder político, pela garantia dos direitos individuais e 

pela distinção entre direito público e privado. Tinha por função essencial garantir os direitos 

individuais, principalmente a liberdade e a propriedade. No entanto, esse paradigma começa a 

desvanecer-se, na Europa, já na segunda metade do século XIX, trazendo reflexos, no Brasil, a 

partir do primeiro quartel do século XX. 

Com a intervenção crescente do poder público nas relações privadas, deflagradas 

pelos movimentos sociais e pelo processo de industrialização então nascente, o Estado liberal 

dá lugar ao Estado social, marcado pelo princípio da solidariedade. Referência dessa época, a 

Constituição de Weimar (1919) preconizava a tutela dos direitos sociais e priorizava a justiça 

social e a supremacia da segurança coletiva sobre a individual. Foi a primeira das constituições 

europeias a preocupar-se profundamente com a questão social. 

Com o advento do Estado social ou intervencionista, a codificação civil-liberal vê-

se abalada em seus fundamentos. Os princípios sociais, em especial o da solidariedade social, 

passam a ditar a realidade socioeconômica, dirigindo-a de modo a estar em estreita correlação 

com as exigências fundamentais de justiça e de garantia de uma existência digna a todos. O 

Estado, com o fito de reequilibrar as forças sociais, faz uso de leis extracodificadas para 

aplacar as demandas contingentes e conjunturais. Essas leis excepcionais, apesar de 

eventualmente contrariarem o Código, não lhe tiravam o papel de ordenador único das relações 

privadas: a completude almejada ainda perdurava
56

. 

Essa completude não foi abalada, naquele momento, em virtude de a legislação 

emergencial ter caráter casuístico, abordando apenas determinados pontos, sem que se alterasse 

substancialmente a centralidade do Código. No entanto, pouco a pouco, ainda na primeira 

metade do século passado, grande número de leis extravagantes – sem caráter emergencial –

passou a normatizar matérias não reguladas pelo Código. Essas leis especiais caminhavam lado 
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a lado com as normas codificadas, fazendo com que estas não mais representassem o direito 

exclusivo regulador das relações privadas. Tendo em conta seu caráter de especialização, essas 

leis serviram de instrumento para que o legislador efetivasse as intervenções assistencialistas 

características do Estado social, levadas a efeito em consonância com a Carta Constitucional de 

1934. Esse fenômeno ficou conhecido como dirigismo contratual. Dá-se uma ruptura entre o 

instrumental teórico próprio da dogmática jurídica e a realidade econômica: os novos fatos 

sociais exigiram dos operadores do direito uma atuação no sentido de adaptá-lo à realidade 

para a qual o Código não estava preparado. Daí, sob a égide da ordem pública, o Estado ia 

ampliando sua ação interventiva na esfera privada. 

No início, o intervencionismo estatal dar-se-á através da planificação de certas 

atividades, pela fiscalização e controle de certos negócios, pela fixação de quotas e 

preços mínimos. Mas, aos poucos, o intervencionismo estatal evolui de modo a 

fomentar a edição de leis limitadoras do poder de auto-regular determinadas cláusulas 

(por exemplo, cláusulas de juros) e determinar o conteúdo de certos contratos, 

passando a ditar o conteúdo daqueles contratos em atividades imprescindíveis (por 

exemplo, transportes, fornecimento de água, luz). 
57

 

 

Essa ampliação vai ao encontro dos movimentos sociais surgidos em função das 

crescentes dificuldades econômicas, em especial após a Grande Depressão. Os princípios e 

normas que estabeleciam deveres sociais e que asseguravam o primado do social sobre o 

individual passaram a ser inseridos no corpo da Constituição, delimitando o alcance de 

importantes institutos do direito privado, a exemplo da família, da propriedade e do contrato. 

Essa mudança de paradigma é bem representada pela Constituição de 1946. 

Nessa nova configuração, temas que eram reservados exclusivamente ao Código 

Civil passam a fazer parte do texto constitucional e da legislação extracodificada: a antiga 

centralidade do Código cai diante da necessidade de deslocar a preocupação central do 

indivíduo para as atividades por ele desempenhadas, assim como de garantir os objetivos 

sociais e econômicos definidos pelo Estado. Em certos setores, subtraem-se do Código 

determinadas matérias, que passaram a ser disciplinadas por leis extravagantes
58

. 

Esse mecanismo chega ao ápice com a Constituição Federal de 1988, que exige 

nova hermenêutica do Código Civil, baseada nos princípios constitucionais e nos direitos 

fundamentais, os quais se impõem às relações interprivadas e aos interesses particulares. 

Evidencia-se a subordinação da norma de direito positivo a um conjunto de disposições com 

maior grau de generalização, ou seja, a princípios e valores dos quais não mais pode ser 
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dissociada. A Constituição imprime novo papel ao Código Civil, que passa a ser valorado 

juntamente com os demais diplomas legais, a exemplo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei de Locações. 

Esses estatutos não se limitam a regular o direito substancial, mas também versam 

sobre outros ramos do direito, a exemplo do processual, penal e administrativo. Nessa técnica 

legislativa, o legislador faz uso abundante das cláusulas gerais, metas, diretrizes, políticas e 

programas. A tipificação taxativa cede passo a cláusulas abertas. A linguagem utilizada pelo 

legislador visa, agora, atender exigências específicas, calcadas em demandas setoriais de áreas 

como informática, economia e meio ambiente, agindo, no mais das vezes, mediante leis de 

incentivo, por meio do oferecimento de vantagens aos destinatários da norma, identificando-se 

com a função promocional do direito, e não mais se atendo exclusivamente à atuação 

repressiva. O legislador, na esteira do quanto preconizado pelo texto constitucional, volta-se à 

proteção de situações jurídicas disciplinadas sob a ótica patrimonial, condicionando-as ao 

cumprimento de deveres não patrimoniais, com o fim de tutelar a dignidade da pessoa humana 

e de realizar a personalidade. O legislador passa também à posição de negociador, uma vez que 

terá que lidar com os mais diversos grupos de pressão preocupados com o debate e regulação 

de seus interesses setoriais. 

Diante dessa situação, o direito civil perde a condição de sistema único que 

congregava as normas reguladoras da vida privada. Passam a gravitar em torno dele diversos 

microssistemas formados pelos estatutos. Entretanto, se se leva às últimas consequências a 

independência temática desses microssistemas, atribuindo ao Código Civil função meramente 

residual, aplicável apenas àquelas questões não tratadas pelas leis especiais, ter-se-ia um direito 

civil fragmentado, formado por legislações isoladas que não se comunicariam, muitas vezes 

informadas por princípios e valores os mais diversos. 

No dizer de Lorenzetti
59

: 

A explosão do Código produziu um fracionamento da ordem jurídica, semelhante ao 

sistema planetário. Criaram-se microssistemas jurídicos que, da mesma forma como 

os planetas, giram com autonomia própria; sua vida é independente; o Código é como 

o sol, ilumina-os, colabora em suas vidas, mas já não pode incidir diretamente sobre 

eles. 

 

O princípio da autonomia da vontade, um dos pilares sobre os quais se apoia a 

codificação civil, também sofreu os influxos dessas transformações econômico-sociais que 

caracterizaram o século XX. Não é absoluto, pois sofre restrições ditadas por essas mudanças, 

consequência do dirigismo contratual, assim como pelo freio da ordem pública. 
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A declaração volitiva, que compõe a gênese do contrato e é emitida em 

conformidade com a lei, encontra como barreira os princípios que restringem o âmbito da 

liberdade de ação individual, de modo a possibilitar a vida em sociedade. Determinados 

comportamentos são proibidos aos particulares sem outorgar-lhes a possibilidade de derrogá-

los por pactos privados. Sujeitam-se aos princípios da ordem pública e dos bons costumes. 

Definir ordem pública e bons costumes não é tarefa fácil, pois não há critério rígido 

que marquem com precisão sua delimitação. Ao revés, flutuam em zonas que, no mais das 

vezes, intercomunicam-se. Aferem-se pela mentalidade e sensibilidade médias predominantes 

em certa época no seio de determinada sociedade e, por isso, são variáveis no tempo e no 

espaço. Dolinger
60

 afirma: 

Sabe-se que no direito interno a ordem pública funciona como princípio limitador da 

vontade das partes, cuja liberdade não é admitida em determinados aspectos da vida 

privada. Dos romanos nos chegou a regra de que privatorum conventio juri publico 

non derrogat, ou, em outra versão, jus publicum privatorum pactis mutari non potest, 

que espelha a impotência dos pactos entre os particulares para derrogar determinados 

princípios jurídicos que os romanos denominavam de direito público e que 

hodiernamente abrangem também a ordem pública imanente em certas regras de 

direito privado. 

(...) 

Diríamos que o princípio da ordem pública é o reflexo da filosofia sócio-político-

jurídica de toda legislação, que representa a moral básica de uma nação e que protege 

as necessidades econômicas do Estado. A ordem pública encerra, assim, os planos 

filosófico, político, jurídico, moral e econômico de todo Estado constituído. 

(...) 

(...) Em nenhum aspecto do direito o fenômeno social é tão determinante como na 

avaliação do que fere e do que não fere a ordem pública. Compatível ou incompatível 

com o sistema jurídico de um povo – eis a grande questão medida pela ordem pública 

– para cuja aferição a Justiça deverá considerar o que vai na mente e no sentimento da 

sociedade. 

Daí ter sido a ordem pública comparada à moral, aos bons costumes, ao direito natural 

e até à religião. 

 

Nessa linha, condizem com a ordem pública, por exemplo, as normas que tratam da 

organização da família, as que protegem os menores, as que estabelecem a ordem de vocação 

hereditária e a sucessão testamentária, as que organizam política e administrativamente o 

Estado, os preceitos fundamentais do direito trabalhista, assim como aqueles princípios que o 

legislador alça à condição de cânone basilar da estrutura social, política e econômica do 

ordenamento. Visam à garantia do império de determinadas regras jurídicas, impedindo que 

sua observância seja derrogada por convenção entre as partes. 

Os bons costumes, por seu turno, dizem respeito às condições de moralidade social, 

aí incluídas a moral sexual, a liberdade de culto e o respeito à pessoa humana. São caracteres 
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que se referem a particularidades espaço-temporais e, como tal, são sujeitas a variações em 

função da época e do lugar.  Beviláqua
61

, citado por Dolinger, afirmava que: 

Alguma coisa existe de essencial à vida dos povos cultos no que diz respeito, mais 

diretamente à moral, que fala mais profundamente ao nosso sentimento de respeito à 

sociedade e à dignidade humana. Poder-se-ia dizer que os bons costumes estão 

incluídos na ordem pública, mas é inegável que as duas noções se completam. 

 

A ordem pública e os bons costumes restringem ou anulam o campo de atuação da 

autonomia da vontade. Esta terá que ceder passo a esses princípios que formam o articulado 

estrutural da sociedade. O contrato, portanto, reflexo que é da autonomia da vontade, também 

há de dobrar-se frente à ordem pública e aos bons costumes, de modo a representar o resultado 

das forças em jogo. Em virtude da variabilidade de seus conceitos, o espaço concedido aos 

contratantes para fazer uso da autonomia da vontade será tanto menor quanto maior for a 

extensão conferida às normas que ditam a ordem pública e os bons costumes, e vice-versa. A 

ação legislativa é que determinará o alcance de cada qual, ao sabor das tendências dominantes 

em cada período histórico. 

Nessa linha, ao princípio da autonomia da vontade foi dado um caráter mais amplo 

quando de seu surgimento, tendo em vista que à liberdade política conseguida deveria 

equivaler a igualdade jurídica. O contrato, expressão dessa conquista, seria incompatível com 

qualquer amarra que se interpusesse nesse ambiente. Entretanto, com a cada vez mais crescente 

industrialização que se seguiu ao desenvolvimento do capitalismo, constatou-se a imensa 

defasagem entre os contratantes, que se encontravam em posições econômicas desniveladas, 

muitas vezes causando desproporcionalidades de prestações que atentavam contra o ideal de 

equivalência entre elas. Outras vezes, a ocorrência de acontecimentos estranhos às partes e 

imprevisíveis alterava sobremaneira o ambiente objetivo quando da execução contratual. 

Diante dessas situações, passou o Estado a intervir na vida do contrato, seja 

alargando o âmbito de aplicação das leis de ordem pública, seja permitindo a intervenção 

judicial na economia do contrato. O fenômeno do dirigismo contratual reduziu a liberdade de 

contratar em benefício da ordem pública, com o fito de coibir os abusos decorrentes da 

desigualdade econômica e de fazer prevalecer os interesses coletivos sobre os privados. Nessa 

seara, exemplos de atuação intervencionista estatal fazem-se sentir na teoria da imprevisão 
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(artigos 478 a 480, do Código Civil) e na manutenção do equilíbrio econômico do contrato, 

objeto do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor
62

. 

 

 

2.4 Crise da autonomia da vontade na doutrina civilista 

 

A doutrina clássica considera a vontade o elemento essencial do contrato e o 

fundamento de sua força obrigatória. Assim, o contrato seria justo, uma vez que o contratante, 

por meio de sua vontade livre e sem vícios, resolveu auto-obrigar-se. A natureza voluntária do 

contrato era a garantia de justiça da obrigação assumida. Nesse diapasão, 

O conceito de negócio jurídico foi, assim, construído sob a inspiração ideológica do 

Estado liberal, cuja característica mais notável consistia na preservação da liberdade 

individual, o mais ampla possível, diante do Estado. Por isso, concebeu-se o negócio 

jurídico como instrumento de realização da vontade individual, respaldando uma 

liberdade contratual que se queria praticamente sem limites. Em conseqüência desse 

voluntarismo (que revela intenso individualismo) – tão exagerado que se transformou 

em dogma –, a doutrina passou a ver no negócio jurídico um ato de autonomia da 

vontade – também dita autonomia privada –, em razão do que: (a) o negócio jurídico 

seria uma criação da vontade declarada das pessoas; mais ainda: a declaração da 

vontade negocial constituiria o próprio negócio jurídico; (b) os seus efeitos jurídicos 

seriam uma decorrência da vontade negocial.
63

 

 

A crítica a essa concepção clássica do contrato começa a partir do fim do século 

XIX, desenvolvendo-se no século seguinte, e apresenta dois aspectos: de um lado, o contrato, 

sendo muitas vezes injusto, demandava moralização; de outro, o que importava no contrato não 

era tanto a manifestação de vontade, mas o fato social, o que importava na socialização do 

contrato
64

. 

Sobre o primeiro aspecto, há que se ter em conta que os contratantes não estão 

necessariamente no mesmo nível de igualdade: a desigualdade real muitas vezes encontra-se 

dissimulada na igualdade formal aferida pelo ordenamento. Além disso, pode ocorrer de as 

obrigações acordadas não serem livremente consentidas, mas impostas pela parte contratante 

mais forte. Daí, não se segue, como consequência, que o contrato seja justo. Essa preocupação 

com a moralização do contrato manifesta-se, sobretudo, nos contratos de adesão. 

Quanto ao segundo aspecto, corrente doutrinária capitaneada por Tarde, Demogue 

e Saleilles, combatendo a concepção clássica do contrato, passa a considerá-lo mais do que um 
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acordo de vontades, mas um fato social
65

. Para Tarde, as obrigações jurídicas nascem do 

encontro entre o interesse individual e o interesse social, sendo o contrato um fato social que 

possui valor jurídico não simplesmente em vista do acordo de vontades, mas por sua 

conformidade à justiça objetiva. Demogue considera que a concepção clássica possui limites 

muito estreitos, não fazendo face, por exemplo, à necessidade de modificar determinadas 

condições por vontade unilateral, pois o direito é um fato social e o contrato, que necessita 

estar em harmonia com o interesse geral, deve ser respeitado em função da solidariedade 

humana. Saleilles considera o contrato um fato social que leva em conta a vontade declarada e 

não a vontade interna. Assim, para sua interpretação, devem-se levar em consideração todas as 

circunstâncias que permitam encontrar na vontade declarada a manifestação mais próxima da 

vontade real. Predominam, nessa exegese, a equidade e a justiça social. É a concepção social 

do contrato em oposição ao individualismo jurídico. 

A crítica que se faz à doutrina da autonomia da vontade é também estendida à 

filosofia clássica do direito que firma o individualismo jurídico como a peça central de sua 

teoria. O individualismo faz do indivíduo o fundamento único e o único fim do direito, 

atribuindo ao homem direitos naturais anteriores aos da sociedade, dos quais o principal é a 

liberdade. Faz da vontade do indivíduo a fonte primordial do direito. Não obstante, essa 

doutrina começa a sofrer ataques, principalmente em função dos movimentos sociais que 

terminam por influenciar a doutrina jurídica, uma vez que as instituições jurídicas são 

instrumentos ligados às práticas de cada povo. No dizer de Marcos Bernardes de Mello
66

: 

As instituições jurídicas, no entanto, constituem instrumentos práticos da vida social 

e, por isso, precisam de estar arraigadas à experiência de cada povo. Esse caráter 

empírico do direito impõe a impossibilidade de que as suas instituições sejam tratadas 

como meras entidades abstratas, de puro conteúdo lógico-formal, donde ser 

necessário que os conceitos jurídicos e as categorias que os configuram não estejam 

desvinculados da realidade social atual em que se inserem. É verdade que a função 

específica da Ciência Jurídica consiste em elaborar, a partir da análise do sistema 

jurídico, como dado empírico, conceitos e categorias de tão amplos graus de abstração 

e generalidade que consigam explicar e abranger as situações possíveis. 

 

Essa renovação no pensamento carreou a ideia de que o individualismo jurídico 

clássico não podia mais ser admitido sem restrições, pois a vontade individual não era a única 

fonte de direitos subjetivos. A liberdade individual devia ser exercida conforme o interesse 

                                                 
65

 RANOUIL, Véronique. L’Autonomie de la Volonté: Naissance et Évolution d‟un Concept. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1980, p. 136. 
66

 MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico: Plano da Existência. 12. ed. São Paulo, Saraiva, 

2003, p. 165. 



50 

 

social, sob o manto da solidariedade e da socialização. Nessa linha, duas correntes se destacam: 

a que é favorável à socialização do direito e a que defende a moralização do direito
67

. 

A primeira, representada pela escola socialista, nega a existência dos direitos 

subjetivos e faz da coletividade o princípio, a medida e o fim do direito. O fundamento do 

direito é a confiança legítima, ou seja, conforme com as crenças e práticas coletivas que o 

Estado sanciona, de modo que não haverá o ajuste contratual se o comportamento das partes 

não inspirar confiança legítima no meio social. A vontade individual é, portanto, reflexo das 

crenças e representações coletivas. 

A segunda corrente atribuía à justiça o fim do direito, ideal a que as vontades 

individuais deviam convergir. A vontade é a causa instrumental da justiça, finalidade do 

direito. A vontade está, portanto, a serviço do direito e não o contrário. Ou seja, a vontade não 

é o fundamento do ato jurídico. A justificação da força obrigatória do contrato reside na 

conformidade do ato com o ideal de justiça moldado pelo legislador. O contrato é um 

instrumento do bem comum e, por conseguinte, a justiça deve realizar-se pelo acordo de 

vontades. 

Na base dessas correntes, está o fato de que o homem é um ser social e, para viver 

em sociedade, são necessárias restrições e condicionamentos na sua atuação. Os princípios da 

liberdade e da igualdade não se realizam harmonicamente. A igualdade perante a lei é 

meramente formal e o exercício da liberdade contratual pode levar a elevados desníveis 

econômicos entre as partes contratantes, obrigando o legislador a limitar a autonomia privada 

de modo a proteger o elo mais fraco da relação. O equilíbrio contratual é, destarte, o ponto 

fulcral a ser considerado, tendo em vista a necessidade de manter a proporcionalidade das 

prestações. Nesse sentido, discorrendo sobre o princípio da proporcionalidade, ressalta 

Perlingieri
68

: 

O equilíbrio contratual, porém, pela referida orientação, poderia formar-se em um 

ponto sensivelmente longe daquele normal, que corresponde a uma igualdade objetiva 

de valor entre as vantagens e os sacrifícios respectivos das partes. Sobre o assunto, 

então, resulta absolutamente necessário distinguir a avaliação econômica da 

prestação, dos interesses, às vezes não patrimoniais, que caracterizam o contrato. Sob 
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esse aspecto, parece interessante estudar o conteúdo do contrato numa perspectiva 

aberta à evolução. Certamente não faltam campos nos quais a fixação da medida da 

troca não é deixada à livre determinação das partes, devendo-se adaptar a critérios 

pré-estabelecidos pela lei, tal qual, por exemplo, o mesmo princípio da 

proporcionalidade. 

 

O princípio da proporcionalidade embasa, sob certa medida, a intervenção estatal 

na organização econômica, tendo em conta a necessidade de equacionar as disparidades e 

realizar os valores fundamentais da ordem jurídica. À economia liberal sobreveio a intervenção 

crescente do Estado com a finalidade de proteger os mais desfavorecidos e de promover iguais 

oportunidades de acesso aos bens e vantagens da sociedade, característica do Estado social. 

Deixou, então, a autonomia da vontade de ser o centro gravitacional da teoria contratual para 

ceder passo à socialização do direito. 

Esse contexto de transformações que redundaram na crise da concepção clássica da 

autonomia da vontade é um exemplo da dissolução do topos historia magistra vitae (história 

como mestre da vida). Tendo em conta o período histórico no qual foi consolidado o conceito 

da autonomia da vontade, princípio motor da teoria contratual, foi talvez Reinhart Koselleck 

quem tenha melhor relacionado esse princípio da sociedade civil burguesa à sua 

autocompreensão histórica. Em sua obra Futuro Passado
69

, Koselleck traça a gênese da 

expressão “modernidade” e mostra que a Revolução Francesa foi o marco a partir do qual seu 

uso se tornou consagrado, ao mesmo tempo em que esse movimento confirma uma imagem 

não cíclica da história: a história não mais se repetiria e o passado não mais seria referência na 

orientação das ações presentes e futuras, de onde vinham os exemplos. Era o fim da história 

como mestra da vida (historia magistra vitae), que unia o passado ao presente e ao futuro, 

indicando o caminho a seguir, civilizando a evolução do homem. As expectativas eram 

orientadas pelas experiências e, agora, o presente nada mais era do que a unidade da diferença 

da distinção entre passado e futuro. Daí porque a dilatação do horizonte de expectativa com a 

consequente restrição do espaço da experiência seria um dos traços característicos da sociedade 

contemporânea. Estar inserido no tempo histórico encerra um desafio inevitável: como decifrar 

o enigma do sentido que o tempo encerra? 

O topos historia magistra vitae (história como mestra da vida, história como fonte 

de exemplos para a vida, isto é, a apropriação de experiências alheias para não incorrer em 

erros), quase tomada como dogma, foi cunhada por Cícero e dá sentido de imortalidade para a 

história como instrução para a vida, de modo a tornar perene o conteúdo da experiência, o que 
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dava um caráter de repetibilidade à história. Seu papel era ao mesmo tempo garantia e sintoma 

de continuidade que resumia em si, simultaneamente, passado e futuro. 

O processo pelo qual esse topos foi esvaziado de sentido passa pelos seguintes 

elementos: a) na língua alemã, o termo história (Historie) era usado no plural para designar 

narrativas particulares, cuja função era prover exemplos de vida a serem seguidos. O 

Iluminismo altera essa relação do homem com o tempo e, em lugar de Historie, entra a 

Geschichte, termo que designa uma sequência unificada de eventos que, vistos como um todo, 

constituem a marcha da humanidade; b) a ideia do coletivo singular, que permitiu atribuir-se à 

história a força motriz que reside em cada acontecimento; é a época das simplificações e das 

singularizações; c) a emergência da filosofia da história, destruindo a ideia de acontecimentos 

passados como modelo e buscando a singularidade dos processos históricos. É o processo de 

temporalização da história que, dessa forma, distancia-se da cronologia natural, estabelecendo-

se um tempo determinado exclusivamente pela história, evento único e singular. O passado e o 

futuro não coincidem, pois não há repetição dos acontecimentos já decorridos; d) o ideal 

iluminista não se comprazia com inclinações para o passado: não se podem esperar conselhos 

de acontecimentos passados, mas apenas de um futuro que está por constituir-se; e e) a 

aceleração do tempo transformou-se, com o Iluminismo, em um conceito histórico relacionado 

à esperança e a história não é mais uma coleção de exemplos e sim o caminho para o 

verdadeiro conhecimento do homem. 

Assim, confrontando passado e futuro, experiência e expectativa, e fazendo-se um 

paralelo entre a evolução do conceito de autonomia da vontade, inicialmente sob o manto do 

liberalismo e da não intervenção estatal na economia dos contratos e, hoje, sua relativização, 

constata-se, de fato, a dissolução do topos historia magistra vitae. O progresso e a redefinição 

dos valores que subjazem ao princípio da autonomia da vontade são incompatíveis com esse 

dogma de Cícero. Aprender do passado os ensinamentos, os exemplos de vida, para, no 

presente, moldar a realidade na construção de um futuro provável, não compõe um quadro de 

alterações plausíveis. Não há constância na natureza humana, pois a estrutura temporal da 

história passada já não mais delimita o horizonte de experimentação possível. 

O que se observa hoje é uma nova realidade contratual. Na sociedade de consumo, 

com seu sistema de produção e de distribuição em grande quantidade, o comércio jurídico se 

despersonalizou e se desmaterializou, predominando os métodos de contratação em massa, 

disseminados em quase todas as relações contratuais entre empresas e consumidores, como nos 

contratos de adesão nos quais as cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo parceiro 
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contratual economicamente mais forte, sem que o outro possa discutir ou modificar 

substancialmente o conteúdo do contrato. 

A renovação teórica do contrato procurará seu substrato na busca da equidade, da 

boa-fé e da segurança nas relações contratuais, o que se verificará por meio do 

intervencionismo estatal na vida dos contratos, assim como pela mudança de paradigmas, 

impondo-se o princípio da boa-fé objetiva na formação e na execução das obrigações, 

alcançando, inclusive, as fases pré-contratual e pós-contratual. A reação do direito virá através 

de ingerências legislativas cada vez maiores nos campos antes reservados para a autonomia da 

vontade, de modo a assegurar a justiça e o equilíbrio contratual na nova sociedade de consumo. 

Hoje, o contrato é instrumento de circulação de riquezas da sociedade, mas é também 

instrumento de proteção dos direitos fundamentais, realização dos paradigmas de qualidade, de 

segurança, de adequação dos serviços e produtos no mercado. A liberdade do consumidor, 

consubstanciada na sua autonomia de vontade racional e efetiva, é que deve ser protegida. 
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3 PERSPECTIVA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA AUTONOMIA DA VONTADE NO 

ÂMBITO CONSTITUCIONAL 

 

 

3.1 Constitucionalização do direito civil 

 

Conforme já delineado, o pano de fundo histórico no qual foi gestado o Código 

Civil de 1916 caracterizava-se pela tônica jusprivativa do Estado liberal, cujo foco era o 

indivíduo, núcleo do qual irradiavam as relações jurídicas. O eixo patrimonialismo, 

voluntarismo e individualismo demarcavam as fronteiras do campo dos valores então vigentes, 

marcadamente voltados à proteção dos interesses da classe burguesa. Abstendo-se de intervir 

na ordem econômica, o Estado deixava à livre iniciativa o estabelecimento do modo de 

produção e de desenvolvimento que guiariam o mercado. O Código Civil, com sua pretensão 

de completude monolítica, era, então, a Constituição de direito privado, atribuição que vinha ao 

encontro da segurança jurídica no que se refere à disciplina regente das relações negociais. 

Esse paradigma, entretanto, começa a se esvair com a intervenção estatal. 

Deflagrada pelos movimentos sociais, marcados pelo princípio da solidariedade 

social, a codificação civil-liberal vê-se enfraquecida em seus fundamentos. Agora, as 

exigências de justiça e de garantia de existência digna para todos tornaram-se a meta a ser 

atingida. No campo normativo, leis extravagantes passaram a regular áreas antes restritas ao 

limites do código, subtraindo matérias de sua esfera de atuação. Perdida a centralidade e o 

papel de unificador do sistema
70

, a atuação estatal desloca-se para a garantia dos objetivos 

sociais e econômicos definidos pelo Estado, mecanismo que chega ao ápice com a Constituição 

Federal de 1988. 

Ensina Fabíola Albuquerque
71

: 

A Constituição abandonou a condição de instrumento meramente político e passou a 

ser instrumento sociojurídico privilegiado das relações privadas. Havia uma 

preocupação em dimensionar o valor da pessoa humana em sede constitucional. 

Importava uma inversão valorativa em relação à codificação civil, ou seja, a tutela da 

pessoa humana passava a irradiar as relações jurídicas em detrimento do aspecto 

patrimonial tão caro ao período liberal. Valores, até então desprezados, a exemplo da 

justiça social ou distributiva, passavam a colorir o cenário social. Propugnava-se por 

uma ordem consolidada na ideologia social. 
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A realidade socioeconômica foi inteiramente modificada pelos princípios sociais – em 

particular pelo princípio da solidariedade social –, que passaram a dirigir a atividade 

econômica e a atividade contratual de modo a corresponder às exigências 

fundamentais da justiça e da garantia de uma existência digna a todos. 

 

Para a consolidação do Estado democrático e social de direito, foi imprescindível a 

escolha axiológica no sentido de elevar os fundamentos do direito civil ao status constitucional, 

uma vez que a promoção da justiça social e a concretização do princípio da solidariedade social 

almejados pela nova configuração estatal, distanciada do modelo liberal anterior, só poderiam 

ser alcançados com a valorização da tutela da pessoa humana. É, portanto, a Constituição e não 

mais o Código Civil que se reveste da função de unificador do sistema. Ressalta Perlingieri
72

: 

Sobre o assunto, emerge a opinião de uma jovem doutrina, muito significativa, a qual 

sublinha seja a centralidade da pessoa e dos valores a ela imanentes, seja da primazia 

reconhecida às instâncias marcadamente solidaristas e sociais, de tal modo que se 

coloca no contexto de uma concepção do contrato que não exaure sua relevância na 

autorregulamentação dos interesses, mas sim lhe atribui valor ético. 

 

O processo de constitucionalização do direito civil tem, portanto, como 

fundamento a unidade hermenêutica da Constituição, considerada o ápice conformador da 

elaboração e da aplicação da legislação civil, devendo o jurista, portanto, interpretar o Código 

Civil à luz da Constituição e não o contrário. É o processo de elevação ao plano constitucional 

dos princípios fundamentais do direito civil, estabelecendo-se novos parâmetros para sua 

interpretação, em especial levando-se em conta os valores não patrimoniais. 

Segundo Paulo Lôbo
73

: 

Os principais pressupostos teóricos da doutrina do direito civil na legalidade 

constitucional, ou do direito civil constitucional, concernem: a) à natureza normativa 

da Constituição e de suas normas, libertando-se do preconceito de seus fins 

meramente programáticos; b) à complexidade e unitariedade do ordenamento jurídico, 

ante a pluralidade das fontes de direito, segundo os princípios constitucionais e os 

valores fundamentais; c) uma renovada teoria da interpretação jurídica não formalista, 

tendo em vista os valores e os fins a serem aplicados. A norma, clara ou não, deve ser 

interpretada em conformidade com os princípios e valores do ordenamento, 

resultando de um procedimento argumentativo não apenas lógico, mas axiológico, 

inspirado no princípio da dignidade da pessoa humana como prioritário no confronto 

com os interesses superiores do Estado e do mercado. 

 

O fenômeno da constitucionalização não se confunde com a publicização. Esta é a 

paulatina supressão de matérias tradicionalmente tratadas no âmbito do direito privado que 

foram transferidas para o direito público. A publicização deveu-se à crescente intervenção 
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estatal nas relações privadas, atributo do Estado social. Assim, o processo de intervenção 

legislativa infraconstitucional caracteriza a publicização, enquanto que a constitucionalização, 

conforme já ressaltado, submete o direito positivo aos fundamentos de validade estabelecidos 

na Constituição. 

Analisando esse fenômeno, afirma Lorenzetti
74

: 

A Constituição tem disposições de conteúdo civilista aplicáveis ao âmbito privado. 

Igualmente, tem em seu seio as normas fundamentais da comunidade, a sua forma de 

organizar-se, às quais se remete permanentemente o Direito Privado. 

De outro ponto de vista, o Direito Privado é Direito Constitucional aplicado, pois nele 

se detecta o projeto de vida em comum que a Constituição tenta impor; o Direito 

Privado representa os valores sociais de vigência efetiva. 

Por isso é que o Direito Privado se vê modificado por normas constitucionais. Por sua 

vez, o Direito Civil ascende progressivamente, pretendendo dar caráter fundamental a 

muitas de suas regras, produzindo-se então uma “constitucionalização do Direito 

Civil”. 

 

A Constituição é, destarte, fonte de regras de direito privado que possuem 

importância fundamental, pois condiciona o intérprete, o magistrado e o legislador. Seus 

valores estão presentes em todo o tecido normativo e os princípios nela expressos têm 

aplicação direta e imediata
75

. Nesse sentido,  

Cabe ao intérprete assegurar a compatibilidade de cada decisão, fundada em norma do 

Código Civil, com os princípios constitucionais, ainda que a estes não se refira 

explicitamente. Cada interpretação é um microcosmo da imensa tarefa de realização 

de uma sociedade livre, justa e solidária. O Código Civil cumprirá sua vocação de 

pacificação social se for efetivamente iluminado pelos valores maiores que foram 

projetados nas normas constitucionais, notadamente nos princípios. Somente assim 

será acolhido como lei de todos os brasileiros e não apenas dos mais afortunados. A 

certeza da permanente constitucionalização, com a revitalização de sentido de suas 

normas, assegurar-lhe-á durabilidade pela pertinência com as mutações sociais.
76

 

 

O significado da constitucionalização, no âmbito de aplicação dos direitos 

fundamentais, não se restringe apenas à sua aplicação às relações privadas. Consagra um novo 

sistema de interpretação hermenêutica, demandando o cotejamento constante da norma 

infraconstitucional com a Constituição. Quando não houver norma infraconstitucional, o juiz 

colherá da norma constitucional o conteúdo para resolver eventual conflito e, quando a matéria 

já for objeto de norma infraconstitucional, esta deverá ser interpretada em consonância com as 

normas constitucionais. Dessa forma, as normas constitucionais serão sempre aplicáveis, haja 

vista a força normativa da Constituição. 
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Fachin assinala três sentidos ou dimensões da constitucionalização: formal, 

substancial e prospectiva
77

. Pelo formal, entende-se a passagem, para o nível constitucional, 

dos institutos fundamentais do direito privado. É o primeiro degrau da constitucionalização, 

mas ainda não suficiente para completar o processo. O sentido substancial encerra a existência 

de princípios expressos e implícitos dos quais emana uma axiologia que oferece mais do que 

simplesmente mandados de otimização, atuando na aproximação entre o direito público e o 

privado. Na dimensão prospectiva, deve-se compreender o processo de constitucionalização 

como uma ação permanente, que capta as transformações sociais e reescreve “as possibilidades 

emancipatórias do próprio Direito”, tendo reflexo na doutrina, na legislação e na 

jurisprudência. Conclui Fachin
78

: 

Além da estrutura de seus institutos fundantes, como a propriedade, a posse, a família, 

o contrato e a responsabilidade civil, passando pelo filtro do caso concreto, o 

ordenamento jurídico de caráter civil-constitucional, no Brasil contemporâneo, não se 

cinge a seguir diretivas constitucionais como se ainda fossem meros conselhos, nem 

edifica uma nova fattispecie hermenêutica. 

Faz, isso sim, a construção de uma permanente interrogação que almeja, sempre, 

saber para que serve e a quem serve o Direito.  

 

Diante, então, da migração dos institutos fundamentais do direito civil para a 

Constituição, a principiologia axiológica albergada por esta exige o delineamento de um novo 

modelo jurídico que comporte as mudanças operadas. Relevo imprescindível deve ser dado ao 

conceito de pessoa, deixando de ser um sujeito abstrato previsto no corpo codificado para 

adquirir fórum privilegiado de núcleo central das preocupações do direito, revelando o 

fenômeno da repersonalização. É nessa linha que a tábua de valores contida na Constituição – e 

que integra a cultura de uma sociedade – deve ser sopesada, segundo o pensamento de Maria 

Celina Bodin de Moraes
79

: 

Tais valores, extraídos da cultura, isto é, da consciência social, do ideal ético, da 

noção de justiça presentes na sociedade, são, portanto, os valores através dos quais 

aquela comunidade se organizou e se organiza. É neste sentido que se deve entender o 

real e mais profundo significado, marcadamente axiológico, da chamada 

constitucionalização do direito civil. 

 

Nessa linha, também o contrato, sob a égide da regulação econômica, deverá ser 

visto como instrumento de circulação distributiva de riquezas, vinculado ao desempenho de sua 

função social, assegurando a igualdade material e formal dos contratantes. 
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Nesse contexto, resume Larissa Leal
80

: 

A inserção das verdades fundantes do direito civil no texto constitucional, desse 

modo, contribuiu à adequação do mesmo à volição estatal contemporânea, qual seja, 

bem-estar social, trazendo-o de volta à condição de complexo normativo aplicável às 

relações jurídicas interpessoais, sem que a sua aplicação possa de alguma forma ferir 

os anseios da sociedade. 

 

A inclusão dos institutos de direito civil na ordem constitucional integra-se à esfera 

de irradiação dos princípios constitucionais no espaço de liberdade individual, exigindo a 

construção de uma nova ordem pública coerente com os fundamentos (art. 1º, CF) e com os 

objetivos fundamentais (art. 3º, CF) da República. Não se pretende, entretanto, subtrair o 

espaço de incidência do direito privado, mas alterá-lo qualitativamente, potencializando-o e 

redimensionando-o, mediante a funcionalização de seus institutos e categorias à realização dos 

valores constitucionais
81

.  

Exsurge, então, a força normativa dos princípios constitucionais que dão 

unitariedade e coerência ao ordenamento, tanto em seus aspectos mais tradicionalmente 

civilísticos como nos de acentuado relevo publicista. Essa força assegura, simultaneamente, a 

unidade e a abertura do sistema, tornando-se, daí, indispensável a unidade interpretativa para a 

solução de controvérsias. Assegura Tepedino
82

: 

Todavia, se a força normativa dos princípios constitucionais decorre da concepção 

unitária do ordenamento jurídico, no qual a Constituição ocupa posição hierárquica 

suprema, nem o tamanho do Estado e tampouco a renovação do Código há de alterar a 

normatividade constitucional – ainda que as normas constitucionais sejam dotadas de 

menor racionalidade normativa (mais mal acabadas, dir-se-ia com certo desdém ...). 

Ao revés, como antes demonstrado, as normas constitucionais afiguram-se parte 

integrante da dogmática do direito civil, remodelando e revitalizando seus institutos, 

em torno de sua força normativa reunificadora do sistema. Se assim não fosse, o 

ordenamento restaria fragmentado, decompondo-se o sistema por força da pluralidade 

de núcleos legislativos que substitui, no curso do tempo, o sistema monolítico da 

codificação oitocentista. 

 

A par da realidade constitucional, na qual o constituinte definiu os princípios e 

valores que deverão nortear as relações de direito civil, urge interpretar as normas regentes das 

relações privadas à luz da Constituição.  O ponto de referência axiológico-interpretativo há de 

deslocar-se do Código Civil para a Constituição, apresentando-se ao direito civil o desafio de 

enfrentar os novos horizontes que se delineiam na ciência e na tecnologia sem perder de vista, 

contudo, a promoção da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana – princípio que 

informa as relações jurídicas existenciais, em especial os direitos da personalidade – pressupõe 

                                                 
80

 LEAL, Larissa Maria de Moraes. A Boa-Fé nos Contratos de Adesão. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2000, p. 42. 
81

 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, t. III, p. 4. 
82

 TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do Ordenamento. In: 

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, t. III, p. 8. 



59 

 

uma mudança na dogmática do direito civil. Consagrada como valor basilar do ordenamento 

jurídico no inciso III, do art. 1º, da Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana é o 

substrato que molda a estrutura e a dogmática do direito civil, de modo a operar a 

funcionalização das situações jurídicas patrimoniais às existenciais, propiciando o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana. Nesse diapasão, 

Disso tudo decorre a necessidade de construção de uma nova dogmática do direito 

privado com coerência axiológica. Para tanto, na construção desta dogmática, há de se 

diferenciar, em primeiro lugar, as relações jurídicas patrimoniais das relações 

jurídicas existenciais, já que fundadas em lógicas díspares. Tal diversidade valorativa 

deve preceder, como premissa metodológica, à atividade interpretativa. A pessoa 

humana é o centro do ordenamento, impondo-se assim tratamento diferenciado entre 

os interesses patrimoniais e os existenciais. Em outras palavras, as situações 

patrimoniais devem ser funcionalizadas às existenciais.
83

 

 

 Nesse contexto, o trabalho hermenêutico deverá caminhar na direção da 

perspectiva civil-constitucional. Da Constituição, emanam os princípios e regras que deverão 

guiar a atividade interpretativa, uma vez que institutos de direito privado estão tutelados e 

dimensionados pelo próprio texto constitucional. Permite-se, com essa nova ótica, um 

revigoramento dos institutos de direito civil, de modo a compatibilizá-los à realidade social e 

econômica atual. Importância especial deve ser dirigida às cláusulas gerais: o legislador vem 

modificando sua forma de legislar, não mais dando ênfase à descrição pormenorizada de 

situações-tipo bem delineadas, mas mediante cláusulas gerais, comandos aplicáveis direta e 

imediatamente nos casos concretos, pois, diante da velocidade das transformações, torna-se 

praticamente impossível regular as inúmeras situações diante das quais o sujeito de direito 

pode encontrar-se. 

 

 

3.2 Constitucionalização dos principais institutos de direito civil e tendências de 

repersonalização 

 

Ressalte-se a constitucionalização dos principais institutos do direito civil, quais 

sejam: a família, a propriedade e o contrato. 

Quanto à família, houve profundas modificações em sua função, natureza e 

concepção, especialmente após o advento do Estado social. A família patriarcal, fundada nas 

funções econômica, política, religiosa e procracional, cedeu lugar àquela baseada na 

afetividade e na dignidade de cada um de seus membros. A família é o espaço de realização da 
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pessoa, fenômeno denominado repersonalização das relações civis, que marca a valorização da 

pessoa ao invés de enfatizar seu patrimônio. A família atual busca na solidariedade (art. 3º, I, 

CF) sua identificação, como um dos fundamentos da afetividade. O princípio da afetividade 

encontra esteio na própria Constituição Federal (arts. 226, § 4º e 227, §§ 5º e 6º). Ademais, a 

Constituição brasileira inovou ao reconhecer não só a entidade matrimonializada, mas também 

a união estável e a família monoparental, permitindo a interpretação extensiva de modo a 

englobar as demais entidades implícitas, tais como a homoafetiva, a anaparental e a 

pluriparental
84

. A Constituição consagrou a igualdade de todos os filhos e estes devem ser 

protagonistas de seu próprio desenvolvimento educacional. Os laços de afetividade e da 

convivência familiar são mais importantes do que os simples laços sanguíneos e, se houver 

conflito com o dado biológico, deverão prevalecer aqueles em detrimento destes, salvo se o 

melhor interesse da criança ou o princípio da dignidade da pessoa humana indicarem o 

contrário. 

A família está matrizada na afetividade. Enquanto esta existir, haverá a família, 

unida por laços de liberdade, responsabilidade e colaboração. “Esse elemento nuclear define o 

suporte fático da família tutelada pela Constituição, conduzindo ao fenômeno que 

denominamos repersonalização”
85

. Representa a primazia da pessoa nas relações de família. A 

família, antes composta por sujeitos atomizados, passa a fundar-se na solidariedade, na 

cooperação e no respeito à dignidade de seus membros. É espaço de realização pessoal no qual 

os interesses patrimoniais perderam sua preponderância. Representa, enfim, o locus por 

excelência da realização plena do princípio estruturante da dignidade da pessoa humana. 

No que concerne ao direito de propriedade, a Constituição Federal, nos incisos 

XXII e XXIII do art. 5º, o garantiu, condicionando-o ao atendimento de sua função social. A 

propriedade privada e a função social da propriedade são princípios expressos da ordem 

econômica (art. 170, II e III). A própria Constituição delimita o alcance da função social: no 

caso da propriedade urbana, sua função social é cumprida quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2º) e a rural, 

quando atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

aos requisitos elencados no art. 186. Ao mesmo tempo, o constituinte incluiu, entre os 

objetivos fundamentais da República, a erradicação da pobreza e da marginalização e a 
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redução das desigualdades sociais e regionais, inserindo como fundamento da República a 

dignidade da pessoa humana (art. 3º, III c/c art. 1º, III). Desses últimos elementos, defluem os 

princípios da igualdade substancial e da justiça distributiva, que fazem com que a função social 

da propriedade tenha conteúdo determinado, haurido da própria Constituição, e que deve 

nortear a atividade interpretativa. Assim, torna-se insuscetível de desapropriação a propriedade 

que promova – com a sua utilização – os princípios fundamentais da República, isto é, há uma 

funcionalização da propriedade privada aos referidos princípios, estando os preceitos da norma 

de direito privado vinculados aos princípios constitucionais. 

Se a propriedade é um dos institutos fundamentais da ordem jurídica privada, 

estreitamente relacionado à estática patrimonial, o contrato e as obrigações dele decorrentes 

representam o elemento dinâmico do direito patrimonial, que tem por fito a movimentação dos 

bens econômicos. A propriedade e o contrato identificam-se com os institutos representativos 

do individualismo jurídico e da liberdade no direito civil, cujo substrato reside na igualdade de 

poder e na soberania individual, reconhecendo-se a autonomia individual traduzida na 

liberdade e na autonomia privada, poder que os contratantes possuem de autorregulamentação 

jurídica dos próprios interesses. O contrato é, dessa forma, o acordo de vontades contrapostas 

com o fim de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, em que um dos contratantes pode 

exigir do outro uma prestação específica. 

Assim, quanto ao contrato, depreende-se que os princípios gerais da atividade 

econômica, delineados nos artigos 170 e seguintes da Constituição, demonstram que o 

paradigma seguido não é o mesmo da concepção liberal, que contemplava uma igualdade 

formal entre indivíduos autônomos, realizando uma função meramente individual (pacta sunt 

sevanda) na qual o Estado se abstinha de interferir, o que caracterizava o ideal de segurança e 

estabilidade. Os contornos estabelecidos constitucionalmente apenas admitem o contrato que 

realiza a função social, a ela condicionando os interesses individuais (art. 170, §§ 1º e 3º). 

Nessa linha, o Código Civil estabelece que a liberdade de contratar seja exercida em razão e 

nos limites da função social do contrato, prevendo a nulidade de qualquer convenção que 

contrarie a função social da propriedade e dos contratos (art. 421 c/c art. 2.035, parágrafo 

único). 

Exemplificativamente, pode-se citar a boa-fé objetiva, de que tratam os artigos 113 

e 422 do Código Civil, cuja leitura deve ser integrada aos princípios constitucionais 

informadores da ordem econômica (art. 170, CF) e aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, CF), do valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV, CF), da solidariedade 

social (art. 3º, I, CF) e da igualdade substancial (art. 3º, III, CF). Daí, quando o Código Civil, 
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no art. 421, dispõe que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”, deve-se entender a função social como o dever imposto aos contratantes de 

observar os interesses extracontratuais socialmente relevantes e dignos de tutela jurídica, que 

se relacionam com o contrato ou são por ele atingidos: tanto na fase pré-contratual, contratual 

ou pós-contratual devem as partes comportar-se com lealdade e confiança, pautadas na 

informação e transparência. A norma constitucional torna-se, assim, o embasamento primário e 

justificador da relevância jurídica das relações sociais, não só como regra de hermenêutica, 

mas como norma de comportamento apta a conformar as situações subjetivas aos valores 

inscritos na Constituição. Rompe-se com a mentalidade individualista em que se calcou o 

Código de 1916 para alcançar um novo corpo de valores, sedimentado na solidariedade e na 

justiça social. Em havendo afronta ao princípio da justiça social, caberá ao Estado-juiz, 

hermeneuticamente, preencher os conceitos indeterminados subjacentes a esse princípio de 

modo a captar os valores predominantes na sociedade. 

O contrato, no Estado social, passou a ter função social, cujo centro nuclear gravita 

em torno da noção de equidade, boa-fé, segurança e justiça. Essa evolução da teoria contratual, 

acompanhando as mudanças sociais, tem como exemplo emblemático os direitos do 

consumidor, onde predominam os contratos de massa. O contrato transformou-se para adequar-

se ao tipo de organização econômica predominante, mas continua a representar o instrumento, 

por excelência, da liberdade de iniciativa. Reduz-se a importância do princípio da autonomia 

da vontade para amoldar-se às particularidades da sociedade moderna, que evoluiu, superando 

o dogma da autonomia da vontade como norte intransponível e abrindo espaço para a adoção 

dos princípios da boa-fé objetiva e da tutela do hipossuficiente. 

O Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no que concerne aos aspectos 

contratuais da proteção do consumidor, rompe com a tradição assentada no liberalismo para 

estabelecer uma visão social, comunitária. Entre outros pontos, relativiza-se o princípio da 

intangibilidade do conteúdo do contrato e enfatiza-se o princípio da conservação do contrato; 

institui-se a boa-fé como princípio basilar informador das relações de consumo; impõe-se o 

dever de o consumidor receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, além 

de ser protegido contra a publicidade enganosa ou abusiva. 

Vale ressaltar que os princípios sociais (função social do contrato, boa-fé objetiva, 

equivalência material do contrato) não excluem os princípios clássicos liberais (autonomia 

privada, pacta sunt servanda e eficácia relativa às partes contratantes), mas limitam seu 

alcance e conteúdo. Não há antagonismo entre os princípios sociais e os liberais: cada um 
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reflete o espírito predominante em sua época. Não obstante, aqueles devem, no Estado social, 

sobrepor-se a estes quando não for possível a harmonização
86

. 

Esses novos paradigmas contratuais amparam os contratantes na medida em que 

proporcionam o equilíbrio entre as partes mediante a disciplina das cláusulas contratuais gerais, 

pela teoria da imprevisão, pela resolução por onerosidade excessiva e pela garantia deferida ao 

contratante vulnerável, fundamentados na boa-fé objetiva que fornece critérios interpretativos e 

é fonte de deveres e limitações para as partes. Privilegia-se, fundamentalmente, a tutela da 

personalidade humana em seu mais amplo espectro, exsurgindo o princípio da dignidade 

humana como balizador estruturante e conformador das relações sociais.  

Nesse contexto, o trabalho hermenêutico deverá fluir na direção da perspectiva 

civil-constitucional, pois, da Constituição, dimanam os princípios e regras que orientam a 

atividade interpretativa. Como os principais institutos do direito privado estão tutelados e 

dimensionados pelo próprio texto constitucional, seu revigoramento terá como fito 

compatibilizá-los à realidade econômica e social. 

O valor em torno do qual gravitavam os interesses juridicamente tutelados era, na 

codificação civil liberal, a propriedade. Essa preponderância do patrimônio fez com que a 

pessoa passasse a exercer papel de coadjuvante, figurando apenas como polo de uma relação 

jurídica. 

Essa patrimonialização das relações civis não se coaduna com os valores fundados 

na dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal adotou esse valor como fundamento 

da República (art. 1º, III), o que vem ao encontro da tendência de repersonalização, no sentido 

de repor a pessoa humana ao centro do direito civil, deixando o papel de coadjuvante para o 

patrimônio. Daí a necessidade de ver a pessoa em toda sua dimensão ontológica, restaurando 

sua primazia nas relações civis, de modo a atender aos valores estabelecidos 

constitucionalmente. Centraliza-se, assim, na pessoa – e não no patrimônio – o valor 

primordial da sociedade. 

Essa valorização da pessoa humana confere-lhe posição primacial entre os valores 

protegidos pela Constituição Federal, constituindo-se no centro de estruturação do sistema 

jurídico. O patrimônio deixa de ser o eixo condutor da sociedade para tornar-se instrumento de 

realização da pessoa. Em face dessa valorização, o ordenamento dotou de especial tutela a 

proteção aos direitos coletivos e sociais, assim como os valores e bens que transcendem o 
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próprio indivíduo, tais como o meio ambiente, o patrimônio histórico, artístico, cultural e 

paisagístico. 

Assevera Fachin
87

: 

O Direito Civil deve, com efeito, ser concebido como “serviço da vida”, a partir de 

sua real raiz antropocêntrica, não para repor em cena o individualismo do século 

XVIII, nem para retomar a biografia do sujeito jurídico da Revolução Francesa, mas 

sim para se afastar do tecnicismo e do neutralismo. O labor dessa artesania de 

“repersonalização” e “reetização” leva em conta um sistema aberto e rente à vida, 

como afirmou o professor Orlando de Carvalho. 

(...) 

Cabe revelar o comprometimento axiológico da análise jurídica: não é possível uma 

ciência jurídica “pura”. Nessa medida, a “repersonalização” tanto diz respeito ao 

modo de pensar o Direito quanto à inserção de um outro sentido do sujeito de direito, 

diverso do sistema clássico, que foi calcado em uma abstração, em um corte da 

realidade. O reconhecimento disso não implica, necessariamente, o compromisso de 

colocar algo em seu lugar. Há que se evitar a tentação de suprir a ruptura, como uma 

solução meramente conceitual. Não é possível imaginar-se que esse viés não 

reducionista, essa perspectiva não monolítica, que suscita a colheita de materiais que 

não são jurídicos, não interessaria ao Direito. Desconsiderar-se esses instrumentos é 

algo que corrobora para a manutenção do sistema clássico e com a manutenção do 

status do contrato, do patrimônio e da família. 

 

Podem-se destacar, nessa linha, algumas tendências na direção da 

repersonalização
88

: a) a aplicação crescente pela jurisprudência dos tribunais do princípio da 

dignidade da pessoa humana, como fundamento para solução dos conflitos; b) o 

condicionamento do exercício da propriedade à sua função social; c) a ampla utilização de 

princípios, cláusulas gerais e conceitos indeterminados para permitir a humanização das 

soluções jurídicas; d) a compreensão de que o contrato não é intocável quando afronta o 

equilíbrio material, com onerosidade excessiva para uma das partes; e) o respeito às diferenças; 

f) a concepção de família como espaço de convivência socioafetiva e de realização da 

dignidade de seus membros; e g) a tutela dos direitos da personalidade. 

 

 

3.3 Concepção atual e funções da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade 

 

A boa-fé objetiva, apesar de expressamente referida no Código Comercial de 

1850
89

, não teve seu potencial aproveitado como fonte de direitos e obrigações
90

. No Código 
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Civil de 1916, apesar de inúmeras remissões à boa-fé, só excepcionalmente foi mencionada sua 

vertente objetiva, a exemplo do art. 1.443
91

, inexistindo uma regra geral acerca da necessidade 

de sua observância na seara obrigacional
92

, o que acabou por dificultar o entendimento de seu 

alcance e de suas funções no ordenamento jurídico brasileiro.  

O Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a nova tábua de valores 

estabelecida pelo constituinte de 1988, previu explicitamente a boa-fé objetiva em dois de seus 

dispositivos
93

. Implicitamente, foi a boa-fé objetiva tutelada em diversos dispositivos esparsos 

do CDC. O Código Civil coloca em evidência a boa-fé objetiva em três artigos
94

, mas a 

doutrina critica a escassa contribuição e o desacerto trazido pelo novo diploma
95

. Não obstante, 

comentando acerca do projeto que deu origem ao Código Civil, Judith Martins-Costa
96

 expõe a 

seguinte visão: 

A jurisprudência brasileira mais recente, rompendo a tradição que conotava à boa-fé 

contratual tão-somente o sentido de adstrição ao formalmente pactuado, vem 

percorrendo caminho de marcada substantivação, por forma a fazer frutificar, da sua 

incidência, a tríplice função antes aludida, notadamente a criação de deveres 

instrumentais de conduta. Contudo, como entre nós, até agora, não estava a boa-fé 

posta em cláusula geral, o desenvolvimento jurisprudencial do princípio, a par de 

sofrer com os males da dispersão antes apontada, era ainda tímido. O preceito do art. 

421 do Projeto tem o mérito de atuar como a lei de conexão, para permitir à 

jurisprudência a reunião, a sistematização e o desenvolvimento das várias hipóteses 

de conduta contratual. 

 

Para a compreensão do sentido da boa-fé objetiva nos diplomas acima referidos, é 

necessário perceber a relação entre as razões que levaram à sua inserção nos textos legais e os 

valores expressos na Constituição Federal. 
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Como já explicitado, a Constituição erige como princípio fundamental a tutela da 

dignidade da pessoa humana, evidenciando a supremacia dos valores existenciais frente aos 

patrimoniais, o que constitui, em seu cerne, a antítese da tábua de valores que irradiava da 

codificação liberal. Nessa nova configuração, o legislador do Código de Defesa do 

Consumidor, primeiro diploma pós-Constituição de 1988 a fazer referência expressa à boa-fé 

objetiva, lastreou sua decisão de positivar esse princípio tendo em conta o alicerce cimentado 

pela Constituição, baseado no tripé dignidade da pessoa humana, solidariedade social e 

igualdade substancial. Esses valores evidenciam a intenção do legislador constitucional de 

romper com a lógica produtivista e patrimonialista e fazer incidir esse novo leque axiológico 

sobre todas as relações de direito. 

Tendo em conta o processo antes descrito de constitucionalização do direito civil e 

o fato de a Constituição ser o centro unificador do direito, cabe ao intérprete o dever de 

harmonizar teleologicamente eventuais tensões levando em consideração a supremacia e a 

unidade da Constituição. Os princípios fundamentais nela expressos presidem a interpretação e 

a aplicação das normas infraconstitucionais, de modo que o contido na legislação ordinária 

esteja em conformidade com os valores insertos no texto constitucional. 

No caso do Código de Defesa do Consumidor, o princípio da boa-fé objetiva 

atende às diretrizes emanadas do constituinte de 1988, que privilegia as situações existenciais 

ou extrapatrimoniais, alçando a pessoa humana ao centro do ordenamento jurídico. Por outro 

lado, a inserção desse princípio também possui aspecto socioeconômico na medida em que há 

que se coadunar com o disposto no art. 4º, III, do CDC, que estabelece a exigência de 

harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 

proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de 

modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, CF), sempre 

com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 

Esse aspecto “traz à tona aspecto nem sempre considerado na boa-fé, consistente na 

sua vinculação com os princípios socioeconômicos que presidem o ordenamento jurídico 

nacional, atuando operativamente no âmbito da economia do contrato”
97

. Em outras palavras, a 

boa-fé orienta-se não só para a defesa da parte mais fraca da relação contratual, mas também 

atua como alicerce para guiar a interpretação garantidora da ordem econômica, 

compatibilizando interesses contraditórios. Note-se que, eventualmente, poderá ocorrer a 

prevalência de interesse contrário ao do consumidor, se o interesse social assim o determinar. 
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A aproximação dos termos ordem econômica – boa-fé serve para realçar que esta não 

é apenas um conceito ético, mas também econômico, ligado à funcionalidade 

econômica do contrato e a serviço da finalidade econômico-social que o contrato 

persegue. São dois os lados, ambos iluminados pela boa-fé: externamente, o contrato 

assume uma função social e é visto como um dos fenômenos integrantes da ordem 

econômica, nesse contexto visualizado como um fator submetido aos princípios 

constitucionais de justiça social, solidariedade, livre concorrência, liberdade de 

iniciativa etc., que fornecem os fundamentos para uma intervenção no âmbito da 

autonomia contratual; internamente, o contrato aparece como o vínculo funcional que 

estabelece uma planificação econômica entre as partes, às quais incumbe comportar-

se de modo a garantir a realização dos seus fins e a plena satisfação das expectativas 

dos participantes do negócio. O art. 4º do Código [CDC] se dirige para o aspecto 

externo e quer que a intervenção na economia contratual, para a harmonização dos 

interesses, se dê com base na boa-fé, isto é, com a superação dos interesses egoísticos 

das partes e com a salvaguarda dos princípios constitucionais sobre a ordem 

econômica através de comportamento fundado na lealdade e na confiança.
98

 

 

Quanto ao disposto no art. 51, IV, do CDC, que estabelece que são nulas de pleno 

direito as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, saliente-se que a 

boa-fé não se confunde com a equidade.   

Não se confunde com a boa-fé e tem atuação independente, pois a eqüidade pode 

impor a uma das partes, ainda que de comportamento honesto e leal, apropriado à 

realidade do contrato, uma perda de direito. Isto é, o juízo eqüitativo vai mais além do 

que a boa-fé, reduzindo valores, excluindo deveres, flexibilizando obrigações, a fim 

de que possa ser cumprido pelo juiz o compromisso com a justiça da decisão. A 

inserção da eqüidade como um dos parâmetros para a avaliação da abusividade do 

contrato trouxe para o âmbito das relações de consumo o juízo eqüitativo, que assim 

passa a ser uma das hipóteses legais em que ele está autorizado (art. 127 do CPC).
99

  

 

Nessa esteira, a boa-fé de que trata o CDC não se confunde com um simples dever 

genérico de correção e lealdade, mas possui conteúdo normativo estabelecido em consonância 

com os princípios do ordenamento jurídico hauridos da Constituição Federal. Na seara 

consumerista, exsurge com maior preponderância o princípio da proteção do consumidor, que 

encontra sustentáculo na solidariedade e na justiça social. No panorama da 

constitucionalização do direito civil, verifica-se a funcionalização do princípio da boa-fé 

expresso no CDC aos princípios constitucionais, revigorando o instituto de modo a torná-lo 

compatível às demandas sociais e econômicas da sociedade. Esse foi o mecanismo utilizado 

pelo legislador para oferecer maior flexibilidade ao sistema de modo a atingir a integração do 

ordenamento jurídico com os mais diversos substratos que formam a coletividade. 
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Com base na boa-fé objetiva, organizou-se um sistema protetivo que tutela a 

pessoa do consumidor, vedando-se, por exemplo, as práticas comerciais abusivas e a 

publicidade enganosa. A boa-fé traz para as relações de consumo a afirmação de valores éticos 

que auxiliarão no desenvolvimento da atividade contratual. 

O Código Civil, ao consagrar a boa-fé no art. 422, não incluiu expressamente os 

períodos pré e pós-contratual, nos quais o princípio tem suma importância no que concerne à 

criação de deveres jurídicos para as partes, uma vez que não há, nessas fases, prestação a ser 

cumprida. Não obstante, numa interpretação extensiva, pode-se concluir que a boa-fé abrange 

também as etapas antecedente e posterior à formação do vínculo contratual, uma vez que a 

boa-fé incide em todas as relações jurídicas da sociedade, configurando-se cláusula geral de 

observância obrigatória
100

. Esses deveres, denominados de acessórios, secundários ou anexos, 

incluem, entre outros, o sigilo, a cooperação recíproca, a informação, a clareza e a lealdade, 

cuja violação pode invalidar o negócio. 

Antes de apresentar as funções tradicionalmente imputadas à boa-fé, é importante 

estabelecer a distinção entre a boa-fé objetiva e a subjetiva. A subjetiva é qualificada por um 

estado de consciência do agente de estar-se comportando de acordo com o direito. Está 

fundamentada, portanto, na própria consciência do indivíduo que acredita estar atuando ao 

amparo das normas. A boa-fé objetiva não diz respeito ao estado mental subjetivo do agente, 

mas sim ao seu comportamento relativamente à determinada relação jurídica, criando deveres 

positivos e negativos de conduta. Assim as diferencia Judith Martins-Costa
101

: 

A expressão „boa-fé subjetiva‟ denota „estado de consciência‟, ou convencimento 

individual de obrar [a parte] em conformidade ao direito [sendo] aplicável, em regra, 

ao campo dos direitos reais, especialmente em matéria possessória. Diz-se „subjetiva‟ 

justamente porque, para a sua aplicação, deve o intérprete considerar a intenção do 

sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. Antitética à 

boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de lesar a 

outrem. 

Já por „boa-fé objetiva‟ se quer significar – segundo a conotação que adveio da 

interpretação conferida ao § 242 do Código Civil alemão, de larga força expansionista 

em outros ordenamentos, e, bem assim, daquela que lhe é atribuída nos países da 

common law – modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico, segundo o 

qual „cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como 

obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade‟. Por esse modelo 

objetivo de conduta levam-se em consideração os fatores concretos do caso, tais como 

o status pessoal e cultural dos envolvidos, não se admitindo uma aplicação mecânica 

do standard, de tipo meramente subsuntivo. 

 

A boa-fé subjetiva, então, vincula-se a uma condição psicológica na qual o agente 

está convencido do próprio direito ou da ignorância, embora escusável, de estar violando 
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direito alheio. À boa-fé objetiva subjaz a regra de conduta esteada na honestidade, na retidão, 

na lealdade e na consideração pelos interesses do outro, qualificando uma norma de 

comportamento leal. “Por estas características constitui a boa-fé objetiva uma norma 

proteifórmica, que convive com um sistema necessariamente aberto, isto é, o que enseja a sua 

própria permanente construção e controle”
102

. Segundo Claudia Lima Marques
103

, 

Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, 

pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses 

legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, 

sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 

bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 

interesses das partes. 

 

As funções da boa-fé se configuram em cada relação jurídica contratual 

considerada individualmente, desempenhando papel específico como cânone hermenêutico-

integrativo do contrato, como norma de criação de deveres jurídicos e como norma de 

limitação ao exercício de direitos subjetivos. 

A função de cânone hermenêutico-integrativo é a mais conhecida, atuando no 

preenchimento de lacunas existentes nas relações contratuais, uma vez que podem ocorrer 

eventos não previstos ou não previsíveis pelas partes. No âmbito das relações de consumo, essa 

função tem destacada importância ao garantir às partes conteúdo contratual adequado às suas 

expectativas e à plena produção dos efeitos queridos pelos contratantes, segundo parâmetros de 

lealdade e correção.  

Trata-se de função atinente à atuação do magistrado que, examinando as condições 

em que o contrato foi firmado, lhe permite interpretar o vínculo contratual segundo os usos e a 

mentalidade social vigente. As circunstâncias do desenvolvimento e da execução contratual 

devem ser particularmente aferidas pelo magistrado para que possa, objetivamente, colmatar 

eventuais lacunas contratuais. O juiz pode, também, suprir cláusulas faltantes no contrato, 

devendo-se considerar como implícitos os deveres anexos. O juiz não pode permitir que o 

contrato, como regulação objetiva, dotada de um específico sentido, atinja finalidade diversa 

do quanto almejado pelos estipulantes
104

. Assim, a atividade judicial concretiza o mandamento 

do respeito à confiança que uma das partes depositou na outra. É essa confiança recíproca, 

respaldada na conduta esperada e leal, que justifica a relação contratual. 

A função de norma de criação de deveres jurídicos indica que os contratantes 

deverão adotar comportamentos determinados pela boa-fé, tendo em vista o fim contratual. 
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Entre esses deveres, podem-se citar: dever de informar (que ocupa especial relevo no âmbito 

das relações jurídicas de consumo), dever de cuidado e proteção com a pessoa e o patrimônio 

da outra parte, dever de cooperação para o correto adimplemento da prestação acordada, dever 

de manter sigilo sobre atos ou fatos dos quais se teve conhecimento em razão do contrato. 

Esses deveres vinculam as partes contratantes e abrangem tanto o devedor quanto o 

credor e estão orientados ao cumprimento global da avença, auxiliando na consecução do fim 

contratual. Trata-se da adoção de determinados comportamentos, fulcrados na boa-fé, que 

geram a relação de confiança que subjaz à relação contratual e que salvaguardam o próprio 

negócio jurídico. Atua, então, a boa-fé como fonte de integração do conteúdo contratual, 

garantindo seu cumprimento de acordo com as finalidades socioeconômicas impostas pelas 

partes. 

Como consequência lógica do papel de norma de criação de deveres jurídicos, cabe 

à boa-fé objetiva a função de norma limitadora ao exercício de direitos subjetivos, uma vez 

que, ao criar deveres, estará, correlativamente, limitando ou restringindo direitos das partes. 

Nesse caso, a boa-fé funciona como mecanismo de controle relativamente aos atos que 

compreendem o exercício abusivo de direito, não admitindo os que ultrapassem os limites 

impostos pela boa-fé. Ou seja, mesmo que em contrato conste determinado direito, se este 

contrariar os limites da boa-fé, será tido como não admitido e será negado seu exercício, de 

modo a adequar o contrato ao seu fim social. Sob essa ótica, a boa-fé não permite condutas que 

contrariem o mandamento de agir com lealdade e correção. 

Todas as três clássicas funções atribuídas à boa-fé foram contempladas no Código 

Civil: no art. 422, a boa-fé aparece como norma criadora de deveres entre as partes 

contratantes; no art. 187, como norma limitadora do exercício de direitos subjetivos e, no art. 

113, exsurge como cânone hermenêutico-integrativo, constituindo-se em instituto hábil a 

nortear o trabalho do intérprete dos contratos
105

. 

Explicitadas as funções da boa-fé objetiva, passa-se, agora, a discorrer acerca da 

concepção atual e das funções da autonomia da vontade. 

No âmbito do direito privado, a disciplina da atividade econômica pauta-se no 

reconhecimento, pela ordem jurídica, da possibilidade de os particulares decidirem obrigar-se, 

mediante a assunção de obrigações recíprocas, por meio de negócios jurídicos celebrados 

livremente. A par da evolução histórica, em que a autonomia da vontade flutuou entre períodos 
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de liberalização econômica e períodos de intervenção estatal, constatam-se sucessivas 

redefinições que afetaram a concepção desse princípio, dando-lhe um caráter mais amplo ou 

mais restrito, a depender dos valores vigentes na sociedade. 

O dirigismo, caracterizado pela intervenção do Estado na ordem econômica, 

regulando os interesses pela interferência da ordem positivada, certamente importou a restrição 

da margem de livre atuação do particular. Não obstante, a despeito dessa etapa evolutiva, a 

vontade dos particulares só é eficaz na regulação dos próprios interesses na medida em que se 

enquadram nos limites impostos pela ordem jurídica, que é reflexo da dinâmica social. Assim, 

a autonomia atua nas fronteiras delimitadas pela ordem positiva, sejam elas mais ou menos 

estreitas. 

Apesar das limitações apresentadas, decorrentes da interferência externa à 

manifestação volitiva dos particulares na regulação de seus interesses, o reconhecimento de 

eficácia jurídica a essa manifestação fundamenta um largo espectro de obrigações. Daí resulta 

que não se pode simplesmente desconsiderar o papel que a autonomia da vontade exerce na 

disciplina das obrigações privadas, devendo-se aprofundar no estudo das fronteiras delineadas 

pela ordem jurídica, dentro da qual atua a faculdade de autorregulação dos interesses. 

Nessa linha de pensamento, salienta Fábio Ulhoa Coelho
106

: 

Mas, ressalte-se, se é incorreto repudiar qualquer função atual ao princípio da 

autonomia privada, também o é considerá-lo em termos absolutos. Já não há mais 

como sustentar a visão ingênua (ou, muito pelo contrário, bastante engenhosa) de 

homens igualmente livres e capazes, celebrando, no comércio das pretensões, pactos 

irretratáveis sobre seus interesses comuns. (...) A hipossuficiência do empregado, o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, o estatuto da microempresa, entre 

outros, são manifestações do novo perfil da igualdade entre os particulares que 

enforma o direito privado. Dessa maneira, o princípio da isonomia como base para a 

disciplina das relações entre particulares apresenta-se, hoje, mais como equalizador de 

pretensões de sujeitos inequivocamente desiguais, e menos como exclusão de 

privilégios. E, nesse diapasão, resgata e enriquece a noção aristotélica de igualdade 

como proporcionalidade. 

 

Remetendo também à proporcionalidade, assevera Perlingieri
107

: 

O problema da proporcionalidade depende, de modo particular, da noção de 

autonomia negocial. Sob esse ângulo, parece bem centrado o tema do congresso 

[aqui, o autor refere-se ao congresso no qual foi apresentado este trabalho]. A 

autonomia negocial, contratual, não é um dogma, nem um preconceito ou um valor 

em si. A conformação desta última diz respeito às escolhas de fundo que caracterizam 
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o ordenamento: essa se configura segundo os dados normativos extraídos do 

ordenamento, em sua unitariedade e na sua completude, segundo os princípios e as 

regras. Essa se coloca entre liberdade e justiça contratual. 

 

Nessa perspectiva, vale salientar a funcionalização dos principais institutos do 

direito civil, entre eles o contrato e, por consequência, a autonomia da vontade. Sob essa ótica, 

a ciência jurídica deve ocupar-se, também, com as funções que possa desempenhar, e não só 

com seus elementos estruturais. Para isso, necessário faz-se recorrer às ciências sociais para 

melhor compreender o fenômeno jurídico.  

Dessa forma, vislumbrar-se-ia o papel desempenhado por uma norma no contexto 

do sistema jurídico. Significa, então, uma abordagem interdisciplinar, aproximando o direito 

das demais ciências sociais, de modo a fazer o jurista tomar contato com a realidade social e a 

instigá-lo a ter uma postura crítica em prol de uma ordem social mais justa
108

. 

A funcionalização dos institutos jurídicos significa, então, que o direito em particular 

e a sociedade em geral começam a interessar-se pela eficácia das normas e dos 

institutos vigentes, não só no tocante ao controle ou disciplina social, mas também no 

que diz respeito à organização e direção da sociedade, abandonando-se a costumeira 

função repressiva tradicionalmente atribuída ao direito, em favor de novas funções, de 

natureza distributiva, promocional e inovadora, principalmente na relação do direito 

com a economia.
109

 

 

No caso específico da autonomia da vontade, seu exercício condiciona-se à 

utilidade social que a autorregulamentação dos interesses possa representar, com vistas ao bem 

comum. O ordenamento jurídico, assim, impõe limites para o exercício de faculdades 

subjetivas, considerando que os interesses da sociedade se sobrepõem aos do indivíduo e que o 

objetivo a ser colimado é o bem comum
110

. A proteção dos interesses particulares justifica-se 

não só como manifestação da liberdade individual, mas sobretudo em virtude da função que 

desempenha para a promoção da ordem social. 

Nesse ponto, a lógica liberal e capitalista, centrada no individualismo, dá lugar à 

lógica social, na qual o Estado intervém para propiciar a realização do princípio ordenador da 

disciplina da propriedade e do contrato, orientando seu exercício na direção mais congruente 

com o bem comum e com a justiça social
111

. Assim, o exercício da autonomia da vontade deve 

limitar-se pela ordem pública, pelos bons costumes e, em particular, pela utilidade que possa 

                                                 
108

 Não se trata, aqui, de pretender dar uma visão sociológica ao tema, nem de fugir do contato com a realidade 

empírica, refugiando-se num mundo de abstrações. Ver, a propósito, OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código 

de Hamurábi!. In: Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (UFPE), v. 13, 2003, p. 299-330. 
109

 AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 5. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 366-367. 
110

 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Autonomia da Vontade, Autonomia Privada e Autodeterminação – Notas 

sobre a Evolução de um Conceito na Modernidade e na Pós-Modernidade. Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, a. 41, n. 163, jul.-set./2004, p. 124-125. 
111

 CARRASQUEIRA, Simone de Almeida. As Transformações do Direito Contratual: Função Social do Contrato 

e Boa-Fé Objetiva. Revista Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Gama Filho, v. 12, n. 1, 2006, p. 137. 



73 

 

ter na consecução dos interesses comunitários, com vistas ao desenvolvimento econômico e ao 

bem-estar social, realizando a justiça social e sem prejuízo da liberdade da pessoa humana
112

. 

O direito, nesse diapasão, passa a exercer função corretora dos excessos da 

autonomia da vontade e de equilíbrio entre os vários interesses, limitando o poder jurídico do 

indivíduo, de modo a fazer preponderar a justiça social e a tutelar a pessoa humana, 

funcionalizando a atividade econômica aos valores existenciais e sociais definidos pelo 

ordenamento
113

. A autonomia da vontade é, então, remodelada por valores não patrimoniais, de 

cunho existencial, inseridos na própria noção de ordem pública. 

O art. 421, do Código Civil, dispõe que a liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato. Quem contrata projeta na avença uma porção 

de sua personalidade, realizando dentro das suas relações privadas um pouco da ordem jurídica 

total
114

.  

A função social limita, pois, a autonomia da vontade quando esta esteja em 

confronto com o interesse social e este deva prevalecer, ainda que se atinja a própria liberdade 

de contratar. Assim, o contrato é visto como uma realidade maior, não atendendo 

exclusivamente aos interesses das partes. 

Afirma Tepedino
115

: 

A função social, em última análise, importa na imposição aos contratantes de deveres 

extracontratuais, socialmente relevantes e tutelados constitucionalmente. Não deve 

significar, todavia, uma ampliação da proteção dos próprios contratantes, o que 

amesquinharia a função social do contrato, tornando-a servil a interesses individuais e 

patrimoniais que, posto legítimos, já se encontram suficientemente tutelados pelo 

contrato. 

(...) 

A rigor, a função social do contrato deve ser entendida como princípio que, 

informado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III), do valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV) – fundamentos da República – e da 

igualdade substancial (art. 3º, III) e da solidariedade social (art. 3º, I) – objetivos da 

República – impõe às partes o dever de perseguir, ao lado de seus interesses 

individuais, a interesses extracontratuais socialmente relevantes, dignos de tutela 

jurídica, que se relacionam com o contrato ou são por ele atingidos. 

 

A função social do contrato desempenha, destarte, o importante papel de impor aos 

contratantes a consecução de interesses relevantes socialmente, além dos fins a que se 
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propuseram com a avença, relacionados ou alcançados pelo pacto, o que amplia, para o 

domínio do contrato, a noção de ordem pública.  

Por essa razão, o parágrafo único do art. 2.035, do Código Civil, dispõe que 

“nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os 

estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. 

Nessa direção, o contrato tutela, simultaneamente, os interesses dos contratantes e 

os da coletividade. Em um sistema que tem por sustentáculo a solidariedade e a dignidade da 

pessoa humana, o conteúdo da função social assume caráter promocional com vistas à garantia 

e promoção dos valores sobre os quais se funda o ordenamento
116

. 

Finalmente, a autonomia da vontade não pode mais ser concebida como princípio 

absoluto, mas deve ser vista à luz dos valores constitucionais. É imprescindível, portanto, a 

submissão do princípio da autonomia da vontade – que não representa um valor em si mesmo, 

como unidade normativa isolada – aos princípios inseridos no vértice do ordenamento jurídico, 

realizando, assim, não só os fins queridos pelas partes contratantes, mas perseguindo também 

os interesses extracontratuais socialmente relevantes vinculados à promoção dos valores 

constitucionais
117

. 

Esse papel funcionalizador, na teoria contratual, pode ser exercido por meio do 

resgate do princípio da boa-fé, reconstruindo-se essa categoria do direito privado e 

interpretando-a à luz do princípio conformador da proteção da dignidade, fundado na 

solidariedade e na plena realização da pessoa humana. As implicações dessa abordagem 

funcional supõem a necessidade de reenvio aos princípios constitucionais para se determinar o 

alcance da boa-fé nas relações contratuais, que atua como instrumento dessa conexão 

axiológica e teleológica entre a legislação civil e a Constituição
118

. 

Assim, nas novas relações contratuais, mais condizentes com a realidade social, a 

expectativa que caracteriza os contratantes é que ajam segundo os ditames da boa-fé, instituto 

hábil para instrumentalizar os anseios sociais e tornar o contrato um espaço de concretização 

da justiça, guardando consonância com os princípios e valores expressos na matriz 

constitucional.  
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3.4 A nova concepção do contrato: diálogo de fontes entre o Código de Defesa do 

Consumidor e o Código Civil 

 

Conforme já ressaltado, a concepção tradicional do contrato – negócio jurídico por 

excelência – concebia o vínculo contratual como centrado na ideia do valor da vontade como 

elemento nuclear e principal, considerando-a como fonte única para o nascimento de direitos e 

obrigações. Somente a vontade livre e real, isenta de vícios, podia dar origem a um contrato 

válido. Essa concepção clássica foi o ápice da evolução do direito e do desenvolvimento social, 

político e econômico levada a efeito nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Francesa, o 

liberalismo econômico e a Revolução Industrial. Refletia, então, uma relação entre contratantes 

em posição de igualdade jurídica, os quais discutiriam livremente as cláusulas de seu acordo de 

vontade. 

No atual estágio de evolução social, na sociedade de consumo, caracterizada pela 

produção e distribuição em grande quantidade, o comércio jurídico se despersonalizou e se 

desmaterializou, predominando – em quase todas as relações entre sociedades empresárias e 

consumidores – os métodos de contratação em massa
119

, com destaque para a contratação à 

distância no âmbito do comércio eletrônico de consumo e para os contratos de adesão.  

Em virtude da necessidade de tratamento adequado do fenômeno da massificação 

contratual e da parte contratante vulnerável, o contrato sofreu transformações de modo a 

adequar-se a essa nova estrutura, não obstante ainda representar o instrumento, por excelência, 

da liberdade de iniciativa. Restringe-se a preponderância do princípio da autonomia da vontade 

para amoldar-se às particularidades da sociedade moderna, que evoluiu, superando esse dogma 

como rumo intransponível e abrindo campo para a adoção dos princípios da boa-fé objetiva e 

da tutela do hipossuficiente.  

Nos contratos massificados, o acordo de vontades, normalmente, é mais aparente 

do que real, deixando evidente o desnível entre os contratantes e evidenciando que assegurar a 

liberdade contratual não implica, necessariamente, a garantia de justiça contratual. Em 

determinadas ocasiões, a escolha do parceiro contratual ou a própria liberdade de contratar não 

mais existe. Essa crise na teoria contratual implicou o declínio da concepção clássica que via 

no voluntarismo a força nuclear que ligava os contratantes. 

Essa crise acarretou, na verdade, uma transformação no modo de pensar o contrato. 

Não é ocioso recordar que o direito não ignorava o surgimento de doutrinas socialistas que 
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exigiam tutela específica da classe operária, mormente em razão dos progressos advindos da 

Revolução Industrial, demandando uma regulação própria de suas relações com a classe 

empresarial. As exigências sociais de então deram origem à intervenção do Estado nas relações 

trabalhistas, antes restritas à esfera dos interesses privados. Por seu turno, também a Igreja 

Católica, por meio de encíclicas, chama a atenção para a doutrina social que deveria nortear a 

atuação estatal e amparar os direitos dos cidadãos. 

No Brasil, entretanto, o Código Civil de 1916 não albergou, na disciplina 

contratual, essa tendência de socialização do direito, positivando o voluntarismo e o 

individualismo concebidos no século XIX, mas que já não atendiam aos anseios da sociedade e 

nem se adaptavam à realidade do incipiente século XX. Apenas com a edição da nova ordem 

constitucional, em 1988, é que novos valores são alçados à primazia da pirâmide axiológica da 

ordem normativa, cujo reflexo mais notável, no âmbito da regulação contratual, é o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), que se propõe a restringir o âmbito de atuação da autonomia da 

vontade, reservando-lhe espaço consentâneo com a equidade contratual. 

A crise do dogma da autonomia da vontade acarretou a relativização do conceito de 

contrato que, a par da nova realidade em que estava inserido, teve de adaptar-se e de 

remodelar-se, passando a ter função social dirigida à realização da justiça e do equilíbrio 

contratual. Agora, ao invés do predomínio da vontade do mais forte sobre o mais vulnerável, o 

elemento nuclear gravita em torno da equidade, da boa-fé, da justiça, da segurança nas relações 

contratuais. Impõe-se a boa-fé objetiva como paradigma na formação e execução das 

obrigações, devendo a nova hermenêutica estar em conformidade com as novas orientações. 

A interpretação dos negócios jurídicos de acordo com a boa-fé propõe uma nova 

visão do direito dos contratos, mais consentânea com a procura do equilíbrio e da justiça 

contratual. A norma estabelecida no art. 47, do CDC, por exemplo, dispondo que “as cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” está em consonância 

com a referida busca do equilíbrio contratual, uma vez que beneficia sempre o elo mais fraco. 

A interpretação a favor do consumidor, assim como a boa-fé no controle das cláusulas abusivas 

(art. 51, IV, CDC), permitirá que a relação jurídica seja considerada de modo a respeitar a 

confiança e os legítimos interesses dos consumidores. 

O contrato, ao tempo em que representa o instrumento de circulação de riquezas, 

também é instrumento de proteção dos direitos fundamentais, primando pelos paradigmas de 

qualidade, segurança, de adequação dos serviços e produtos no mercado. Nessa seara, o direito 

à informação e a tutela da confiança, que norteiam o Código de Defesa do Consumidor, 

concretizam o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa valorização da informação e da 
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confiança reforça a nova concepção da autonomia da vontade, lastreada na vontade real, 

racional e efetiva do contratante mais fraco, vontade esta protegida pelo direito e livre de 

pressões impostas pelo consumismo sem peias. 

O direito, assim, torna-se instrumento de justiça e de inclusão social, de proteção 

do lado mais débil da sociedade, de realização dos direitos fundamentais, de combate ao abuso 

do poder econômico e a toda sorte de atuação que seja contrária à boa-fé e à confiança na 

relação fornecedor-consumidor. O direito encontra legitimação na proteção da confiança e das 

expectativas legítimas dos indivíduos, amparando equitativamente o mais fraco. Valoriza-se o 

paradigma da confiança como eixo central das condutas e como fonte jurídica, dela extraindo 

responsabilidades específicas. Essa visão proativa é possível com o advento do Código de 

Defesa do Consumidor, desde que este seja visto sob um nouveau regard, calcado no respeito e 

na lealdade das relações sociais. 

Nesse novo olhar, a boa-fé objetiva e a confiança estão intrinsecamente atadas, pois 

a boa-fé é pensar no outro e a confiança é a consideração dos interesses legítimos do outro. 

Levar em conta os interesses da outra parte é visualizar o alter e valorar a conduta, conforme a 

confiança despertada. Essa visão reforça os paradigmas sociais da dogmática do direito 

privado, contribuindo para alçar a boa-fé e a confiança ao centro principal das preocupações do 

direito quando se tem em mente o desequilíbrio nas relações contratuais e a proteção dos mais 

fracos. 

A procura do equilíbrio contratual embasa a concepção social do contrato, para a 

qual, além da manifestação de vontade, importa levar em consideração os efeitos do contrato 

na sociedade e a condição social e econômica das partes envolvidas. Destaca-se o papel da lei 

como limitadora e legitimadora da autonomia da vontade, passando a proteger determinados 

interesses sociais, valorizando a confiança depositada no vínculo, as expectativas e a boa-fé 

dos contratantes
120

. O espaço para a autorregulação dos interesses diminui, restringido por 

normas imperativas, a exemplo do art. 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa nova 

concepção, o interesse social passa a ter posição proeminente e o intervencionismo estatal 

relativiza o dogma da autonomia da vontade, deslocando o centro das preocupações para a 

esfera social: é o contrato como instrumento de circulação de riquezas, mas limitado e regulado 

de molde a alcançar sua função social. 

Na esfera social, ganha relevo a confiança, valorizando-se mais a vontade 

declarada do que a vontade interna, com a finalidade de dar maior segurança e certeza às 
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relações jurídicas contratuais. “A confiança é um elemento central da vida em sociedade e, em 

sentido amplo, é a base da atuação/ação organizada (geordneten Handelns) do indivíduo”
121

. 

Nesse diapasão, é possível admitir a responsabilização daquele que, em razão de seu 

comportamento, fez brotar no outro contratante a justificada expectativa no cumprimento de 

determinadas obrigações. O declarante deve responder pela confiança que a outra parte nele 

depositou ao estabelecer o vínculo contratual. 

O direito desenvolve, assim, uma teoria contratual “com função social”, bem ao 

estilo daquelas descritas por Wiehweg, isto é, o direito deixa o ideal positivista (e 

dedutivo) da ciência, reconhece a influência do social (costume, moralidade, 

harmonia, tradição) e passa a assumir proposições ideológicas, ao concentrar seus 

esforços na solução de problemas. É um estilo de pensamento cada vez mais tópico, 

que se orienta para o problema, criando figuras jurídicas, conceitos e princípios mais 

abertos, mais funcionais, delimitados sem tanto rigor lógico, como veremos no CDC, 

pois só assumem significação em função do problema a resolver, são fórmulas 

jurídicas de procura da solução do conflito, fórmulas que jamais perdem a sua 

qualidade de tentativa. Esta parece ser a fase do direito atual, pois, superado o 

ceticismo quanto ao declínio do pensamento sistemático, a infalível descodificação, 

evoluímos para considerar a realidade positiva função do pensamento tópico e da 

reetização do direito.
122

 

 

Essa mudança de rumo teve como consequência a edição de leis mais concretas 

com o fito de solucionar os problemas postos pela realidade social. São leis mais funcionais e 

menos conceituais, que deixam espaço para que a doutrina e a jurisprudência atuem utilizando 

valores e princípios para a consecução de soluções mais próximas ao ideal de justiça. 

Sob essa orientação, o contrato também é instrumento de proteção dos direitos 

fundamentais do consumidor, uma vez que a Constituição Federal identificou esse novo sujeito 

e o albergou sob sua proteção (art. 5º, XXXII c/c art. 1º, III), não obstante a livre iniciativa do 

mercado (art. 170, V). O art. 48, do ADCT, por seu turno, ordenou ao legislador ordinário 

regular as relações de consumo. Deriva, então, o CDC da Constituição Federal: é o CDC, 

portanto, instrumento dos direitos fundamentais do cidadão e instrumento para alcançar a 

justiça contratual alicerçada na noção de equilíbrio mínimo das relações jurídicas contratuais. 

Como assevera Claudia Lima Marques
123

: 

Em outras palavras, a Constituição Federal de 1988 serve agora como a garantia 

institucional da existência e efetividade do Direito do Consumidor. Efetivamente, no 

Brasil de hoje a proteção do consumidor é um valor constitucionalmente fundamental 

(Wertsystem), é um direito fundamental (Grundrecht) e é um princípio da ordem 

econômica da Constituição Federal de 1988 (art. 170, V, da CF/88). (...) 
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(...) A Constituição Federal de 1988 é o marco de reconstrução de um Direito Privado 

brasileiro mais social e preocupado com os vulneráveis de nossa sociedade; uma 

Constituição que é a garantia e o limite de um Direito Privado construído sob seu 

sistema de valores. (...) 

 

Essa procura pelo equilíbrio e equidade contratual está inserida no bojo do 

princípio da boa-fé, que valoriza os interesses legítimos que levam cada uma das partes a 

contratar e, consequentemente, põe em evidência o equilíbrio intrínseco da relação contratual. 

O desequilíbrio entre direitos e deveres, em detrimento do consumidor, ensejará a sua proteção 

contra o abuso, reclamando a ação reequilibradora proporcionada pelo CDC, que reprime os 

excessos do individualismo, revitalizando a importância da comutatividade das prestações e a 

justa proporcionalidade de direitos e deveres. 

Com a entrada em vigor, em 2003, do Código Civil, optou o legislador brasileiro 

por manter a regulação das relações entre consumidores e fornecedores (relações entre 

“diferentes”) a cargo do Código de Defesa do Consumidor, normatizando as relações privadas 

entre “iguais” no novo código. Tendo em vista o pluralismo que caracteriza nosso sistema 

jurídico, alimentado por fontes legislativas plúrimas, exsurge a necessidade de coordenação 

entre esses diplomas pertencentes ao mesmo ordenamento com o fito de torná-lo mais justo e 

eficiente. Na busca pela harmonia e coordenação entre as normas do ordenamento jurídico, 

Erik Jayme
124

 concebeu a expressão “diálogo de fontes” (dialogue de sources) para expressar o 

desafio de encontrar soluções harmonizadas e funcionais no ordenamento, mediante a 

aplicação simultânea, coerente e coordenada (diálogo) das mais heterogêneas fontes 

legislativas, tendo por eixo as normas constitucionais. 

Essas diferentes fontes – que expressam lógicas próprias – não mais se excluem, 

cabendo ao aplicador da lei coordená-las, de modo que resultem soluções em harmonia com o 

sistema, assegurando sua funcionalidade. Os valores constitucionais devem servir de lume para 

essa coordenação, garantindo efeitos úteis às fontes. Assim, ao invés da simples retirada de 

uma das normas, na hipótese de conflito, propõe-se o diálogo entre elas, de molde a alcançar a 

finalidade nelas colimada. Diz-se “diálogo” porque haveria influências e interpenetrações 

recíprocas e aplicação conjunta das normas, simultaneamente.  

No caso do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, verifica-se que o 

segundo traz a mesma linha principiológica do primeiro, tais como a função social dos 

contratos e a boa-fé objetiva, havendo convergência de princípios entre ambos, de modo que 

eventual conflito residiria no âmbito das normas. Essa convergência principiológica abre 
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espaço para o diálogo entre os dois diplomas. Ressalte-se que o campo de aplicação das duas 

leis é diverso: o Código Civil é lei geral, regulando toda relação privada não albergada por lei 

especial, ao passo que o CDC é lei especial destinada a regular a relação de consumo. Além 

disso, o Código Civil nada dispõe acerca da relação de consumo. Assim, não haveria espaço 

para colisão entre as duas leis, em conformidade com o art. 2º, da Lei de Introdução ao Código 

Civil. 

O CDC é um código que tem por objetivo compensar a vulnerabilidade dos 

consumidores por meio de normas protetivas, de forma a alcançar a igualdade formal e 

material entre consumidores e fornecedores. Por isso, é um código para “diferentes”, para 

aqueles em que a igualdade deve ser tutelada. O Código Civil, diversamente, é um código para 

“iguais”, uma vez que se assume que os contratantes estão nivelados quando decidem 

autorregular seus interesses. O campo de aplicação do CDC é necessariamente o sujeito visto 

coletivamente, sem perder sua dimensão individual. O CDC tem dimensão coletiva expressa, 

refletindo sua tutela nos direitos individuais, individuais homogêneos, coletivos e difusos. No 

Código Civil, por sua vez, prevalece a dimensão individual, pois visa regular uma relação 

privada entre iguais. 

No que se refere ao campo de aplicação material, a norma que regulará a relação 

jurídica dependerá do tipo de relação (compra e venda, transporte, seguro, serviço) e de seus 

partícipes. Se se tratar de contratos civis ou empresariais, o Código Civil os regerá; mas, se se 

tratar de contrato de consumo, será regulado pelo CDC e, subsidiariamente, pelo Código Civil. 

Essa subsidiariedade implica um diálogo de complementaridade entre as duas fontes. Nesse 

diálogo, por exemplo, cláusulas gerais presentes no Código Civil podem ser utilizadas 

subsidiária ou complementarmente em um caso regulado pelo CDC, se for mais favorável ao 

consumidor. 

Para os dois diplomas referidos, Claudia Lima Marques vê três tipos de diálogos de 

fontes: diálogo sistemático de coerência, diálogo sistemático de complementaridade e 

subsidiariedade e diálogo de coordenação e adaptação sistemática
125

. 

No diálogo sistemático de coerência, quando da aplicação simultânea de duas leis, 

uma delas pode servir de base conceitual para outra, mormente quando se cuida de uma lei 

geral e de uma especial. Conceitos como pessoa jurídica, decadência e prescrição transitam do 

Código Civil para o CDC, informando-lhe a base teórica necessária para sua correta 

interpretação. 
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O diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade diz respeito à 

possibilidade de uma lei complementar ou subsidiar, naquilo que for necessário, a aplicação da 

outra, tanto no que tange às normas quanto aos princípios. Institutos – como a responsabilidade 

civil sem culpa presente no Código Civil – podem iluminar aspectos de determinada relação de 

consumo, se embutir normas mais favoráveis ao consumidor. Vejam-se, por exemplo, as 

normas dos artigos 721, 729, 732 e 777, do Código Civil
126

. 

O diálogo de coordenação e adaptação sistemática refere-se às influências 

recíprocas que um dos diplomas exerce sobre o outro, como, verbi gratia, no caso de uma 

redefinição do campo de aplicação de uma das leis. É um diálogo que reflete o influxo do 

sistema especial no geral e vice-versa. 

O transporte da teoria do diálogo de fontes para o âmbito constitucional conduz à 

obtenção de um equilíbrio no ordenamento jurídico, revelando a possibilidade de decisões 

coerentes frente à pluralidade de fontes, ao tempo em que propõe um fortalecimento da 

proteção dos titulares de direitos, em especial nas relações de consumo, para a realização plena 

do desenvolvimento de sua personalidade
127

. 

O diálogo de fontes chama a atenção para a coexistência coerente e em constante 

interação das várias fontes que informam o ordenamento jurídico, à luz dos valores expressos 

na Constituição Federal. No diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor – que é baseado 

no favor debilis, que protege o mais débil na relação consumidor-fornecedor – e outro diploma 

do direito privado, há que se ter em conta que a primazia da norma mais favorável ao 

consumidor é um princípio da aplicação das fontes em diálogo
128

, razão pela qual deverá 

prevalecer a proteção do consumidor, tutelado de forma especial pela ordem jurídica. 
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4 CONTRATOS ELETRÔNICOS DE CONSUMO 

 

 

4.1 Espaço virtual 

 

Na transposição dos conceitos jurídicos para a lógica computacional, há que se 

atentar que a linguagem da lógica é desvinculada do conteúdo fático imanente à linguagem 

natural humana. Para aquela, torna-se necessário atribuir valores (tais como 0 e 1, ou V e F, na 

lógica binária) para que a comunicação se processe e as funções sejam executadas pelo 

computador, persona ficta. 

Segundo Alexandre Freire Pimentel
129

: 

O fato é que quando se opera através da lógica jurídica, inevitavelmente, por conta da 

linguagem utilizada pela inteligência artificial, os termos de suas proposições 

encontrar-se-ão denotados de sentidos vinculados aos objetos designados no universo 

do Direito. Acrescentamos, com Vilanova, que neste contexto a linguagem pode 

adquirir um tríplice aspecto: uma é a linguagem pela qual o Direito se apresenta 

(linguagem do direito-objeto); outra é a linguagem através da qual a ciência do 

Direito colima deslindar o conhecimento do Direito (linguagem do conhecimento do 

direito-objeto); e a terceira é a linguagem formalizada da lógica. Bem, estas três 

modalidades de linguagem, apesar de situarem-se em níveis ou planos distintos, 

designam uma única relação fundamental, qual seja, a da linguagem com os objetos a 

que designa e, ao mesmo tempo, com o universo, a seara, onde se dão as relações 

entre sujeito e objeto atuantes nesse mesmo universo ou seara. 

 

A lógica por meio da qual se dá a linguagem computacional é formal, estando nela 

contida as leis algorítmicas que dão suporte à comunicação homem-máquina ao traduzir o fato 

concreto valorado juridicamente em proposição que seja processada computacionalmente.  

E a lógica, por seu turno, não exaure o universo jurídico, pois é insuficiente em 

relação ao direito tanto na sua construção, quanto na sua aplicação. E essa 

insuficiência deriva do fato de as proposições normativas dependerem sempre de um 

fato de valoração, mas na seara analítica e formal o nexo que se estabelece entre 

hipótese e conseqüência é uma relação do tipo „implicacional‟, ao passo que nas 

proposições jurídicas este nexo tem constituição axiológica
130

.  

 

Tanto o direito como a lógica incidem sobre a realidade, mas com ela não se 

confunde: as proposições lógicas estão no campo da lógica e não no mundo dos fatos e valores 

da realidade jurídica. O campo da lógica e o mundo dos fatos e valores podem, no entanto, ser 
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conectados mediante a utilização de símbolos lógicos que permitem expressar, em termos 

formais, determinadas relações jurídicas. 

Os fatos jurídicos são “causa” de “efeitos” específicos, que se passam na dimensão 

normativa das relações jurídicas, segundo ensina Pontes de Miranda, na esteira do 

pensamento de Savigny. Semelhante estrutura é bem representada pela forma do 

condicional, na lógica das proposições. O condicional representa o esquema “se..., 

então...”. É possível representá-lo formalmente de várias maneiras. Emprega-se o 

símbolo “ ” para identificar esse específico conectivo. O condicional é o conectivo 

(sincategorema) que permite expressar, em termos formais, as relações causais.  

(...) 

Dessa forma, quando se diz: 

(I) p  q 

significa-se que, se ocorre “p”, i.e., se a proposição “p” é verdadeira, ou é dada, então, 

por conseqüência, também é verdadeira, ou dada, a proposição “q”.  

A função mínima de cálculo na formalização da teoria do fato jurídico pode ser 

reduzida à fórmula (I) tendo-se presente que “p” é o “fato jurídico” e “q” a 

conseqüência que a norma lhe atribui, “q” podendo, de acordo com a definição de 

Savigny, ser descrita como equivalente ao universo das “relações jurídicas”. 

Trasladando essa fórmula básica para a teoria do fato jurídico, vemos que “p” pode 

representar um fato jurídico qualquer, previsto na norma jurídica. Nesse caso, “q” 

representará uma transformação específica a ser verificada no mundo das relações 

jurídicas, podendo tratar-se do surgimento de uma nova relação, de uma modificação 

nalguma já existente, ou da extinção de uma qualquer delas.
131

 

 

É, assim, na interligação da lógica e do mundo fático valorado juridicamente que se 

insere o direito cibernético (direito da informática ou direito digital, como preferem alguns), 

que demanda a criação de uma lógica jurídica que reflita a complexidade virtual em que se 

encontra a sociedade, capaz de interpretar a realidade social e adequar a solução ao caso 

concreto na mesma velocidade das mudanças geradas pelos avanços tecnológicos. Problema 

relevante, nessa seara, diz respeito à legislação que venha a tratar da regulamentação dos novos 

institutos jurídicos que dia a dia surgem no campo da informática. Qualquer normatização que 

venha a tratar do assunto deverá ser genérica o suficiente para sobreviver ao tempo e flexível o 

bastante para atender às idiossincrasias próprias desse campo sem cair na obsolescência de 

institutos passageiros. Na verdade, a volatilidade e a universalidade da informação, pela 

dinamicidade de sua natureza, estão ainda acima da capacidade de regulação jurídica, uma vez 

que se leva certo tempo para que se apreendam os novos fenômenos sócio-político-culturais e, 

assim, passem a ser valorados juridicamente.  

Nesse contexto, inserem-se as inovações tecnológicas, característica de um mundo 

cada vez mais globalizado. A disseminação, em escala mundial, de informações e de imagens 

por intermédio dos meios de comunicação social e o vertiginoso desenvolvimento da 

informática – observados em especial nos últimos 20 anos – vêm fomentando o trabalho de 
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pesquisadores para entender o alcance do fenômeno. O advento da internet, em particular, tem 

sido considerado alavanca de mudança e desenvolvimento das relações humanas e o direito, 

reflexo que é da sociedade, vem sofrendo o influxo dessas transformações, o que impõe 

enormes desafios aos juristas, legisladores e aplicadores. Sobre o processo de globalização e o 

surgimento da internet, diz Boaventura de Sousa Santos
132

: 

As telecomunicações são cada vez mais a infraestrutura física de um tempo-espaço 

emergente: o tempo-espaço electrónico, o ciber-espaço ou o tempo-espaço 

instantâneo. Este novo tempo-espaço tornar-se-á gradualmente o tempo-espaço 

privilegiado dos poderes globais. Através das redes metropolitanas e dos 

cibernódulos, esta forma de poder é exercida global e instantaneamente, afastando, 

ainda mais, a velha geografia do poder centrada em torno do Estado e do seu tempo-

espaço. 

 

Na formação dessas redes de telecomunicações, a internet é um elemento 

fundamental, pois permite a experimentação de um tipo de comunicação global, que vem se 

consolidando como uma estrutura básica mundial
133

. Sua precursora foi a ARPANet (Advanced 

Research Projects), rede que, em 1969, interligava o Departamento de Defesa norte-americano 

a universidades e organismos militares. Entretanto, o aumento do intercâmbio entre os 

cientistas terminou por acarretar a abertura da rede para mais universidades. Nos anos 1980, a 

ARPANet já era considerada a rede das redes e, em 1989, o físico Berners-Lee criou as 

condições para o intercâmbio de quaisquer informações por meio de computadores ao lançar o 

sistema  de  hipertextos. Na década seguinte, a rede passaria a chamar-se internet, ocorrendo 

sua abertura também para fins comerciais e, a partir de 1993, a rede disseminou-se 

mundialmente com a world wide web (www), interface em que sites de informações, de 

serviços, comerciais, de universidades, de relacionamentos e de entidades as mais variadas 

encontram-se conectadas entre si por intermédio de hyperlinks, permitindo o acesso imediato à 

página ali indicada.  

Os documentos hipertextuais utilizam uma linguagem de marcação de texto – 

HTML (hypertext markup language) – e são baseados num protocolo de transferência de 

hipertexto, o HTTP (hypertext transfer protocol). O protocolo utilizado para a comunicação 

entre computadores é o TCP/IP (transmission control protocol/internet protocol), que habilita 

o usuário a acessar a rede, seja por meio de modem (em desuso) – via telefone –, de cabos de 

fibra ótica, satélite ou conexões sem fio (wireless), nas quais ondas eletromagnéticas 

viabilizam a interligação. A utilização de um mesmo protocolo de transmissão de dados 
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proporciona a uniformização do sistema, permitindo que a interligação entre os computadores 

conectados seja possível. 

A navegação na internet é efetuada por meio de um ambiente operacional 

específico com interface gráfica que utiliza aplicativos que permitem o acesso às informações 

disponíveis. A velocidade de transmissão dos dados está diretamente ligada ao canal por meio 

do qual a informação transita, principalmente quando se tem em conta que a informação passou 

a ter conteúdo multimídia. Quanto mais larga a banda e quanto maior for a possibilidade de 

compressão e de descompressão de dados, maior será a capacidade de transmissão e, portanto, 

maior a velocidade do tráfego das informações digitais, ponto nevrálgico do sistema
134

. 

Hoje, o espaço virtual ultrapassa os limites do computador: os telefones celulares, 

smartphones, tablets e outros dispositivos multimídia trazem em seu bojo a marca da 

portabilidade. Não basta mais conectar-se à rede de um ponto fixo. A necessidade de 

mobilidade e a urgência de quase ubiquidade exigem que as prestadoras de serviço de 

telecomunicações renovem seu parque tecnológico com uma velocidade jamais vista. 

Aparelhos de última geração – objeto de desejo de um público cada vez mais ávido por 

inovações – tornam-se, em poucas semanas, ultrapassados. A rotatividade e o consequente 

descarte de produtos recém-adquiridos, além da pressão pelo consumismo desenfreado, 

tornaram-se a marca da sociedade moderna. 

Esse ambiente de pessoas conectadas tornou-se extremamente propício para o 

comércio. A grande vitrine virtual atrai a atenção das sociedades empresárias para o imenso 

potencial do comércio eletrônico, ou e-commerce. Mas não só elas: instituições financeiras, 

hospitais, profissionais liberais, entre tantos, abraçaram a ideia de colocar um produto ou 

serviço à disposição de quem estiver disposto a adquiri-lo à distância. Entretanto, ter uma 

janela aberta para o mundo exige, sobretudo, a manutenção de uma logística que reflita a 

diversidade cultural dos consumidores virtuais. Toda essa teia de relações passou a exigir 

novas regras, princípios e regulamentos – ou a aplicação de antigos princípios que continuam 

atuais – para solucionar os eventuais conflitos que surgem na utilização da rede
135

. Nesse 

sentido, o direito deverá propiciar mecanismos para a aplicação de normas que possam 

extrapolar o princípio da territorialidade, em especial no que concerne ao direito penal e ao 

direito empresarial, de forma a adequar a solução ao caso concreto na mesma velocidade das 

mudanças na sociedade. 
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O espaço virtual, ou ciberespaço, torna-se, então um vínculo para as comunicações 

as mais variadas, afetando as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade. 

Constata-se a migração em massa de sociedades empresárias tradicionais para o mundo virtual, 

uma vez que a quantidade de pessoas conectadas à rede se amplia numa velocidade cada vez 

maior, o que acaba por tornar a internet uma grande vitrine de oportunidades. Essa velocidade 

também faz com que os efeitos dessa rede de relações sejam sentidos instantaneamente em 

todos os cantos do globo. Crises em um país afetam a economia de outro com quem, em 

princípio, não teria ligação direta. As bolsas de valores são um exemplo evidente dessa 

tendência. 

A facilidade proporcionada na execução das tarefas cotidianas, na pesquisa e no 

ensino à distância; a possibilidade de efetuar compras e comparar preços com apenas um 

clique; o desenvolvimento das comunidades sociais e das redes de relacionamento; a 

comunicação em tempo real entre pessoas separadas por milhares de quilômetros; a utilização 

da rede como instrumento de cidadania, entre outros, são exemplos do alcance que a rede 

possui. A gama de atividades já existentes, o vasto manancial de oportunidades em ebulição e 

as funcionalidades que ainda estão por serem criadas fomentam a especulação e a imaginação 

do ser humano acerca dos novos usos que certamente serão agregados à rede. 

Todo esse manancial de inovações carreia em si, não obstante, um farto conjunto 

de problemas que se tornaram objeto de discussão, especialmente no campo jurídico, que 

dizem respeito a questões relativas às fraudes eletrônicas, à invasão de privacidade, à 

segurança, aos crimes digitais, à validade dos documentos eletrônicos, entre outras. Digno de 

nota é a marginalização social consubstanciada no analfabetismo digital, que impede a 

utilização dos recursos da rede por pessoas não preparadas para o uso de novas tecnologias, 

excluindo-os do mundo virtual. “Aqueles que não tiverem existência virtual dificilmente 

sobreviverão também no mundo real, e esse talvez seja um dos aspectos mais aterradores dos 

novos tempos”
136

.  

Essa exclusão rompe com as ideias de igualdade formal e de direito de 

oportunidade. Quem não usa o meio eletrônico é um novo tipo de excluído, um analfabeto 

cibernético discriminado da sociedade de consumo e apartado das possibilidades infinitas de 

acesso às informações proporcionadas pela rede. Já se fala, inclusive, em acordos entre grupos 

privados para criar redes particulares integradas à internet, mas com estrutura física própria, 

cujos usuários comprariam o privilégio de trocar dados em velocidade maior do que a dos 
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demais usuários, criando um novo tipo de exclusão
137

. Uma vez que parte das atividades 

econômicas e da produção cultural está migrando para a rede, estar fora do fluxo de 

informação oferecido pela internet significa um novo tipo de ignorância, que exige a adoção de 

políticas públicas com vistas à capacitação do cidadão e à disponibilização de equipamentos e 

de acesso à informação digital
138

. São questões prementes do mundo virtual e que necessitam 

ser enfrentadas para que se encontrem soluções de modo que se façam emergir as 

potencialidades positivas da rede. Nessa linha, 

A sociedade contemporânea está passando por um processo de mudança no modelo 

dominante, ou seja, está se desenvolvendo um modelo que inclui os modelos 

informacionais, revestidos por uma nova roupagem tecnológica, econômica, política, 

organizacional e de gestão coletiva. Em virtude desta mudança a internet, (sic) não 

pode ser considerada apenas uma nova tecnologia da informação, mas sim, como um 

meio que pode auxiliar na organização econômica e social como um todo, sob a 

forma de capacitor e possibilitador da produção do conhecimento.
139

 

 

A principal característica do mundo virtual é a intangibilidade, ou seja, não faz 

parte do mundo físico, não é formada por matéria, mas sim por bits e bytes. É, portanto, uma 

nova forma de percepção de uma realidade que escapa ao mundo que tem existência física, 

palpável, fazendo-nos ser atores em um palco que não se materializa, mas que é real. É um 

espaço no qual se praticam atos que possuem consequência no mundo social e, que, portanto, 

devem ser compreendidos pelos operadores do direito
140

. 

Presencia-se, nesse contexto, uma alteração nos paradigmas empresariais, um 

maior poder de informação para o consumidor, uma maior agilidade na consecução de suas 

transações (comerciais ou de cunho pessoal), configurando uma mudança de costumes 

propiciada pela era da tecnologia, na qual se põe em evidência o conhecimento. Nesse 

panorama, função relevante é atribuída ao direito com o fito de fornecer a necessária segurança 

aos partícipes das relações virtuais, provendo-lhes a correta prestação jurisdicional e 

protegendo o ambiente virtual das práticas nocivas que acarretam danos ao internauta, 

mormente quando este se encontra na posição de consumidor. O direito deve estar coadunado 

com as novas práticas que surgem a todo momento, acompanhando de perto as inovações 

tecnológicas e, por conseguinte, promovendo um ambiente social mais próximo da segurança 

que deve nortear as relações jurídicas. 

A intensificação das interações econômicas, políticas e culturais proporcionadas 

pelo avanço nas telecomunicações e na informática assumiu proporções tais que se pode 
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questionar se com isso se inaugurou um novo modelo de desenvolvimento social. O período 

atual é de transição, tendo em vista a abertura e a indefinição que as transformações atuais 

engendram na sociedade. Sobre essa fase de transição, diz Boaventura de Sousa Santos
141

: 

(...) Trata-se, pois, de um período de grande abertura e indefinição, um período de 

bifurcação cujas transformações futuras são imperscrutáveis. A própria natureza do 

sistema mundial em transição é problemática e a ordem possível é a ordem da 

desordem. Mesmo admitindo que um novo sistema se seguirá ao actual período de 

transição, não é possível estabelecer uma relação determinada entre a ordem que o 

sustentará e a ordem caótica do período actual ou a ordem não caótica que a precedeu 

e que sustentou durante cinco séculos o sistema mundial moderno. Nestas 

circunstâncias, não admira que o período actual seja objecto de várias e contraditórias 

leituras. 

 

São essas possíveis e contraditórias leituras acerca do estado atual da sociedade que 

fazem com que seja tão rico e complexo o fenômeno globalizante da internet, exigindo do 

direito a maleabilidade necessária para regular as repercussões dessa nova ferramenta na vida 

de cada um. O direito, reflexo que é do caminhar evolutivo da sociedade, também é 

influenciado por essa nova realidade: a dinâmica da era da informação exige uma mudança na 

própria forma como é exercido e pensado. 

É indubitável, portanto, que a internet tem papel fundamental como dinamizador 

desses avanços, significando uma profunda alteração na forma como devem ser encaradas as 

relações sociais. As transformações tecnológicas propiciaram mudanças sociais e, nesse 

contexto, o direito não pode manter-se inerte, sob pena de não mais atender aos anseios da 

sociedade. Sua capacidade de adequação à nova realidade determina a própria segurança do 

ordenamento, proporcionando a necessária estabilidade e segurança jurídica reclamada pelo 

cidadão. O direito é responsável pelo equilíbrio das relações sociais e este só poderá ser 

alcançado com a adequada interpretação da realidade social, instituindo normas que garantam a 

segurança das expectativas e que incorporem as transformações por meio de uma estrutura 

flexível que possa sustentá-la no tempo. 

No âmbito do direito privado, em particular na seara consumerista, os desafios são 

grandes no que concerne aos contratos eletrônicos, o que, por si só, justifica a elaboração de 

trabalhos que visem a levantar o véu que ainda recobre essa área do direito e que abarquem o 

complexo e rico fenômeno do comércio eletrônico típico dos tempos atuais. Assim, é 

necessária uma visão crítica do direito tradicional, impondo-se uma nova valorização dos 

princípios, dos valores de justiça e equidade, em especial da boa-fé objetiva como paradigma 

limitador da autonomia da vontade. Em especial no que concerne às características que 
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dominam nosso tempo – a ubiquidade, a velocidade e a liberdade
142

 – tem-se que o consumidor 

experimenta uma nova vulnerabilidade no mundo virtual, o que reveste de fundamental 

importância revisitar as linhas da boa-fé no comércio e adaptá-las às novas realidades, em 

especial quando se trata de novos modelos contratuais de comércio eletrônico. 

São inúmeros os desafios frente a uma economia globalizada que não tem mais 

fronteiras rígidas e que estimula a livre iniciativa e a livre concorrência, tornando-se 

imprescindível que as leis que protegem o consumidor ganhem maior relevo em sua exegese, 

na incessante busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, mormente quando se tem 

em conta a complexidade, o imediatismo e a interatividade da sociedade atual. Alie-se a isso o 

fato de a vida econômica e social não poder desenvolver-se sem que haja o mínimo de 

segurança jurídica do contrato: sem ela, as garantias de tutela do ato jurídico perfeito e do 

direito adquirido tornar-se-iam meramente retóricas, despindo-se de sua finalidade 

estabilizadora e construtiva no relacionamento jurídico
143

. Daí, a ratio que informa a função 

social do contrato, pautada na boa-fé objetiva e na lealdade entre os contratantes, não pode ser 

dissociada da segurança jurídica que deve permear as relações sociais, alicerce sobre o qual se 

assentam os princípios constitucionais fundamentais. É esse harmônico embate que torna o 

tema da proteção do consumidor no comércio eletrônico instigante. 

 

 

4.2 A tecnologia e a ciência jurídica 

 

Como já salientado, a tecnologia trouxe impactos no campo do direito, 

especialmente quando são levados em conta conceitos como espaço, tempo, indivíduo e 

privacidade. O surgimento da era digital suscitou a necessidade de dar nova abordagem a 

questões como a organização social, a privacidade, a liberdade e a nova formatação dos custos 

com o uso da internet. Segundo Lorenzetti
144

, existiria um tratamento mítico da tecnologia 

digital e da globalização proporcionada pela internet, de modo que esta alcançaria a categoria 

de pensamento único, diante do qual a única posição seria aceitá-lo incondicionalmente. Além 

disso, a tendência atual da rede estaria voltada para a criação de grandes grupos que guiariam o 

internauta por caminhos previamente traçados segundo suas conveniências. 
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O fenômeno da internet, caracterizado pela interatividade e que permite a 

comunicação em tempo real e a desterritorialização das relações jurídicas, influencia conceitos 

e regras jurídicas, em especial no campo da defesa do consumidor. Diante disso, urge tecer 

algumas considerações acerca da influência da tecnologia nos conceitos jurídicos. 

O novo espaço no qual as relações jurídicas são levadas a efeito está dissociado do 

ambiente físico. As interações realizam-se no ciberespaço, caracterizado pela maleabilidade 

(qualquer um pode interagir na rede), pela não territorialidade (não conhece limites 

geográficos) e pela constante mutação (tudo muda continuamente). Funciona segundo regras 

próprias, não se submetendo a uma autoridade central. Não conhece ordem ou hierarquia e 

exerce influência sobre os demais sistemas, propagando-lhes o efeito da desterritorialização.  

A sociedade digital rompe com a barreira da delimitação territorial: no mundo 

virtual, constrói-se um novo território, não demarcável, no qual a riqueza consiste na 

informação e no domínio que sobre ela se exerce. É um espaço onde, em regra, reina o 

anonimato. O indivíduo despersonaliza-se, não interessando sua história pessoal. Múltiplos 

subterritórios emergem nessa configuração sob o signo da diferença: grupos reúnem-se em 

torno de interesses específicos, domínios são classificados segundo sua atividade na rede 

(comerciais, educacionais, governamentais, entre outros).  

A própria expressão “espaço virtual” parece conter uma contradição em si. O 

vocábulo espaço pode ser definido como “extensão ideal, sem limites, que contém todas as 

extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis”
145

, mas, no caso do 

espaço virtual, não existem “corpos ou objetos” que possam ser localizados no sentido 

empírico. Só no sentido figurado poder-se-ia vincular o espaço virtual a uma extensão abstrata, 

com conteúdo e continente indefinidos e sem limites. 

A tecnologia acentua a tendência de aceleração do tempo histórico. O tempo que 

decorre desde a descoberta de uma nova tecnologia até sua difusão em larga escala tem-se 

tornado cada vez menor. Essa “aceleração do tempo” faz com que a dimensão do passado e do 

futuro se disperse; o importante é apenas o presente. As grandes distâncias são vencidas pela 

comunicação instantânea: não se perde mais tempo e as trocas acentuam-se. A tecnologia 

permite a ruptura do conceito de tempo e espaço. Koselleck
146

, como já referido, ressalta que a 

experiência cria a expectativa. Da experiência, surge um horizonte de expectativa com o qual 

as pessoas projetam um futuro, preparam-se para ele ou sobre ele colocam expectativas. Da 
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tensão entre experiência e expectativa, surge o tempo histórico, o entrelaçamento entre passado 

e futuro, e um dos traços da sociedade contemporânea é a dilatação do horizonte de expectativa 

e a consequente restrição do espaço da experiência. Para Koselleck, o presente é a unidade da 

diferença da distinção entre passado e futuro. Nessa dimensão, o tempo virtual apartou-se do 

tempo real. Tudo se pode fazer simultaneamente, sem contato físico. 

A determinação do local onde são realizados os negócios jurídicos virtuais é uma 

questão importante para estabelecer, por exemplo, a lei aplicável ao contrato ou a jurisdição 

competente para julgar eventual litígio. A virtualização dos bens e a mobilidade das pessoas e 

atividades dificultam a aplicação dos provimentos judiciais. Na seara consumerista, o 

consumidor pode manifestar sua declaração de vontade enquanto se locomove em um veículo 

ou a partir de um computador situado em local diferente do de sua residência ou lugar de 

trabalho. O lugar jurídico pode ser, circunstancialmente, um nome de domínio que não guarde 

relação com o local real onde efetivamente se localize o consumidor. A marca da 

desterritorialização se faz presente nesses exemplos: as respostas à indagação acerca do local 

onde foram travadas as relações jurídicas não são fáceis. Na realidade, para qualificar um 

vínculo como celebrado à distância, interessa não o espaço, mas o tempo. Importa determinar 

se existe um interregno temporal relevante, suficiente para que se possa considerar a ocorrência 

de eventos de risco, tais como a morte do declarante, sua incapacidade ou retratação. 

Outro aspecto interessante relaciona-se ao uso cada vez mais individualista e 

menos socialmente participativo. A população de um país não está mais circunscrita a um 

território, mas é uma população global que realiza atos e celebra negócios em qualquer parte 

do mundo, conduta que muitas vezes escapa ao controle jurídico dos Estados. Ressalta 

Greco
147

: 

A tecnologia, especialmente a informática, trouxe a pulverização da participação 

social. O indivíduo não é mais uma figura abstrata que possa ser tratada e ter sua 

conduta disciplinada genericamente; não é mais um “objeto” do processo político e da 

criação de normas jurídicas. O indivíduo é alguém que, a todo instante, pode estar 

praticando atos, ativamente, que repercutem na estrutura de poder; é um verdadeiro 

“agente” que instaura múltiplas relações com outros indivíduos em qualquer parte do 

mundo, sem que a estrutura estatal possa controlar ou, muitas vezes, sequer tenha 

conhecimento. 

 

Analisando essa multiplicidade de condutas, na qual o indivíduo pode expressar-se, 

comunicar-se e interagir sobre qualquer tema com uma pluralidade de sujeitos em todo mundo, 

Lorenzetti constata o surgimento de um netcitizen, um navegador feliz, mas socialmente 

isolado e sem capacidade crítica: 
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A realidade mostra que assistimos um processo de regulação heterônoma das 

condutas, mediante a publicidade indutiva, a criação de modelos culturais, incentivo a 

determinadas condutas, o que vai criando regras comuns. Esta homogeneidade do 

indivíduo médio leva ao padrão de gostos e preferências, o que desencadeia um 

processo lesivo das liberdades. Como descreveu Huxley, este mundo é “feliz” 

porquanto ninguém é consciente do controle social e os sujeitos tomam decisões 

induzidos pelos outros, mas crendo firmemente que são suas próprias decisões.
148

 

 

Essa realidade aumenta a vulnerabilidade do indivíduo. Sua capacidade de controle 

fica limitada em função das características da rede, em que fica evidente a assimetria existente 

nas relações travadas virtualmente. Devido a essa situação de debilidade, torna-se premente a 

criação de um contexto institucional de regras que tornem possível a utilização da internet em 

condições paritárias, sem, entretanto, tolher a liberdade de expressão individual.  

Outro ponto a ser ressaltado relaciona-se ao impacto que a internet exerce na 

diminuição dos custos de pesquisa de mercado e aos custos associados à celebração de 

contratos. Esses custos incorridos pelas partes para chegarem a um acordo influenciam suas 

condutas e têm sido estudados tanto pela economia como pelo direito, em especial no campo 

contratual e no da responsabilidade civil. 

Os custos de comunicação por meio da internet são expressivamente inferiores aos 

de outras tecnologias disponíveis. Aliado a isso, os custos com a celebração de contratos 

diminuíram em função da utilização do documento eletrônico e da assinatura digital, 

dispensando o papel. Na área bancária, particularmente, as transferências eletrônicas, os 

pagamentos por meio de boletos emitidos apenas no ambiente virtual e a visualização on-line 

da movimentação financeira, v.g., redimensionaram os custos das instituições. Nas relações de 

consumo, a publicidade eletrônica chega diretamente via e-mail à casa do consumidor que, 

com apenas um clique, aceita as condições da contratação. A internet, assim, incrementa as 

possibilidades de interação não só com outros sujeitos, mas também aumenta a gama de 

produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Essa ampliação subjetiva e objetiva alarga o 

leque de opções posto à disposição do consumidor, o que acaba por acarretar uma diminuição 

do tempo que se leva para concluir uma transação e do custo nela envolvido. 

O problema da regulação da internet é uma vexata questio. O Estado deve regular 

ou poderia haver autorregulação? Um Estado nacional poderia regular uma rede que opera 

mundialmente? Nesse novo ambiente, tem-se que levar em conta que o direito não é inflexível 

às transformações da sociedade, devendo o jurista enfrentar a complexidade dos novos 

problemas que se apresentam. Nessa linha: 

O direito não é um corpo estático de regras inflexíveis e de tradições inalteráveis. O 

dinamismo da evolução econômica, cultural e tecnológica contemporânea exige que o 
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direito se adapte às demandas atuais. Tentativas de transplantar sistemas legais 

arcaicos para aplicação a circunstâncias que mudam constantemente resultam numa 

luta para harmonizar questões novas com estruturas jurídicas antiquadas. Atualmente, 

as cortes de justiça e o poder legislativo estão enfrentando questões atinentes aos 

negócios conduzidos na internet. Fracassado na tentativa de abranger os 

desenvolvimentos atuais, o velho direito deixa os novos problemas expostos ao litígio 

e exige que advogados e juízes explorem os mares desconhecidos da complexidade 

jurídica.
149

 

 

 Lorenzetti
150

 apresenta duas principais posições acerca do tema da regulação do 

ambiente virtual: para a corrente ontológica, estar-se-ia diante de um mundo novo, que 

demanda um direito diferente e, para a corrente instrumental, dever-se-iam transplantar as 

regras já existentes mediante o emprego da analogia. 

Para a corrente ontológica, o direito não estaria apto a regular o novo modelo de 

concepção de mundo. Esse mundo digital exigiria uma nova forma de pensar o direito, apta a 

conformar e a enfrentar os desafios impostos pela tecnologia. As variações de posições em 

torno dessa regulação vão desde a proposta de autorregulamentação baseada na flexibilidade 

proporcionada pelos usos e costumes, seguindo o modelo de descentralização com diferentes 

focos de decisão, até a proposição de não regulá-la, tendo em vista a impossibilidade de impor 

regras em um ambiente transnacional, onde imperam o anonimato e a liberdade de expressão. 

A corrente instrumental advoga a tese de que o direito do espaço virtual deve 

utilizar os instrumentos disponíveis no direito comum, pois seus conflitos são similares, 

utilizando-se da analogia para a composição dos litígios. Questões como assinatura digital, 

regime de propriedade intelectual, modo de celebração de contratos e responsabilidade civil 

seriam solucionadas mediante o emprego dos institutos já existentes. 

No embate entre essas duas correntes, os excessos devem ser podados. A posição 

ontológica consagra um mundo totalmente dissociado do real, imune ao sistema normativo. Já 

o argumento instrumental não parece ser suficiente, uma vez que a transposição pura e simples 

de institutos não leva em conta especificidades próprias de determinadas situações. É evidente 

que a questão é complexa e não existe uma solução única para o problema. O direito existente 

deve servir de ponto de referência para evitar que a internet seja uma terra livre e sem 
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barreiras, onde impere a desconfiança nas relações jurídicas. É necessário preservar a 

democracia da rede, mas sob o manto de um marco institucional que preserve os direitos 

individuais e ao amparo dos princípios jurídicos. 

Acerca dos princípios jurídicos, aplicam-se ao ambiente virtual, segundo a lição de 

Lorenzetti
151

: liberdade de expressão, liberdade de comércio, não discriminação do meio 

digital, proteção, privacidade, liberdade de informação e de autodeterminação e caráter 

internacional. Um princípio tem funções integrativa, interpretativa, finalística, delimitativa e 

fundante. Neste trabalho, entende-se por princípio 

(...) um enunciado amplo que permite resolver um problema e orienta um 

comportamento; é aplicado num esquema abstrato por meio de um procedimento de 

redução a uma unidade da multiplicidade de fatos que a vida real apresenta; prima 

facie são normas sem conteúdo pronto e acabado, portanto são flexíveis e suscetíveis 

de serem completadas.
152

 

 

A liberdade de expressão talvez seja o princípio mais importante no mundo virtual, 

suscitando debates como, por exemplo, se a internet é um espaço público ou privado ou se há 

responsabilidade dos provedores de informação ao atuarem como intermediários entre o 

usuário e o ambiente virtual. 

A liberdade de comércio significa que as partes poderão autorregular seus 

interesses, limitando-se a intervenção estatal ao mínimo necessário para assegurar o 

funcionamento do mercado. 

O princípio da não discriminação do meio digital enquadra-se no contexto da 

liberdade de expressão e diz respeito ao fato de as partes serem livres para adotar qualquer 

procedimento na formalização de suas avenças, não devendo sofrer qualquer limitação pelo 

Estado. Este deverá ser neutro e não deve editar normas discriminatórias restringindo a 

participação de algum contratante pelo simples fato de não utilizar um documento escrito. 

Eventuais barreiras nesse sentido deverão ser afastadas. 

O princípio da proteção pugna pelo suporte à parte mais fraca da relação contratual, 

neutralizando as diferenças entre os partícipes. O fosso que os separa se acentua na economia 

digital, o que demanda uma atuação do direito para minimizar essa distância. 

A proteção da privacidade diz respeito à esfera íntima de cada um, não podendo 

ninguém sofrer interferências nem ingerências arbitrárias e abusivas em sua vida privada e na 

de sua família. O Código Civil, em seu art. 21, estabelece que “a vida privada da pessoa natural 

é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para 

impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.  
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Diretamente associado à proteção da privacidade, o princípio da liberdade de 

informação e de autodeterminação refere-se à faculdade do indivíduo de dispor e revelar os 

dados relativos à sua vida privada eventualmente existentes em determinado banco de dados. 

O caráter internacional diz respeito ao fato de a internet ser uma tecnologia global 

e, como tal, necessita que as normas que versem sobre ela harmonizem suas disposições a essa 

diretriz. 

O direito aplicável ao mundo digital também tem guarida na maioria dos princípios 

do direito aplicável ao mundo físico. O novo olhar que lhe deve ser dirigido está, 

principalmente, relacionado à postura de quem o interpreta. A tecnologia não cria espaços 

imunes à aplicação do direito. Partindo do pressuposto de que a sociedade está inserida no 

processo de globalização, o grande desafio do operador do direito é ser flexível o bastante para 

adaptar seu raciocínio às novas situações e não criar obstáculos ao livre desenvolvimento da 

rede. Assim, permitir-se-á maior adequação à realidade social, provendo a dinâmica necessária 

para acompanhar a velocidade das transformações no mundo virtual. 

 

 

4.3 Estrutura do contrato eletrônico 

 

O comércio eletrônico desponta como uma das atividades de maior relevância 

econômica com o advento da internet. Hoje, inúmeros acordos são formalizados por meio de 

contratações à distância, conduzidas por meios eletrônicos e sem a presença física simultânea 

dos contratantes no mesmo local. Sobre esse fenômeno: 

Nos anos recentes, a penetração da Tecnologia da Informação nas aplicações da vida 

real transformou a maneira pela qual os negócios são transacionados. Uma dessas 

aplicações são os Contratos Eletrônicos, que tornaram os negócios simples ao 

modelarem e gerenciarem eficazmente os processos e tarefas envolvidos. Um contrato 

eletrônico (e-contract) é um contrato modelado, especificado, executado, controlado e 

monitorado por um sistema de software. Nos contratos eletrônicos, todas as (ou certo 

número de) atividades são realizadas eletronicamente, superando os atrasos no 

sistema manual, assim como  preconceitos do corpo de empregados.
153

 

 

Veja-se, ainda: 
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O crescimento em importância do comércio eletrônico (eCommerce) foi nada menos 

que fenomenal. Milhares de novas sociedades criaram novos mercados e novas 

oportunidades em todo o mundo. O impacto mais visível para o consumidor médio 

está na explosão da disponibilidade de conteúdo digital e na abundância de novos 

sites de lojas de varejo nos quais se podem comprar desde livros até bilhetes aéreos e 

itens de alimentação. No entanto, o crescimento do comércio eletrônico entre 

sociedades empresárias (B2B eCommerce) foi (e continuará a ser) uma atividade 

comercial muito mais significativa em termos de valores e impactará quase todas as 

organizações a longo prazo.
154

 

 

Não obstante poder-se falar em negócios jurídicos eletrônicos entre 

empresários/consumidores e o Estado (B2G – business to government e C2G – consumer to 

government) ou entre empresários (B2B – business to business), o fenômeno dos negócios 

jurídicos entre fornecedor e consumidor (B2C – business to consumer) é que será objeto de 

exame. Registre-se que, se não se tratar de B2C, a relação contratual não estará amparada pela 

legislação tutelar dos consumidores, uma vez que o comprador não é o destinatário final do 

objeto do contrato. Apenas na hipótese de vulnerabilidade do empresário adquirente, será 

cabível a aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor em seu benefício.   

A sociedade digital já assumiu o comércio eletrônico como novo formato de 

negócios. Realizado por meio de computador (e-commerce), telefone móvel (m-commerce) ou 

televisão (t-commerce), a tendência é que haja ampliação de sua abrangência, conforme a 

tecnologia se torne mais acessível, a rede mais estável e as normas-padrão mais aplicáveis
155

. 

O comércio eletrônico é apenas uma das facetas da evolução das transações eletrônicas. 

Permite não só que a operação realizada seja virtual, mas também que seus partícipes e os 

documentos comprobatórios do negócio permaneçam no âmbito virtual. As características 

gerais da contratação continuam as mesmas; o que muda é o meio no qual a contratação se 

perfaz. 

No contrato eletrônico, o meio empregado para sua celebração, para o seu 

cumprimento ou para a sua execução é o digital, total ou parcialmente. Num sentido 

abrangente, corresponde a qualquer forma de transação levada a efeito mediante a transmissão 

de dados sobre redes de comunicação, como a internet, abrangendo todas as atividades 

negociais juridicamente relevantes e incluindo as fases anteriores e posteriores à contratação. O 

comércio eletrônico é levado a efeito por participantes virtuais, não limitados pela 

                                                 
154

 “The growth in the importance of electronic commerce (eCommerce) has been nothing short of phenomenal. 

Thousands of new companies have created new marketplaces and new opportunities worldwide. The most visible 

impact to the average consumer is in the explosion of digital content availability and the plethora of new etail (sic) 

sites to purchase everything from books to airline tickets to groceries. However, the growth of business-to-

business electronic commerce (B2B eCommerce) has been (and will continue to be) a much more significant 

business activity of far higher value and will impact nearly all organizations in the long run”. (Tradução nossa). 

WARKENTIN, Merrill. Business to Business Electronic Commerce – Challenges and Solutions. Hershey: 

Idea Group Publishing, 2002, p. i. 
155

 PECK, Patricia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 90. 



97 

 

territorialidade, que concertam uma transação eletrônica entre si. A documentação digital daí 

resultante vale como manifestação de vontade e serve de registro não só dos dados da operação 

em si, mas também dos relativos ao ofertante, ao aceitante e ao interceptor (no caso dos 

provedores de acesso à internet). 

Em princípio, são aplicáveis as regras gerais concernentes aos contratos realizados 

em meio não digital, em especial quanto à capacidade, objeto e efeitos contratuais. No meio 

eletrônico vigora o consensualismo, ou seja, o consenso das partes – transmitido digitalmente – 

as vinculará. Como as partes não atuam pessoalmente, existe uma tecnologia interposta entre 

elas, por meio da qual a declaração é transportada. No caso de celebração automática, as partes 

programam máquinas que possuem determinado grau de autonomia para transmitir 

declarações, como é o caso do intercâmbio eletrônico de dados e dos caixas eletrônicos. 

O suporte eletrônico cumpre as mesmas funções do papel. Quando o direito 

condiciona a validade de determinado ato jurídico à sua redução à forma escrita, preocupa-se 

com o cumprimento de certas funções, consubstanciando um instrumento tangível que registre 

o acordo de vontades e os consequentes efeitos jurídicos, de modo que se possa efetuar o 

controle no âmbito negocial, jurídico, econômico e fiscal. O meio virtual cumpre todas essas 

funções, arquivando em banco de dados todos os registros pertinentes à negociação, que provê 

a necessária segurança jurídica ao viabilizar a utilização de senhas criptografadas e de 

assinaturas eletrônicas. Assim, vige o princípio da equivalência funcional, de modo que não se 

pode considerar inválido ou ineficaz um contrato pelo simples fato de ter sido registrado em 

meio magnético ou ter sido celebrado mediante transmissão eletrônica de dados. Não pode, 

pois, o contrato eletrônico sujeitar-se a exigências diversas das requeridas para os contratos 

celebrados pela via tradicional em papel. O art. 104, do Código Civil, a propósito, prescreve a 

necessidade de capacidade das partes, de objeto lícito, possível, determinado ou determinável, 

e de forma prescrita ou não defesa em lei. Atendidos a esses pressupostos, não há razão para se 

negar validade aos contratos eletrônicos. 

A declaração, mesmo quando haja uma programação que habilite um computador a 

atuar por si próprio, será imputável ao sujeito a cuja esfera de interesses pertença o software ou 

hardware utilizado na manifestação declarativa. O meio eletrônico comporta-se como um 

instrumento material que operacionaliza a mediação entre os contratantes. Para evitar 

problemas com relação à imputabilidade, as partes devem redigir as disposições contratuais 

com cláusulas que contemplem os casos em que será considerado que as mensagens eletrônicas 

pertencerão à esfera de interesses de cada uma delas. Na verdade, o contratante que se dispõe a 

utilizar-se do meio eletrônico para efetivar suas transações, criando uma aparência de que 
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aquele meio pertence à sua esfera de interesses, deve suportar os riscos do negócio e 

responsabilizar-se pelo ônus de demonstrar o contrário. Não se deve esquecer, todavia, dos 

deveres anexos impostos às partes, como o de informar sobre o meio utilizado para a 

comunicação e o de utilizar um ambiente seguro. O destinatário, é evidente, deve observar o 

dever de diligência esperável de um homem médio e não atribuir a mensagem ao emissor 

apenas com base em presunções. Essa aparência de que o meio digital pertence à esfera de 

interesses do contratante admite prova em contrário, podendo o emissor da mensagem produzir 

provas de que não a enviou. 

Para avaliar se há vício de vontade na declaração volitiva do emissor, deve-se 

afastar a indagação acerca de seus estados subjetivos, dando-se primazia à declaração, à 

aparência e aos aspectos objetivos com os quais se possa avaliar a expressão da vontade. 

Também há que avançar na objetivação no que concerne ao receptor da declaração. A 

declaração veiculada por meio eletrônico será eficaz pela simples razão de estar disponível no 

computador do destinatário. Ou seja, quando a mensagem ingressar na esfera de controle do 

destinatário, a declaração considera-se efetivada e o emissor desvencilha-se do problema de 

seu conhecimento efetivo por parte do receptor. Assim, a oferta ocorre com a entrada das 

informações no computador do destinatário, podendo por ele ser processadas. Reparte-se, 

assim, entre emissor e receptor, o risco decorrente do instrumento utilizado para efetuar a 

comunicação. Não obstante essa repartição de risco, há que se atentar que a oferta de bens, 

serviços e informações – utilizando-se do meio digital – deve ser realizada num ambiente 

certificado e tecnicamente confiável. Esse dever de segurança coaduna-se com o dever de 

cooperação que necessita presidir a relação entre as partes, sendo também indispensável a 

exigência de informações sobre a responsabilidade de cada partícipe. O dever de informação 

deve abranger, entre outros, a identificação do ofertante, esclarecimentos acerca do modo de 

aceitar a oferta, a descrição pormenorizada do produto ou serviço a ser prestado e os aspectos 

legais relativos à contratação. 

Essa regra da aparência deve ser levada em conta nos casos de declarações de 

vontade emitidas automaticamente por um computador. Nesse caso, os computadores são 

programados para transmitir uma oferta, recebê-la e aceitá-la. Se o sujeito, voluntariamente, 

instalou em seu computador um programa que o habilita a emitir uma declaração de vontade de 

forma automática para relacionar-se com terceiros, efetivando seus negócios anteriormente 

dessa forma, deve-se, na presença desses indícios, presumir sua imputabilidade. Se tiver havido 

falha no sistema computacional ou sua invasão por um hacker, a parte interessada deverá 

produzir a necessária prova que ateste que a ordem não ocorreu. Essa mesma regra aplica-se no 
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caso de intercâmbio eletrônico de dados (EDI – electronic data interchange), funcionalidade 

concebida para ser utilizada exclusivamente por sistemas informatizados, com a mínima 

interferência manual. Ao contrário da sistemática anteriormente descrita, as mensagens 

transmitidas via EDI são processadas por meio de outras aplicações integradas ao sistema, com 

base nas quais o programa desencadeia autonomamente uma série de decisões como, por 

exemplo, quando uma rede de supermercado utiliza-se dessa facilidade para controlar seu 

estoque, solicitando novos produtos assim que o estoque chega a determinado nível crítico. 

Tem-se, nesse exemplo, a despersonalização do contrato, já que todo o processamento do 

negócio é baseado num diálogo entre máquinas. Saliente-se que, no mercado de capitais e no 

mercado de câmbio, as operações envolvendo valores mobiliários são efetuadas, em sua quase 

totalidade, mediante meios eletrônicos. 

A utilização do arranjo computacional descrito tem, sem dúvida, a vantagem de 

operar com grande velocidade, fazendo com que a comunicação se processe quase que 

instantaneamente, o que reduz severamente os custos envolvidos nas transações, ao tempo em 

que permite um controle mais apurado das operações efetuadas. Em regra, destina-se à 

utilização por grandes empresas e redes multinacionais que celebram quantidade considerável 

de contratos mercantis. De fato, o advento do comércio eletrônico abriu novas frentes de 

negócios para os empresários, estimulando, inclusive, o aparecimento de atividades que sequer 

existiam num passado recente, reflexos que se fazem sentir no campo do direito contratual com 

as mudanças impostas pelo cenário tecnológico. Por outro lado, a implantação de estratégias de 

e-commerce implica alterações profundas nas sociedades que aderem ao comércio eletrônico. 

Há que envolver todos os departamentos na operação, assim como torna-se indispensável o 

desenvolvimento de estratégias de marketing que auxiliem na sobrevivência dessas sociedades 

na rede. Nessa seara, a confiança despertada no consumidor é fundamental
156

. 

Em qualquer situação em que a declaração seja feita por intermédio de meio 

eletrônico, a oferta deverá estar consubstanciada numa declaração unilateral de vontade, de 

caráter receptício, direcionada a uma pessoa determinada, contendo a intenção de vincular-se 

no âmbito de um negócio jurídico. Por seu turno, a aceitação também é uma declaração 

unilateral de vontade com características similares à oferta. Tanto uma como outra são 

passíveis de revogação, uma vez que, sendo uma declaração unilateral de vontade, pode o 

declarante retirar-lhe o efeito em virtude de motivos que variam ao sabor dos interesses das 

partes, ou de injunções do ambiente em que se perfez a declaração de vontade. O Código Civil 
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estabelece, no art. 427, que “a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não 

resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”. Entretanto, o 

art. 428, inciso IV, estabelece que deixa de ser obrigatória a proposta “se, antes dela, ou 

simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente”. Os 

contratos eletrônicos apresentam uma instantaneidade tal que, em regra, torna a retratação 

praticamente impossível. Não obstante, como já pontuado, se a retratação chegar à esfera de 

controle do receptor (e não à esfera de conhecimento), será factível a retirada dos efeitos da 

declaração volitiva. 

Um ponto a ressaltar-se diz respeito à questão de a contratação eletrônica ser entre 

presentes ou entre ausentes. A contratação eletrônica é celebrada entre pessoas que se 

encontram distanciadas fisicamente, utilizando um meio que torna a geografia indiferente, uma 

vez que a comunicação é praticamente instantânea. Os códigos oitocentistas fixaram a ideia de 

que, se duas pessoas não estão fisicamente presentes, demanda-se certo tempo para que o 

consentimento se aperfeiçoe. Essa regra começou a cair por terra em virtude dos avanços 

tecnológicos proporcionados pelo telefone, telex, fax, computador.  

No direito brasileiro, estabelece o Código Civil, no art. 433, que “considera-se 

inexistente a aceitação, se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do 

aceitante”. O art. 434 dispõe que “os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a 

aceitação é expedida, exceto: I – no caso do artigo antecedente; II – se o proponente se houver 

comprometido a esperar resposta; III – se ela não chegar no prazo convencionado”.  

Nesse diapasão, deve-se distinguir se os contratos são celebrados instantaneamente 

ou não. Se o são, não se trata de contrato entre ausentes, mas entre presentes, uma vez que não 

há transcurso de tempo entre a oferta e a aceitação. Se não o são, há um lapso temporal entre a 

oferta e a aceitação, dando azo à ocorrência de algum evento que afete o aperfeiçoamento do 

negócio. Nesse caso, o contrato se perfectibiliza quando o aceitante exterioriza sua vontade, 

enviando uma mensagem eletrônica contendo sua aceitação, que ingressa no computador do 

ofertante. Ao chegar à esfera de controle do destinatário, fecha-se o ciclo, ocorrendo a 

confluência de vontades que constituirá o negócio. A aceitação, então, ocorre com a entrada da 

informação na esfera de controle do proponente. 

 Também é relevante a questão do local de celebração do contrato eletrônico, uma 

vez que sua determinação fixará a competência, a lei aplicável e o caráter nacional ou 

internacional do contrato
157

. Em regra, os locais de celebração e de cumprimento do contrato 
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são predeterminados, haja vista que as partes possuem domicílios no mundo real e 

estabelecem, na contratação, os locais de cumprimento e cláusulas de eleição de foro, em 

virtude de tratar-se de direito dispositivo. Na ausência de estipulação pelas partes, o 

estabelecimento do local de celebração será aquele ditado pela legislação. O Código Civil, 

nessa linha, reputa celebrado o contrato no lugar em que foi proposto (art. 435), ou seja, o 

contrato se perfectibiliza no local em que houve a proposta. Considerando a situação em que as 

partes residam em países diferentes, a Lei de Introdução ao Código Civil, em seu art. 9º, § 2º, 

estabelece que a obrigação resultante do contrato reputa-se concluída no lugar em que residir o 

proponente. Não obstante, em se tratando de relação de consumo, adota-se o domicílio do 

consumidor como lugar de celebração, em razão de sua vulnerabilidade. 

A propósito, em se tratando de relação de consumo, o empresário brasileiro que se 

utilize do comércio eletrônico em seus negócios está, em relação ao consumidor, sujeito às 

mesmas regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor aos fornecedores em geral. 

A circunstância de a transação ter-se realizado em um estabelecimento virtual em nada altera 

os direitos dos consumidores e os correspondentes deveres dos empresários, aplicando-se-lhe a 

disciplina da legislação consumerista. Sobre o contrato de consumo internacional, adverte 

Fábio Ulhoa Coelho
158

: 

Note-se que o contrato de consumo internacional rege-se pelas cláusulas propostas 

pelo fornecedor estrangeiro, e às quais adere o consumidor brasileiro. O Código de 

Defesa do Consumidor não se aplica a essa relação de consumo, porque a lei de 

regência das obrigações resultantes de contrato, segundo o direito positivo nacional, é 

a do domicílio do proponente (LICC, art. 9º, § 2º). 

 

A regularidade jurídica dos websites está sujeita ao cumprimento de certos 

requisitos. As informações ali expostas que se refiram a produtos e serviços destinados ao 

consumidor devem ser apresentadas em vernáculo de forma clara, correta e precisa, 

consignando eventuais riscos à saúde e segurança (art. 31, CDC), tendo o fabricante o dever de 

identificar-se pelo nome e endereço (art. 33, CDC). É a exigência de transparência da 

informação veiculada. Se as informações são incompletas, incongruentes, contraditórias ou 

                                                                                                                                                          
oriundos do contrato) e nos contratos internacionais (veja-se ARAÚJO, Nádia de. Contratos Internacionais. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 243 e seguintes). Nos contratos de consumo, nacionais ou internacionais, 

não é válida a cláusula de eleição de foro (veja-se GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa 

do Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 567 e 

seguintes). Nos contratos internacionais não é válida a cláusula de eleição da lei, mas é válida a cláusula de 

arbitragem (veja-se ARAÚJO, Nádia de. Direito Internacional Privado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 311 e 

seguintes e p. 415 e seguintes). A propósito, o art. 9º, da Lei de Introdução ao Código Civil, estabelece que “para 

qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”. Seu § 2º dispõe que “a 

obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”. No caso do citado 

art. 9º, essa regra será aplicada ao contrato eletrônico, pois existe disposição expressa acerca do lugar de 

cumprimento da obrigação. 
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obscuras, prevalece a condição mais benéfica ao consumidor (arts. 30 e 47, CDC). Se não 

forem verdadeiras, caracteriza-se vício de fornecimento, configurando-se vício de qualidade se 

houver discrepância entre a realidade e as indicações constantes na publicidade (arts. 18 e 20, 

CDC). A propósito, a publicidade – instrumento de estímulo ao consumo – não pode ser 

simulada, enganosa ou abusiva (arts. 36 e 37, CDC), sob pena de o anunciante responder civil, 

penal e administrativamente. Ressalte-se que o art. 49, do CDC, que assegura ao consumidor o 

direito de arrependimento, é aplicável ao comércio eletrônico, pois a legislação consumerista 

protege o consumidor em todas as situações em que a contratação é realizada fora do 

estabelecimento comercial, concedendo-lhe o prazo de 7 (sete) dias para arrepender-se do 

negócio, sendo-lhe assegurada a devolução dos valores eventualmente pagos, monetariamente 

atualizados, caso exerça o referido direito dentro do prazo de reflexão. 

Consigne-se que, no escopo do presente trabalho, não é possível abarcar todas as 

questões relativas ao contrato eletrônico e ao direito do consumidor quando da contratação 

eletrônica. Procurou-se abordar as questões gerais acerca das relações jurídicas formadas sob a 

égide dos contratos eletrônicos, sabendo-se que o esgotamento do tema é aspiração de difícil 

alcance, mormente por se tratar de tema relativamente recente e em constante mutação. 

 

 

4.4 O fenômeno do comércio eletrônico e seus desafios 

 

Já foi ressaltado o fenômeno da globalização, “moldado pela ausência de 

limitações territoriais ou geográficas no que tange à atuação humana”
159

, e caracterizado pela 

virtualidade e por mecanismos tecnológicos que encurtam as distâncias e promovem a 

comunicação instantânea, sobressaindo-se, nesse ambiente, o comércio eletrônico, atividade 

que adquiriu relevo com o surgimento da internet. 

Nas relações de consumo oriundas do comércio eletrônico (B2C), os consumidores 

devem ser protegidos de forma eficiente quando se utilizam do meio virtual para contratar. Os 

riscos inerentes a esse tipo de contratação são inúmeros: impossibilidade de ver e manipular o 

produto, perda do valor desembolsado na compra, demora na entrega do produto ou serviço, 

uso indevido de dados pessoais e financeiros, dificuldade de prova da transação, envio de 

produto com características diversas daquele adquirido, entre outras. A contratação por meio 
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eletrônico traz a lume a complexidade da operação e quão diferente ela é da efetivada 

presencialmente, evidenciando a vulnerabilidade especial a que é submetido o consumidor 

quando decide efetuar uma negociação dessa espécie. Essa realidade impõe constantes desafios 

a serem vencidos. A distância entre fornecedor e consumidor, a simultaneidade ou 

atemporalidade da oferta e da aceitação, a imaterialidade do meio eletrônico, a 

desterritorialização da contratação e a exteriorização da autonomia da vontade perante uma 

máquina conferem uma nota peculiar ao fenômeno do comércio eletrônico, dificultando o uso 

dos instrumentos tradicionais de proteção dos consumidores. 

O consumidor e o fornecedor, na contratação eletrônica, possuem características 

peculiares. O fornecedor é um ofertante automatizado, sem sede, que se utiliza da linguagem 

virtual para – numa oferta permanente – oferecer os mais diversos tipos de produtos e serviços 

para um consumidor identificado por uma marca eletrônica. Nesse fenômeno, assinala-se a 

despersonalização do contrato (já iniciado com a massificação dos contratos de adesão). Há 

uma desumanização do contrato
160

, em que a nota distintiva é a impessoalidade e a contratação 

silenciosa (num diálogo virtual) é levada a efeito mais pelo clique em imagens do que 

propriamente pela linguagem. Os contratantes são representados por máquinas que dialogam 

por meio da transmissão de códigos, senhas e protocolos. Conclui Claudia Lima Marques
161

: 

Assim, entrando no mundo virtual dos sites (imagens), o caminho é repleto de 

imagens (e linguagens) e um simples tocar no teclado significa aceitação; um simples 

continuar um caminho virtual de imagens, sons e de mínimas palavras, significa uma 

declaração de vontade tácita; um simples continuar no site, em silêncio, abrindo 

wraps sem protestar ou cortar a conexão, pode significar um determinado tipo de 

contratação ou declaração negativa ou positiva. 

 

No contrato eletrônico, mesmo quando elaborado unilateralmente, há uma 

bilateralidade de vontades convergentes entre o fornecedor virtual e o consumidor massificado 

com o fito de perfectibilizar a contratação, produzindo efeitos jurídicos. Apesar da referida 

desumanização, deve-se ter em conta que, por trás de cada máquina, existe um indivíduo que 

exerce sua capacidade de decidir. Imputa-se, então, a responsabilidade ao dono aparente da 

senha ou da assinatura eletrônica (teoria da aparência). Será sobre a aparência que despertou a 

confiança do contratante que se atribuirá a correspondente responsabilidade no campo 

contratual, visando, sobretudo, fornecer a proteção ao elo vulnerável dessa cadeia. Essa 

presunção será tanto mais importante se se considera a pluralidade de sujeitos envolvidos no 
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meio eletrônico, intermediários muitas vezes desconhecidos dos que se aventuram nesse 

território. 

Desafio inconteste é a imaterialidade típica do meio virtual, não só com relação ao 

meio através do qual o negócio jurídico é realizado, mas também o próprio objeto do contrato 

pode ser imaterial, como, por exemplo, softwares, e-books, músicas, filmes, jogos e a prestação 

de serviços de webdesign, o que demanda uma atualização da noção de objeto do contrato para 

abarcar aqueles transacionados pela via eletrônica. Na verdade, essa interpenetração entre 

produto e serviço (e entre obrigação de dar e fazer) representa um grande desafio para o 

comércio eletrônico. O contrato é concluído sem forma física, desmaterializado, e sua 

linguagem utiliza elementos da escrita associados a ícones e imagens, o que traz à tona a 

questão de como assegurar previamente as informações necessárias à exata compreensão do 

consumidor acerca dos termos do contrato a ser celebrado e de como garantir sua reflexão a 

respeito do negócio. Daí porque os deveres de informação constituem o ponto nevrálgico do 

processo, tendo em vista que é importante instrumento de proteção do consumidor. 

Na contratação eletrônica, soltam-se as amarras dos territórios físicos, dando-se 

lugar a um espaço virtual, desterritorializado, atemporal, desregulamentado e ubíquo, como se 

o tempo virtual fosse diferente do real e o espaço virtual tivesse sido desafiado a ocupar todos 

os espaços simultaneamente. A negociação e a contratação são virtuais e ocorrem no 

ciberespaço. O desaparecimento dos limites territoriais abala a noção clássica de soberania, 

tornando difícil efetivar a regulamentação da rede, assim como assegurar a competência da 

jurisdição. Especialmente quando se trata dos elementos de conexão atinentes ao direito 

internacional privado, tais como o domicílio, o local de celebração do ato, o lugar onde está 

localizada a coisa objeto do litígio, está-se diante do desafio de, diante de bens digitais que não 

conhecem localização física, reavaliar esses conceitos clássicos para adaptá-los à realidade 

virtual. A internacionalização das relações de consumo redimensiona a vulnerabilidade técnica 

e jurídica do consumidor, elevando a assimetria entre as partes contratantes, principalmente se 

se considera a debilidade informativa que, em regra, permeia essas relações. Paira um 

sentimento de perda da segurança garantida pela existência de um Estado que deveria proteger 

o indivíduo, mas que, paulatinamente, cede parcela de seu poder ao mercado. Essa 

internacionalização também traz desafios no que concerne aos valores locais, pois pode 

produzir uma padronização da cultura, perdendo-se a diversidade cultural característica de cada 

povo. 

Todas essas particularidades acarretam a desconfiança do contratante. A distância 

física representa um fator de insegurança a ser considerado, assim como questões concernentes 
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à desmaterialização da contratação, ao envio do produto, à integridade da outra parte, à boa-fé 

na fase pós-contratual, às garantias, entre outros. O elemento confiança é essencial quando se 

contrata no ambiente virtual, pois o consumidor tem que confiar que a internet funcionará, que 

o fornecedor cumprirá o acordado, que sua privacidade será resguardada, que seus direitos 

como cidadão, enfim, serão respeitados. A vulnerabilidade do consumidor é especial, porque 

submetido a um meio que não é real, composto de uma intrincada e complexa gama de 

conexões, que lhe impõe cuidados redobrados com segurança, transparência, informação 

adequada, efetiva proteção contra danos e contra práticas abusivas, diretrizes que deveriam 

nortear todas as relações de consumo, inclusive as eletrônicas. 

Diante dos desafios propostos pelo comércio eletrônico frente aos paradigmas 

tradicionais do comércio tradicional, cabe à dogmática oferecer subsídios para fazer face à 

realidade virtual. A resposta à despersonalização da contratação pela via eletrônica pode ser 

identificada pelas técnicas de reidentificação, de representação e de reindividualização das 

partes envolvidas no negócio
162

. 

Quando se utiliza o computador para a transmissão da vontade, questões atinentes à 

capacidade do agente contratante e à imputação da vontade negocial podem ser levantadas. Se 

o problema da reidentificação do sujeito pode ser solucionado mediante a utilização de códigos 

criptografados, senhas, assinaturas eletrônicas e certificações de mensagens, a dúvida acerca da 

capacidade do contratante ainda paira. A resposta está em imputar a um agente capaz – sob 

cujo controle está o computador (ou o código) utilizado na transação – a responsabilidade pelo 

negócio. Em todo caso, caberá ao fornecedor o risco de realizar eventual transação nula ou 

anulável, daí porque ser aconselhável constar na página da internet a advertência de que 

menores não poderão contratar. Aquele que se organiza profissionalmente para realizar 

transações eletrônicas deve suportar o risco de identificação e de imputação errônea da vontade 

no ambiente virtual. Não pode o fornecedor se eximir dessa responsabilidade, mesmo quando 

haja o envio de mensagem eletrônica automática de confirmação da transação, o que ajuda a 

minimizar casos de contratação com incapazes. 

De outra parte, o consumidor também deseja sentir-se único, especial, em suas 

relações negociais. Esse anseio de repersonalização foi identificado pelos fornecedores, que 

passaram a desenvolver tecnologia específica – reprogramando sua logística – para oferecer 

aos consumidores uma fictícia individualidade em suas transações, seja diferenciando cláusulas 

nos contratos, seja diferenciando o objeto ou o serviço fornecido. Assim, atende às exigências 
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do consumidor e a seu desejo de reindividualização. Ocorre, no entanto, que o direito do 

consumidor está harmonizado com o paradigma dos contratos massificados, padronizados, não 

individualizados. Será o contrato sob o manto da reindividualização considerado como contrato 

de adesão? Na verdade, ocorre – como já ressaltado – que a individualização da contratação é 

meramente fictícia, por tratar-se de um novo método de massificação. Os parâmetros do 

contrato eletrônico são reprogramados unilateralmente pelo fornecedor, que elabora 

previamente acervo de cláusulas alternativas que são oferecidas por meio de cliques ao 

consumidor, mas que são de interesse do próprio fornecedor. Materialmente, não há distinção 

das condições apostas aos contratos de adesão.  

Quando ocorre diferenciação no objeto ou serviço a ser fornecido, a pedido do 

consumidor, cabe questionar acerca de seu direito de arrependimento e sobre a definição de 

vício do produto, já que este foi montado seguindo os pormenores ditados pelo próprio 

consumidor. Note-se, aqui, que o produto ou serviço foi ficticiamente individualizado. 

Ademais, em todo serviço, sempre existe uma nota de individualidade que o difere dos demais 

e, mesmo assim, não se nega o reconhecimento do direito de arrependimento nem se 

desconhece a noção de vício do serviço, conforme preconizam os artigos 20, 22 e 49, do 

Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor que oferece a possibilidade de proporcionar 

ao consumidor um produto individualizado, infungível, tem que suportar eventuais 

desistências. Importante destacar, também, que esse processo envolve, igualmente, a 

reindividualização dos fornecedores, seja oferecendo um site diferenciado, seja por meio de 

uma marca consolidada, seja pelo grau de segurança e de certificação que revela. 

Impõe-se destacar, outrossim, a desmaterialização dos contratos eletrônicos, que 

exige do direito a adaptação de suas normas para abranger esse fenômeno. Essa 

desmaterialização carreia em si o desafio positivo de não considerá-lo prejudicial, mas de 

cercá-lo de garantias que façam valer os direitos dos consumidores. A validade do negócio 

jurídico realizado pela internet submete-se, como qualquer negócio, aos requisitos 

estabelecidos no art. 104, do Código Civil, que requer agente capaz; objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei. A forma do contrato é, 

em regra, livre (arts. 107, 108 e 109, Código Civil
163

). Não obstante, a imposição do dever de 
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informar é imprescindível para minimizar o déficit informacional e técnico que envolve o 

consumidor. No tocante à prova, o ordenamento nacional parece adaptado às exigências dos 

contratos eletrônicos ao prever que a reprodução eletrônica de fatos e coisas faz prova plena 

destes (art. 225, Código Civil
164

). 

Na esteira da ampliação dos meios eletrônicos, registre-se sua utilização para a 

prática dos atos processuais. Merece destaque o parágrafo único do art. 154, do Código de 

Processo Civil, acrescentado pela Lei n.º 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, estabelecendo 

que os tribunais, no âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a 

comunicação oficial dos atos processuais por meios eletrônicos. Posteriormente, foi 

acrescentado o § 2º ao referido artigo (“todos os atos e termos do processo podem ser 

produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei”) pela 

Lei n.º 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Não resta dúvida de que esse dispositivo abarca, 

por exemplo, a comunicação eletrônica do ato processual de constrição de bens efetivado por 

meio do Bacen Jud, instrumento que permite a veiculação de ordens judiciais por meio 

eletrônico, de forma rápida e segura, via internet. 

A propósito da informatização do processo judicial, a Lei n.º 11.419/2006 

regulamentou o uso do meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de 

atos e transmissão de peças processuais, aplicando-se aos processos civil, penal, trabalhista, 

bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição. Define a transmissão 

eletrônica como “toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de 

comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores”. Permite o envio de 

petições, recursos e a prática de atos processuais por meio eletrônico mediante o uso de 

assinatura eletrônica, obedecida a sistemática de credenciamento prévio no Poder Judiciário 

mediante procedimento no qual seja assegurada a adequada identificação presencial do 

interessado. Especial destaque foi dado à utilização preferencial do meio eletrônico no trânsito 

entre os órgãos do Poder Judiciário das cartas precatórias, rogatórias, de ordem e, de modo 

geral, todas as comunicações oficiais. Outra inovação foi a possibilidade de desenvolvimento 

de sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de autos total ou 

parcialmente digitais, sendo que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e 

notificações serão feitas por meio eletrônico. A conservação dos autos do processo poderá ser 

efetuada total ou parcialmente por meio eletrônico, devendo ser protegidos por meio de sistema 
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de segurança de acesso e armazenados em meio que garanta a preservação e integridade dos 

dados. A referida lei promoveu a atualização de diversos dispositivos do Código de Processo 

Civil de modo a adequá-lo à nova sistemática. 

Como se observa, no âmbito do direito processual, a transmissão de dados no 

ambiente virtual começa a ser normatizada, deixando o espaço aberto à futura regulação dos 

negócios jurídicos eletrônicos, em especial aqueles em que se configure relação de consumo. 

Exemplos desses instrumentos normativos podem ser encontrados nas Diretivas 97/7/CE e 

2000/31/CE, da União Europeia, na Lei Modelo da Uncitral (United Nations Commission on 

International Trade Law), nas Diretrizes da OECD (Organisation for Economic Cooperation 

and Development) sobre Proteção do Consumidor no contexto do Comércio Eletrônico e nas 

ICC Internet Guidelines, da Câmara de Comércio de Paris
165

. No entanto, essas iniciativas têm 

sido questionadas com relação a aspectos de legitimidade e de real efetividade na proteção dos 

direitos dos consumidores. 

Esses esforços direcionam-se não só no sentido de regular determinados aspectos 

do mundo virtual, mas também possuem um alcance mais subjetivo: criar a confiança no 

comércio eletrônico de consumo. Essa mobilização de forças tem como sustentáculo a 

necessidade de construir a transparência no meio virtual, proporcionando segurança às relações 

jurídicas, que devem ser pautadas pela boa-fé das partes no que se refere à privacidade dos 

dados transitados e ao dever de criar um ambiente seguro para a contratação. Essa 

transparência está assentada no dever de informar completa e lealmente sobre as condições 

negociais, colocando à disposição do consumidor o texto contratual de forma clara – contendo 

a identificação precisa do fornecedor – e alertando-o sobre o meio usado, o produto ou serviço 

oferecido, os riscos do negócio, custos etc. O uso do meio virtual não pode conduzir a uma 

redução na informação que deve ser fornecida em todas as fases da relação contratual. Ter 

consciência dos desafios e dos problemas inerentes à contratação eletrônica é um passo 

importante para desenvolver ações que visem à restituição da confiança que deve reger todas as 

relações jurídicas. 
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5 O DIREITO DO CONSUMIDOR E OS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA 

VONTADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

 

5.1 A vulnerabilidade do consumidor 

 

O art. 1º do Código de Defesa do Consumidor demarca o alcance de sua aplicação, 

impondo-se apenas aos contratos em que estão presentes, de um lado, um consumidor e, do 

outro, um fornecedor de produtos ou serviços. Ao estabelecer normas de proteção e de defesa 

do consumidor, 

(...) o presente Código pretende intervir nas relações de consumo para a proteção de 

um sujeito especial, vulnerável, desigual em sua relação com o fornecedor, de modo a 

manter o equilíbrio e a igualdade nas contratações. 

Trata-se de um verdadeiro microssistema jurídico, em que o objetivo não é tutelar os 

iguais, cuja proteção já é encontrada no Direito Civil, mas justamente tutelar os 

desiguais, tratando-os de maneira desigual em relação aos fornecedores com o fito de 

alcançar a igualdade.
166

 

 

O legislador brasileiro, ao definir o consumidor como “toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2º, CDC), 

optou por uma definição objetiva de consumidor, atribuindo-lhe a nota distintiva de 

destinatário final. Na doutrina consumerista, duas correntes se formaram para tentar definir o 

conceito de destinatário final: a finalista e a maximalista.  

Para os finalistas, a tutela especial do CDC é direcionada ao destinatário fático e 

econômico do bem ou serviço, quer se trate de pessoa física ou jurídica. Não basta apenas ser 

destinatário fático do produto, retirando-o da cadeia de produção, mas é necessário ser 

destinatário final econômico do bem e não adquiri-lo para dar-lhe outra destinação. Se assim 

não fosse, não seria consumidor final, pois estaria transformando e utilizando o bem para 

oferecê-lo a outro consumidor. Essa interpretação teleológica mais restrita seria a que melhor 

atenderia ao princípio da vulnerabilidade expresso na legislação consumerista (art. 4º, I, CDC). 

A restrição do campo de aplicação do CDC àqueles que realmente necessitam de proteção 

asseguraria um patamar mais elevado de amparo. O alargamento do campo de aplicação da 

norma acarretaria um desprestígio do fim visado pelo legislador. Essa posição evoluiu para 

uma visão mais flexível, aceitando que o Poder Judiciário interpretasse o art. 2º, do CDC, de 

acordo com o fim da norma, ou seja, protegendo o elo mais fraco na relação de consumo, 
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reconhecendo, por exemplo, a vulnerabilidade de uma sociedade empresária que adquiriu um 

produto fora de seu campo de especialidade, concedendo-lhe, analogicamente, o manto 

protetivo das normas do CDC. 

A corrente maximalista, por seu turno, baseia-se em um conceito jurídico de 

consumidor, de modo a abranger uma gama maior de relações para que as normas do CDC 

regulem a sociedade de consumo como um todo. Nessa linha, o destinatário final seria apenas o 

destinatário fático, aquele que retira o produto do mercado e o utiliza, não sendo relevante o 

destino econômico do bem. Essa interpretação mais extensa do art. 2º, do CDC, que define o 

consumidor de maneira puramente objetiva, abarcaria todos os agentes do mercado, não 

importando se o adquirente do produto – pessoa física ou jurídica – tem ou não fim de lucro. 

A delimitação da abrangência de aplicação da norma exige uma interpretação 

teleológica da regra insculpida no art. 2º, do CDC, com o sistema tutelar consumerista, 

buscando a ratio da norma para definir quem é consumidor em uma relação contratual. 

Lembre-se que o parágrafo único do art. 2º, do CDC, equipara a consumidor a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo e que, no 

campo extracontratual, o art. 17 dispõe que suas normas são aplicáveis a todas as vítimas de 

evento danoso causado por um produto ou serviço. Na equiparação do art. 17, as vítimas não 

necessitam ser consumidores stricto sensu, mas lhes é deferida a tutela como se de consumidor 

se tratasse. 

Nessa linha, a questão a ser considerada na definição de consumidor é o 

desequilíbrio existente na relação contratual. Nesse diapasão,  

O traço marcante da conceituação de “consumidor”, no nosso entender, está na 

perspectiva que se deve adotar, ou seja, no sentido de se o considerar como 

vulnerável, não sendo, aliás, por acaso, que o mencionado “movimento consumerista” 

apareceu ao mesmo tempo que o sindicalista, principalmente a partir da segunda 

metade do século XIX, em que se reivindicaram melhores condições de trabalho e 

melhoria da qualidade de vida, e, pois, em plena sintonia com o binômio “poder 

aquisitivo/aquisição de mais e melhores serviços”. 

(...) 

Entendemos, contudo, mais racional que sejam consideradas aqui as pessoas jurídicas 

equiparadas aos consumidores vulneráveis, ou seja, as que não tenham fins 

lucrativos, mesmo porque, insista-se, a conceituação é indissociável do aspecto da 

mencionada fragilidade. E, por outro lado, complementando essa pedra de toque do 

“consumerismo”, diríamos que a “destinação final” de produtos e serviços, ou seja, 

seu fim negocial, ou “uso não profissional”, encerra esse conceito fundamental.
167

 

 

Nesse passo, o meio pelo qual se afere se uma dada relação jurídica é ou não de 

consumo deve pautar-se pela destinação final do produto ou serviço e pela vulnerabilidade. 

Essa vulnerabilidade tem guarida no fato de o consumidor, por ser o polo mais fraco da relação 
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contratual, não dispor de controle sobre os bens de produção – sobre o que produzir, como 

produzir, para quem produzir e como fixar as margens de lucro – e, por conseguinte, tem que 

se submeter ao poder dos titulares desses bens, ou seja, os empresários. Essa preocupação visa 

estabelecer o equilíbrio necessário para que haja harmonia econômica na relação consumidor-

fornecedor. Por essa razão, o ordenamento conferiu ao consumidor a facilitação de seu acesso a 

determinados instrumentos de defesa, principalmente no âmbito coletivo, com o 

estabelecimento da responsabilidade coletiva e a inversão do ônus da prova. Protege-se, assim, 

o direito daquele que está na posição mais fraca, o vulnerável, no plano fático e jurídico, 

procurando-se a equidade contratual. Resume Claudia Lima Marques
168

: 

Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um 

estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses 

identificado no mercado, é uma situação permanente ou provisória, individual ou 

coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação. A 

vulnerabilidade não é, pois, o fundamento das regras de proteção do sujeito mais 

fraco, é apenas a “explicação” destas regras ou da atuação do legislador, é a técnica 

para a sua boa aplicação, é a noção instrumental que guia e ilumina a aplicação destas 

normas protetivas e reequilibradoras, à procura do fundamento da igualdade e da 

justiça eqüitativa. 

 

A situação de vulnerabilidade do consumidor abrange
169

: a) o desconhecimento 

acerca dos produtos e serviços a ponto de aferir a pertinência das informações repassadas pelo 

fornecedor, cujo interesse é a realização do negócio (vulnerabilidade técnica); b) a ignorância 

sobre os contornos jurídicos do negócio e suas repercussões econômicas, o que o impede de 

dialogar com o fornecedor acerca das condições gerais propostas (vulnerabilidade jurídica); e 

c) a carência de condições sociais e econômicas para fazer face a seu parceiro negocial 

(vulnerabilidade socioeconômica). 

Na vulnerabilidade técnica, o consumidor não possui conhecimentos específicos do 

bem ou serviço que está adquirindo, podendo ser ludibriado quanto às suas características. Essa 

vulnerabilidade é presumida para o consumidor não profissional, mas pode ser estendida para o 

profissional, quando este a demonstrar, no caso concreto. 

A vulnerabilidade jurídica (ou científica) diz respeito não só à falta de 

conhecimentos jurídicos, mas também a outros conhecimentos pertinentes à relação de 

consumo, tais como questões contábeis, econômicas e financeiras. No âmbito do CDC, é 

presumida, mas, para os consumidores profissionais e pessoas jurídicas, pressupõe-se que 

possuam conhecimentos mínimos nas áreas jurídica e econômica (ou que possam consultar 

especialistas) antes de realizar seus negócios. 
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 O desencontro de posições entre o fornecedor e o consumidor configura a 

vulnerabilidade fática (ou socioeconômica), decorrente do poderio econômico do primeiro, seja 

por sua posição de monopólio, seja pela essencialidade do serviço que presta, impondo uma 

situação de superioridade na relação contratual. 

A noção de vulnerabilidade, registre-se, não se confunde com a hipossuficiência. 

Esta é dada pelo art. 2º, da Lei n.º 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, como sinonímia de 

necessidade
170

: “considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 

econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família”. A vulnerabilidade é um fenômeno de direito 

material com presunção absoluta (jure et de juris), segundo a dicção do art. 4º, I, do CDC, 

enquanto que a hipossuficiência tem índole processual, a ser averiguada casuisticamente pelo 

magistrado segundo as regras ordinárias de experiências, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do 

CDC.  

Claudia Lima Marques cita, além dos tipos referidos, a vulnerabilidade 

informacional
171

, que estaria englobada como espécie de vulnerabilidade técnica. A falta de 

informação representa uma debilidade para o consumidor, desequilibrando a relação com o 

fornecedor, verdadeiro detentor da informação. Daí, presumir esse tipo de vulnerabilidade 

significa impor ao fornecedor o dever de compensar essa profunda deficiência informacional 

do consumidor, provendo-o de dados verdadeiramente úteis que possam afetar sua decisão de 

escolher realizar ou não determinado negócio. 

Diante do exposto, para delimitar o alcance do conceito de consumidor 

estabelecido no art. 2º, do CDC, a pedra de toque é a sua vulnerabilidade, presumida para o não 

profissional e para a pessoa física, e não presumida, mas demonstrada no caso concreto, para o 

profissional e para a pessoa jurídica que revelem situação de vulnerabilidade na relação 

contratual. É essa ratio que incluiu no CDC a possibilidade de equiparação, de tratamento 

analógico do conceito de consumidor, desde que prove in concreto sua situação. Essa 

interpretação finalista mitigada atende à proteção tutelar do CDC e foi a diretriz abraçada pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), que superou a discussão acerca da questão. Por sua 

importância, vale a pena transcrever parte do voto da Ministra Nancy Andrighi no REsp 

476.428/SC
172

: 
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Recentemente, a Segunda Seção deste STJ superou discussão acerca do alcance da 

expressão "destinatário final", constante do art. 2º do CDC, consolidando a teoria 

subjetiva (ou finalista) como aquela que indica a melhor diretriz para a interpretação 

do conceito de consumidor.  

Segundo a teoria preferida, a aludida expressão deve ser interpretada restritivamente. 

Com isso, o conceito de consumidor deve ser subjetivo, e entendido como tal aquele 

que ocupa um nicho específico da estrutura de mercado – o de ultimar a atividade 

econômica com a retirada de circulação (econômica) do bem ou serviço, a fim de 

consumi-lo, de forma a suprir uma necessidade ou satisfação eminentemente pessoal.  

Para se caracterizar o consumidor, portanto, não basta ser, o adquirente ou utente, 

destinatário final fático do bem ou serviço: deve ser também o seu destinatário final 

econômico, isto é, a utilização deve romper a atividade econômica para o atendimento 

de necessidade privada, pessoal, não podendo ser reutilizado, o bem ou serviço, no 

processo produtivo, ainda que de forma indireta.  

Nesse prisma, a expressão "destinatário final" não compreenderia a pessoa jurídica 

empresária.  

Por outro lado, a jurisprudência deste STJ, ao mesmo tempo que consagra o conceito 

finalista, reconhece a necessidade de mitigação do critério para atender situações em 

que a vulnerabilidade se encontra demonstrada no caso concreto.  

Isso ocorre, todavia, porque a relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não 

se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela 

presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de 

outro. Porque é essência do Código o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de 

consumo (art. 4º, I).  

Em relação a esse componente informador do subsistema das relações de consumo, 

inclusive, não se pode olvidar que a vulnerabilidade não se define tão-somente pela 

capacidade econômica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. 

Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda ser vulnerável pela 

dependência do produto; pela natureza adesiva do contrato imposto; pelo monopólio 

da produção do bem ou sua qualidade insuperável; pela extremada necessidade do 

bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, dentre outros 

fatores.  

Por isso mesmo, ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de 

consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em 

situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de 

consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e 

consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo, isto é, a 

relação formada entre fornecedor e consumidor vulnerável, presumidamente ou não. 

Cite-se, a respeito, recente precedente da 4ª Turma, pioneira na adoção do critério 

finalista: o Resp. 661.145, de relatoria do Min. Jorge Scartezzini, julgado em 

22/02/2005, do qual transcrevo o seguinte excerto, porque ilustrativo:  

“Com vistas, porém, ao esgotamento da questão, cumpre consignar a existência de 

certo abrandamento na interpretação finalista, na medida em que se admite, 

excepcionalmente e desde que demonstrada in concreto a vulnerabilidade técnica, 

jurídica ou econômica, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a 

determinados consumidores profissionais, como pequenas empresas e profissionais 

liberais. Quer dizer, não se deixa de perquirir acerca do uso, profissional ou não, do 

bem ou serviço; apenas, como exceção, e à vista da hipossuficiência concreta de 

determinado adquirente ou utente, não obstante seja um profissional, passa-se a 

considerá-lo consumidor.”  

(...) 

De fato, os critérios jurisprudenciais têm avançado no sentido de se reconhecer a 

necessidade de mitigar o rigor excessivo do critério subjetivo do conceito de 

consumidor, para permitir, por exceção, a equiparação e a aplicabilidade do CDC nas 

relações entre fornecedores e consumidores-empresários. Superada a questão da 

"destinação final" do produto, agora a jurisprudência é incitada à formação das 

diretrizes para o reconhecimento da vulnerabilidade ou da hipossuficiência (aspecto 

processual) no caso concreto. 
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Assim, estão, em princípio, submetidos às regras do CDC os contratos firmados 

entre fornecedor e consumidor não profissional, e entre fornecedor e consumidor, que pode ser 

um profissional, pessoa física ou jurídica, mas que não tenha fito de lucro. A regra, no entanto, 

é a exclusão, ab initio, do profissional, mas a jurisprudência dirá, no caso concreto, se está 

presente sua vulnerabilidade e fará excluir, se for o caso, as regras do direito empresarial, 

aplicando as da legislação consumerista. 

No que concerne ao comércio eletrônico, a internet possibilita uma ampliação do 

leque de sujeitos com os quais é possível interagir e do arsenal de produtos e serviços 

disponíveis para a escolha do consumidor. Nesse ambiente, a vulnerabilidade do consumidor 

não apenas se mantém, mas aprofunda-se
173

. No espaço virtual, continuam existindo grandes 

diferenças econômicas entre fornecedores e consumidores, razão pela qual as normas de 

proteção delineadas para proteger o consumidor no mundo real também são aplicáveis no 

mundo virtual, tendo em vista que a finalidade de neutralizar essa diferença deve coexistir nos 

dois ambientes. 

No meio virtual, as informações relativas ao bem ou serviço adquirido também 

impõem uma vulnerabilidade especial ao consumidor, mormente quando o objeto da prestação 

é a própria informação. Devido à sua intangibilidade, esse produto constitui um verdadeiro 

desafio para o consumidor, pois este tem dificuldades em entendê-lo em sua completude
174

. 

Essa dificuldade de entendimento também se estende para o próprio ambiente 

tecnológico. O consumidor opera em um meio que não é o seu natural e, por conseguinte, não 

consegue compreender todos os meandros do espaço que o envolve. Essa nova realidade 

apresenta particularidades com as quais não está afeito e a complexidade da tecnologia o 

envolve como numa teia, ocultando-lhe aspectos que só permanecem visíveis na esfera de 

controle do fornecedor. 

O acesso aos sites de fornecedores de bens e serviços pode dar azo à coleta 

irregular de informações sobre o consumidor, registrando seus dados pessoais, hábitos de 

consumo e, muitas vezes, a instalação não autorizada de programas que captam informações 

sensíveis do usuário para formar banco de dados que, frequentemente, é compartilhado com 

terceiros. Esses dados cadastrais são utilizados para envio de material publicitário, sob a forma 

de mala direta não solicitada pelo consumidor, configurando, amiúde, publicidade abusiva. A 
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intromissão na vida privada fica facilitada com a multiplicação de processos informáticos que 

permitem uma radiografia da vida digital do cidadão, o que termina por agravar sua 

vulnerabilidade. 

Com a Internet chega-se a resultados espantosos. O navegante na Internet, que pensa 

que realiza uma pesquisa que não deixa indícios, está afinal a deixar atrás de si algo 

que é como que o seu retrato. Os seus movimentos são gravados. Com eles consegue-

se, através de programas apropriados, traçar o perfil de cada internauta. E assim, 

quando ele se dirige a um site comercial, por exemplo, o “navegador” (programa de 

busca) elaborou já com base nos pedidos anteriores a informação que lhe concerne. A 

resposta que lhe é dada não é uma resposta objetiva e uniforme, contra o que se 

supõe, mas uma resposta já adequada às preferências detectadas daquele internauta.
175

 

 

Qualquer tipo de banco de dados formado a partir de informações do consumidor 

deve ser expressamente autorizado por ele, cabendo ao site elaborar sua política de privacidade 

de forma transparente e solicitar autorização ao usuário para a transferência de dados a 

terceiros. O que está em causa é a defesa da vida privada e, por conseguinte, a defesa da 

personalidade diante dos meios informáticos. Daí, são aplicáveis ao espaço virtual as normas 

que resguardam a privacidade do usuário, inclusive as regras da legislação consumerista, mas, 

nesse espaço, há a necessidade de um manto protetor mais robusto de modo a compensar a 

vulnerabilidade especial do consumidor no comércio eletrônico
176

.  

 

 

5.2 O dever de transparência e de informação 

 

O Código de Defesa do Consumidor tem por uma de suas finalidades reequilibrar 

as relações de consumo, harmonizando e dando maior transparência a essas relações. Regula, 

dessa maneira, alguns aspectos da formação do contrato, impondo deveres ao fornecedor e 

assegurando direitos ao consumidor. Destacam-se, nessa seara, os deveres de transparência 

(art. 4º, caput, CDC) e de informação (art. 6º, III, CDC), que, por estarem intimamente ligados 

ao dever de boa-fé, conforme mais adiante explicitado, serão analisados mais detidamente. 

A transparência é um dos instrumentos erigidos pelo CDC para a proteção da 

confiança entre consumidores e fornecedores. Significa prestar informação clara, sem ocultar 

elementos que poderiam fazer o consumidor mudar de planos e não mais adquirir o bem ou 

serviço. Expressa o respeito e a lealdade entre as partes em todas as fases da relação jurídica. 
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Os temas relevantes que possam afetar a relação de consumo têm que ficar esclarecidos antes 

que a relação se perfaça e se, posteriormente à conclusão do negócio, surgirem fatos 

importantes que possam atingir os contratantes, a transparência que governa a relação conduz à 

imediata comunicação do evento. Com isso, pretende-se evitar qualquer tipo de lesão ao 

consumidor. Este, ao desconhecer os elementos do contrato, pode vincular-se a obrigações que 

não deseja ou que não tem condições de arcar, assim como pode adquirir produto com 

características diversas da pretendida ou que não é adequado ao fim a que se propõe. 

Invertem-se os papéis tradicionais: o consumidor, que deveria informar-se e 

conseguir conhecimentos técnicos para realizar a avença, passa para a posição de detentor de 

um direito subjetivo de informação; o fornecedor, que se encontrava na posição passiva, passa 

a ser obrigado a informar sobre as características do produto ou serviço, especificando 

pormenorizadamente os detalhes da negociação. Essa inversão de atribuições é derivada do 

ideal de transparência que se consubstancia em condição para que o consumidor possa 

manifestar livremente sua vontade, já que devidamente informado sobre o produto ou serviço e 

sabedor de seus futuros direitos e deveres contratuais. 

A transparência deve estender-se desde a publicidade, quando o consumidor toma o 

primeiro contato com o produto ou serviço, até as práticas comerciais e as condições 

contratuais, abarcando, inclusive, a eventual conclusão do ajuste, sob pena de o contrato, por 

decisão judicial, não obrigar o consumidor, mesmo que devidamente formalizado. A 

abrangência desse mandamento deve ser o mais ampla possível, pois a informação integra o 

conteúdo do contrato e sua ausência caracteriza falha na qualidade do produto ou serviço. A 

transparência significa, sobretudo, justiça contratual, pois reequilibra as forças nas relações de 

consumo e demonstra respeito ao parceiro contratual. 

A transparência exige veracidade e lealdade nas informações repassadas aos 

consumidores. Estes, por sua vez, sentem confiança no fornecedor, elemento em que se apoiam 

para formalizar a contratação. A proteção da confiança está albergada no CDC quando este 

estipula que a boa-fé e o equilíbrio nortearão as condutas dos consumidores e fornecedores. 

Trata-se de mandamento de proteção da segurança e da harmonia social, que deriva do 

princípio da boa-fé, exigência de atividade leal, refletida, pensando no parceiro contratual e 

despertando expectativas contratuais legítimas nas partes. 

Nos contratos eletrônicos, o dever de transparência torna-se mais premente, uma 

vez que o consumidor apresenta uma vulnerabilidade especial, pois contrata em um meio que 

não é o seu natural. Além disso, a grande quantidade de envolvidos na cadeia de fornecimento 

do produto ou serviço, tais como fornecedor direto e indireto, provedor de acesso, mantenedor 
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do site, franqueado e administradora de cartão de crédito, torna a contratação eletrônica uma 

operação complexa. Nesse ambiente, o fornecedor deve colocar à disposição do consumidor 

meios técnicos eficientes para comunicar-lhe a existência de erros na transação eletrônica, 

antes de se perfazer a relação contratual. Deve, também, apresentar informações claras e 

inteligíveis acerca das características do produto/serviço e das cláusulas contratuais, 

confirmando – por meio eletrônico – a chegada do pedido ou da aceitação. Note-se que a 

informação falsa ou insuficiente é considerada vício do produto. E, em se tratando de relação 

de consumo, a ideia do CDC (e aplicável também ao ambiente virtual) é a responsabilização do 

organizador da cadeia de comércio, incluindo a responsabilidade pelo fato ou por vício do 

produto ou serviço. A transparência demanda essa responsabilização pela adequação e 

segurança, que desperta no consumidor a confiança e a expectativa legítima na maneira de 

comportar-se no comércio eletrônico. Essa visão impõe os mesmos deveres de conduta, 

lastreados na boa-fé, tanto no mundo real quanto no virtual. 

Especial atenção deve ser dada à publicidade, mormente no espaço virtual, pois, 

quando suficientemente precisa, passa a ter os efeitos jurídicos de uma oferta, integrando o 

futuro contrato, cujo cumprimento poderá ser exigido, mesmo perante o Poder Judiciário. É 

obrigação pré-contratual manter a oferta nos termos em que foi veiculada e cumprir os deveres 

anexos de transparência, lealdade e cuidado. A confiança despertada no consumidor pela oferta 

apresentada serve de parâmetro, de dado objetivo, que impossibilita a anulação por erro da 

declaração veiculada. O descumprimento do princípio da transparência e a frustração da 

confiança despertada devem ser acompanhados de uma sanção, de uma reação negativa do 

ordenamento jurídico. Esse efeito prático deriva da própria lógica do CDC, que privilegia a 

ética na relação entre fornecedores e consumidores. 

Como reflexo do princípio da transparência, impõe-se ao fornecedor o dever de 

informar que, em princípio, está focado nas características do produto ou serviço oferecido. No 

CDC, o dever de informar (art. 6º, III) – ônus atribuído ao fornecedor – é essencial para a 

harmonia e transparência das relações de consumo. Informar é cientificar, comunicar, 

participar, compartilhar com o outro a ciência sobre algum fato. 

(...) Informação é, ao mesmo tempo, um estado subjetivo, é o saber ou o não saber, 

informação é um processo interativo, que se denomina normalmente de comunicação; 

informação é um conteúdo, são os dados, saberes, conhecimento, imagens, sons, 

formas, palavras, símbolos ou (in)formações organizadas, e – acima de tudo – 

informação é um direito. Nas relações entre leigos e experts, consumidores e 

fornecedores, um dos agentes econômicos detém a informação, sabe algo, e pode 

comunicar este algo para o outro ou omitir, pode fazê-lo de boa-fé e lealmente, 

informando de forma completa, suficiente e adequada, informando sobre os riscos, os 

perigos, os efeitos, as chances e tudo o mais que for essencial para exercitar o seu 

direito de escolha; ou não informar, não compartilhar a informação que detém. Daí 
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ser o dever de informar dever oriundo da boa-fé e altamente valorado na complexa 

sociedade de riscos e da informação contemporânea, uma maneira de o direito 

reequilibrar a relação de consumo.
177

 

 

O dever de informar, destarte, tem sua gênese no princípio da transparência e é 

decorrente da boa-fé objetiva. Agir pautado pela boa-fé objetiva requer a transmissão da devida 

informação sobre o que se quer e principalmente sobre o que é oferecido pelo fornecedor
178

. 

Sua observância tornará o consumidor mais habilitado a conhecer a qualidade do bem ofertado 

e mais apto a ocupar seu espaço na sociedade de consumo. A informação útil e completa é 

condição para que o consumidor faça uma escolha livre e consciente.  

No CDC, as características do bem ou serviço podem ser consignadas na própria 

embalagem do produto, em impressos ou na publicidade veiculada, informações que são 

vinculativas para o fornecedor. Esse dever básico está disposto no art. 31, do CDC: 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único.  As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados 

oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei nº 

11.989, de 2009) 

 

O fornecedor deve providenciar, por conseguinte, para que a oferta e a 

apresentação de seus produtos ou serviços apresentem as informações estabelecidas no citado 

dispositivo, rol meramente exemplificativo, tendo em vista que a base maior sobre a qual se 

assenta o dever de informar está insculpida no art. 6º, III, do CDC. Saliente-se que, no caso de 

produtos perigosos ou potencialmente nocivos à saúde ou à segurança, a informação deverá 

apresentar-se ostensiva e adequadamente a respeito de sua periculosidade ou nocividade (art. 

9º, CDC). 

Interessante consignar que todas as informações devem ser fornecidas na língua 

vernácula, devendo ser providenciada a competente tradução no caso de produtos importados 

de países que não tenham o português como língua nacional. 

A informação é proposição que resulta da vulnerabilidade do consumidor e 

constitui dever intrínseco ao exercício da atividade econômica do fornecedor
179

. Sua relevância 

perpassa os limites das relações de consumo stricto sensu e alcança amplitude que compreende 

os potenciais consumidores de produtos e serviços. Nessa linha, 
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A ausência de informação na relação de consumo não atinge apenas aquele 

consumidor específico que está em vias de celebrar um contrato, mas toda a 

coletividade de forma indistinta. Tanto que a lei, ao dispor sobre o conceito de 

consumidor, não ficou adstrita ao de consumidor final, mas ampliou as hipóteses de 

incidência (arts 2º caput e parágrafo único, 17 e 29 do CDC). Tutelou o chamado 

consumidor potencial, é a chamada relação jurídica ampla de consumo, a qual 

dispensa a efetiva conclusão de um contrato de consumo. 

A oferta é uma constante nos contratos de consumo, não é dirigida a nenhum 

consumidor específico, mas a qualquer um indistintamente. Nem sempre o 

consumidor, naquele momento, precisa adquirir aquele produto ou serviço, mas se 

deixa levar pelo poder de persuasão, pelos atrativos e vantagens dos produtos/serviços 

que lhe são apresentados e como o intuito do fornecedor é a indução ao consumo, 

vale-se do ambiente e das técnicas propícias à prática do ato. Por esta razão, a lei já 

imputa responsabilidade ao fornecedor quando esse não cumpre o dever de informar 

previamente, mesmo que a relação contratual, ainda não tenha se materializado.
180

  

 

Daí, o dever de informar constitui-se em mecanismo de controle do equilíbrio da 

relação entre fornecedores e consumidores. Na relação ampla de consumo, o conceito de 

consumidor considera a hipótese do consumidor potencial, dispensando-se a efetiva conclusão 

do ajuste contratual. A oferta, por não ser dirigida a nenhum consumidor específico, atinge a 

todos sem distinção, razão pela qual, mesmo sem a concreção da avença, assiste ao consumidor 

a prerrogativa de demandar do fornecedor – que responde pelos riscos inerentes à atividade 

realizada – perdas e danos em virtude da responsabilidade pré-contratual ínsita à relação 

jurídica. A fenda informativa produz uma diferenciação entre quem provê profissionalmente 

produtos e serviços e quem os consome, operando como elemento desequilibrante na relação e 

exigindo do direito normas delimitadoras desse poderio na relação bilateral
181

. 

No mercado de consumo, portanto, a informação é oferecida em dois momentos 

principais: a informação que precede ou que acompanha o bem de consumo (pré-contratual) e a 

informação que é transmitida quando da formalização da contratação (contratual)
182

. Ambos os 

estágios desse iter informacional têm o objetivo de preparar o consumidor para o ato de 

consumo racional, livre e embasado em informações adequadas. O primeiro está mais 

diretamente relacionado ao próprio produto ou serviço e, o segundo, às condições da 

contratação, como se aquele fosse preparatório para este: é na fase pré-contratual que a decisão 

do consumidor é efetivamente tomada
183

. 

Na era da informação digital, mais relevante se torna para o consumidor eletrônico 

a importância do esclarecimento acerca dos dados contidos nos sites dedicados à 
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comercialização de produtos e serviços. Produtos que antes eram vistos materialmente e 

tocados para serem escolhidos e serviços que eram contratados fitando os olhos do prestador 

são, agora, escolhidos com base em informações que são, por natureza, desmaterializadas. A 

própria informação, por sua vez, tornou-se objeto de comercialização. Também na rede, a 

informação adequada – pressuposto ao direito de autodeterminação – é elemento 

imprescindível para que o consumidor eletrônico possa exercer seu livre arbítrio e escolher 

conscientemente os produtos e serviços que lhe são oferecidos. A cognoscibilidade 

proporcionada pela devida informação permitirá ao consumidor autodeterminar-se, escolhendo 

os riscos que entende justificados e evitando outros, porém sempre a par do estado da arte da 

ciência sobre aquele assunto: a escolha está nas mãos do consumidor bem informado
184

. 

No ambiente virtual, as informações fornecidas deverão incluir o meio tecnológico 

utilizado e suas condições de segurança, a completa identificação do ofertante, inclusive 

contendo endereço físico, esclarecimentos sobre como aceitar a oferta, dados sobre as 

características do bem objeto da contratação, informações sobre o direito de arrependimento e 

aspectos legais atinentes às condições da contratação. A transparência nas informações e nas 

práticas do comércio eletrônico é o princípio fundamental a ser seguido pelo fornecedor para 

que seja minimizado o desequilíbrio (déficit informativo) entre as partes. A transparência é o 

instrumento por meio do qual será despertada a confiança do consumidor e que proporcionará a 

equidade informacional entre os contratantes. 

A propósito, reconhecendo que a vulnerabilidade do consumidor é agravada no 

comércio eletrônico, cujas relações devem ser norteadas pelos princípios da dignidade da 

pessoa humana, transparência, boa-fé, equilíbrio, privacidade, segurança, proteção dos 

interesses econômicos e dos direitos do consumidor, indispensáveis para suscitar a confiança 

dos consumidores e estabelecer uma relação mais equilibrada e segura entre consumidores e 

fornecedores nas transações comerciais eletrônicas, o Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor, do Ministério da Justiça, divulgou, em 20.08.2010, as diretrizes para as relações 

de consumo estabelecidas no comércio eletrônico, que, por sua relevância, estão abaixo 

transcritas
185

: 

CAPÍTULO I – ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

As presentes diretrizes aplicam-se ao comércio eletrônico entre consumidores e 

fornecedores, em todas as fases da relação de consumo. 

CAPÍTULO II – DIRETRIZES GERAIS 

1) PROTEÇÃO PARITÁRIA, TRANSPARENTE E EFICAZ 
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Deve-se assegurar aos consumidores do comércio eletrônico uma proteção 

transparente, eficaz e, no mínimo, equivalente àquela garantida nas demais formas de 

comércio tradicional. 

2) DIREITOS DO CONSUMIDOR NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

2.1 São assegurados aos consumidores do comércio eletrônico os seguintes direitos, 

entre outros: 

2.2 Proteção contra as práticas abusivas ou que se prevaleçam da sua fraqueza ou 

ignorância, bem como contra toda publicidade enganosa ou abusiva; 

2.3 Proteção na publicidade ou comercialização de produtos, tendo em vista fatores 

que elevam a sua vulnerabilidade, tais como sua idade, saúde, conhecimento ou 

condição social, entre outros; 

2.4 Acesso, durante toda relação de consumo, a informações corretas, claras, precisas 

e ostensivas e em língua portuguesa quando a oferta e publicidade forem assim 

realizadas; 

2.5 Acesso prévio às condições gerais de contratação, sem as quais ele não se vincula; 

2.6 Exercício efetivo do direito de arrependimento nos contratos de comércio 

eletrônico, possibilitando-lhe desistir do contrato firmado no prazo de 7 dias sem 

necessidade de justificar o motivo e sem qualquer ônus, nos termos do art. 49 do 

Código de Defesa do Consumidor; 

2.7 Acesso facilitado a informações sobre seus direitos e como exercê-los, em 

especial no que se refere ao direito de arrependimento; 

2.8 Facilitação e celeridade do cancelamento de cobrança pela Administradora e/ou 

Emissor do Cartão, nas hipóteses de descumprimento contratual pelo fornecedor ou 

não reconhecimento da transação pelo consumidor, com base nas cláusulas 

contratuais entre fornecedores e na boa-fé das partes. Cancelamento da cobrança 

referente à compra em ambiente virtual, junto à Administradora e/ou Emissor do 

Cartão, na hipótese de o fornecedor descumprir o contrato ou o consumidor não 

reconhecer a respectiva transação; 

2.9 Proteção da sua privacidade, intimidade e dos seus dados pessoais. 

3) INFORMAÇÕES 

3.1 INFORMAÇÕES RELATIVAS AO FORNECEDOR 

3.1.1 Os fornecedores que desenvolvem atividades no âmbito do comércio eletrônico 

devem prover informações exatas, claras e de fácil acesso e visualização sobre si 

próprios, e suficientes para permitir: 

i) a identificação do fornecedor na sua página inicial: a denominação e sua forma 

comercial, o endereço do estabelecimento principal, quando houver, ou endereço 

postal e o seu endereço eletrônico ou outro meio que possibilite contatar o fornecedor, 

e seu CNPJ; 

ii) uma comunicação rápida, fácil e eficiente;  

iii) regras e procedimentos apropriados e eficazes para a solução dos conflitos; 

iv) a notificação de atos processuais e administrativos; e 

v) sua localização e dos seus administradores. 

3.2 INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS E SERVIÇOS 

3.2.1 Os fornecedores devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e de fácil acesso que descrevam os produtos ou serviços oferecidos, de 

modo suficiente a fim de garantir o direito de escolha dos consumidores. 

3.2.2 Os fornecedores devem viabilizar o registro dos pedidos e das informações 

relativas à transação, possibilitando o seu armazenamento pelo consumidor. 

3.3 INFORMAÇÕES SOBRE A TRANSAÇÃO 

3.3.1 Os fornecedores devem prover informações suficientes sobre as modalidades e 

condições de pagamento, e todos os custos associados à transação, assegurando aos 

consumidores plena liberdade de escolha. 

3.3.2 Estas informações devem ser claras, exatas, de fácil acesso e visualização, e 

fornecidas de forma a permitir ao consumidor o real exame antes de se comprometer 

com a transação. 

3.3.3 O fornecedor deve garantir que toda a transação seja iniciada e efetivada na 

língua da oferta, disponibilizando todas as informações necessárias à tomada de 

decisão do consumidor. 

3.3.4 Os fornecedores devem disponibilizar aos consumidores um texto claro e 

completo das modalidades e condições da transação de forma a garantir sua escolha 

livre e consciente. 
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3.3.5 Os fornecedores, considerando as especificidades dos produtos e serviços, 

devem prestar as seguintes informações: 

i) a descrição detalhada de todos os custos cobrados pelo fornecedor; 

ii) a indicação da existência de custos adicionais inerentes à transação; 

iii) as condições de entrega e/ou execução; 

iv) as modalidades e condições de pagamento no financiamento e na venda a prazo, 

nos termos do Decreto 5.903/2006; 

v) as restrições, limitações ou condições associadas à compra, tal como eventuais 

restrições legais, geográficas ou temporais; 

vi) o modo de utilização e advertências relativas a segurança e saúde, se houver; 

vii) as informações relativas ao serviço de pós-venda; 

viii) os detalhes e procedimentos quanto à revogação, resolução, reenvio, troca, 

anulação e/ou reembolso; e 

ix) as disposições quanto à existência de eventuais garantias comerciais; 

3.3.6 Todas as informações que façam referência a custos devem indicar a moeda 

utilizada e o respectivo valor em moeda corrente nacional. 

4) PROCESSO DE CONFIRMAÇÃO 

4.1. Devem ser assegurados ao consumidor, antes de concluir a transação:  

4.1.1 o reconhecimento exato dos produtos ou serviços que deseja comprar, a 

identificação e a correção de quaisquer erros, bem como a possibilidade de modificar 

o pedido; 

4.1.2 advertências, quando da inserção de seus dados pessoais, referentes à 

atualização de sistemas antivírus, garantindo a eficiência e segurança da transação; 

4.1.3 a autorização expressa e inequívoca do consumidor a fim de evitar que produto, 

garantia ou serviço adicional seja incluído em sua compra por meio do sistema opt 

out; 

4.1.4 o seu consentimento expresso, livre e informado, de modo a não gerar dúvidas, 

quanto à compra, bem como a manutenção de registro completo da transação; 

4.1.5 a possibilidade de cancelar a transação antes de concluir a compra; 

4.1.6 a confirmação, pelo fornecedor, do recebimento do pedido sem atraso e por 

meios eletrônicos. 

5) PAGAMENTO 

5.1 Os fornecedores devem garantir mecanismos de pagamento seguros e de fácil 

utilização, bem como alertas e informações sobre a segurança que esses mecanismos 

proporcionam. 

6) RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

6.1 Os fornecedores devem estabelecer mecanismos eficientes e transparentes para a 

prevenção e resolução direta e adequada das demandas dos consumidores, sem 

qualquer ônus para o consumidor, incluindo mecanismos rápidos e eficientes de 

reembolso. 

6.2 Os fornecedores devem agir diligentemente de forma a tomar todas as medidas 

possíveis, a fim de minimizar, bem como prevenir eventuais conflitos nas relações 

estabelecidas no âmbito do comércio eletrônico. 

6.3 A utilização de meios alternativos de resolução de litígios, tais como a arbitragem, 

não pode ser empregada para elidir direitos e garantias previstos no Código de Defesa 

do Consumidor. 

7) RESPONSABILIDADE 

7.1 A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços pela Internet está 

baseada no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, nos termos do Código 

de Defesa do Consumidor. 

7.2 Nos casos de danos sofridos pelos consumidores, a responsabilidade dos 

fornecedores será analisada, considerando o nexo causal entre o dano sofrido e o 

defeito do serviço, na exata medida de como ele é ofertado. 

 

A par das diretrizes acima referidas, conclua-se advertindo que os deveres de 

informação dos fornecedores no ambiente virtual não diferem dos do mundo real
186

. Aplicam-
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se ao comércio eletrônico o dever de transparência, incluindo as condições e riscos do produto 

ou serviço, o dever de possibilitar previamente o acesso aos textos contratuais e de perenizá-los 

e o dever de confirmar o recebimento da proposta e da contratação, de modo que não se exclui 

qualquer prerrogativa concedida pela legislação consumerista ao consumidor. O cumprimento 

do dever de informar clara e precisamente os consumidores que se utilizam do comércio 

eletrônico certamente contribuirá para aumentar a confiança no ambiente virtual. Essa 

confiança, aliada à aplicação da boa-fé, em sua vertente objetiva, oferecerá uma visão renovada 

do contrato, tendo como premissa a responsabilidade de criar um ambiente seguro para a 

contratação eletrônica: enfim, cuidado com o outro, respeito pelas expectativas legítimas do 

parceiro contratual. 

 

 

5.3 Análise jurisprudencial 

 

Estabelecido o pressuposto da vulnerabilidade do consumidor no âmbito das 

relações de consumo, tendo em vista principalmente o desequilíbrio econômico existente entre 

as partes, foi apresentado um instrumento que ordenamento jurídico põe à sua disposição para 

minimizar essa desarmonia de forças: o dever de transparência imposto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cujo reflexo mais relevante manifesta-se por meio do dever de informação, 

mecanismo de controle do equilíbrio contratual entre consumidores e fornecedores. 

Evidenciadas as concepções e funções da boa-fé objetiva e da autonomia da 

vontade, no contexto do diálogo de fontes entre o Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor, demonstrou-se a crise da autonomia da vontade na doutrina civilista, mormente 

no âmbito do fenômeno da constitucionalização do direito civil. 

Nesse diapasão, é interessante verificar como os tribunais estão enfrentando a 

questão da limitação da autonomia da vontade frente à boa-fé objetiva, em especial no que 

concerne às relações de consumo travadas no ambiente virtual. A boa-fé, por não ter conteúdo 

rigidamente fixado, não pode ser utilizada com precisão matemática rigorosa, devendo-se 

analisar seu emprego casuisticamente no caso concreto que se apresenta perante o magistrado. 

A amplitude do conceito que se atribui à boa-fé objetiva é variável em função de cada 

momento em que vive a sociedade e depende muito da capacidade de a jurisprudência avançar 

e assumir uma atitude hermenêutica mais ativa. Nesse sentido, 

Outra questão que deve, ainda, inquietar é saber se os juristas do país estão 

preparados para assumir uma atitude hermenêutica radicalmente diferente daquela 
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que costumeiramente ponteia suas atuações. É bem verdade que muitos avanços 

foram protagonizados pela jurisprudência, mas tal não ocorreu de maneira uniforme e, 

no que concerne a muitos entendimentos encontra séria resistência em setores 

dominantes da atividade judicante, tendo apenas a adesão de setores minoritários que 

costumam destacar-se pelo seu vanguardismo. 

(...) 

(...) Esta objetividade [da boa-fé], porém, é consciente de que a sua revelação é uma 

tarefa constante, a ser sempre renovada, de que o critério do homem médio, por 

exemplo, não deve ser o retrato estático de uma época e contexto, mas sim o reflexo 

de cada momento, que, contudo, não se apresenta isolado, estando em uma relação de 

continuidade com a tradição na qual se insere (...).
187

  

 

Os exemplos que a seguir serão apresentados foram extraídos de diversos tribunais 

nacionais, de modo que se possa averiguar a relação entre a boa-fé objetiva e a autonomia da 

vontade e o grau de efetividade que se tem dado à primeira. Advirta-se, inicialmente, que a 

efetivação da boa-fé tem-se manifestado primordialmente por meio da doutrina, que vem 

construindo sólido alicerce que oferece os fundamentos basilares sobre os quais se tem 

lastreado a jurisprudência para aplicá-la efetivamente ao caso concreto, ajudando a disseminar 

a vertente objetiva da boa-fé. 

O primeiro caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), trata de 

relação entre seguradora e usuário de plano de saúde. Consignando a pertinência da aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos e seguros de saúde, que 

constituem relação de consumo, o TJPE negou provimento a recurso impetrado pela 

seguradora. No caso, as partes celebraram contrato de seguro-saúde coletivo, mantendo as 

condições anteriores, inclusive no que concerne à isenção de carência. Nos segurados, restou 

configurada a crença de que o contrato seria meramente continuação do antigo, o que não 

correspondeu à realidade. Atingido foi o direito à informação que, no caso, foi sonegado aos 

segurados. Esse direito, faceta que é do princípio da boa-fé objetiva, que exige lealdade e 

cuidado por parte do outro, fornecendo informações claras e adequadas, foi maculado, pois não 

houve transparência nas negociações. Veja-se a ementa
188

: 

Processo Civil – Direito do Consumidor – Plano de Saúde Coletivo – Extinção do 

Vínculo de Trabalho – Renovação Contratual – Manutenção dos Termos Originários 

– Princípio da Transparência, Aparência e Confiança. (...) 4. A informação é um 

direito básico do consumidor, além do que a transparência nas relações de consumo é 

efeito primordial da boa-fé contratual, que deve ser seguida pelos contratantes tanto 

na conclusão como na execução do contrato, nos termos do ordenamento civil 

brasileiro. 5. É de se conferir interpretação favorável ao consumidor com fulcro no 

Princípio da Aparência e igualmente no Princípio da Confiança e Boa-Fé, eis que os 

mesmos renovaram contrato na crença de que estariam sendo acobertados pela mesma 

empresa, nas mesmas condições originárias. 6. A BRASILSAUDE e a 

SULAMERICA, mesmo que não possam ser consideradas a mesma empresa, na 

presente relação consumerista se apresentaram como tal. Inclusive, em seus encartes 
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publicitários e na internet as supracitadas empresas se apresentam como "associadas". 

Tal fato não pode servir para afastar a responsabilidade de nenhuma delas frente ao 

consumidor, eis que de acordo com os ditames do ordenamento consumerista, ambas 

possuem responsabilidade solidária. 7. Prejudicados os pedidos de deferimento e 

indeferimento de efeito suspensivo, também não vislumbro ocorrência de litigância de 

má-fé no presente caso. 8. Recurso conhecido e improvido. 

(TJPE – AI 150666-5 – 3ª Câmara Cível – Des. Bartolomeu Bueno – j. 17.01.2008) 

 

O segundo exemplo é oriundo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que 

proveu apelação de consumidor inconformado com a decisão de 1º grau que indeferiu o 

parcelamento de débito relativo à dívida com a companhia estadual de águas e esgoto. O TJRJ 

assentou sua decisão nos valores consagrados pela Constituição de 1988, notadamente a 

justiça, a segurança jurídica, a igualdade material e a dignidade da pessoa humana. Asseverou 

que a interpretação e aplicação das normas têm como norte e fulcro inafastável a rigorosa 

observância desses valores constitucionalmente assegurados. Com isso, vetustos institutos 

civilísticos revigoram-se, vislumbrando-se novas e maiores perspectivas para a concretização 

de tais valores. Ademais, impõe-se a releitura de alguns dogmas civilísticos, dentre os quais o 

princípio da autonomia da vontade, que é balizado pela função social e pela boa-fé objetiva. 

Apesar de plenamente aplicável aos negócios jurídicos, a autonomia da vontade cede passo e 

sofre limitações decorrentes das exigências ético-jurídicas emanadas dos valores insculpidos na 

Constituição Federal, principalmente dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé 

objetiva, de modo que a vontade das partes é apreciada, avaliada, limitada e/ou (re)adequada 

conforme a pauta axiológica constitucionalmente estatuída. Reduz-se o alcance do pacta sunt 

servanda, quando diante de interesse relativo à dignidade da pessoa humana e, especialmente, 

dada a essencialidade do serviço prestado. A ementa assim aduz
189

: 

Consumo de Água. Parcelamento do Débito. Imposição Possível. Exigência da Boa-

Fé Objetiva e Função Social dos Contratos. Concretização do Valor Constitucional da 

Dignidade da Pessoa Humana. Mitigação do Princípio da Autonomia da Vontade. 

(TJRJ – AC 48.631/2008 – 13ª Câmara Cível – Des. Sergio Cavalieri Filho – j. 

22.04.2009) 

 

Outro exemplo importante vem do mesmo TJRJ, que julgou improcedente agravo 

interposto por instituição financeira, que alegava que deviam prevalecer as cláusulas 

estabelecidas entre ela e correntista acerca de contrato de empréstimo, em observância estrita 

ao princípio do pacta sunt servanda. Ressalvando que a via não é própria para averiguar a 

regularidade da celebração do contrato objeto da lide, o TJRJ considerou inafastável a 

observância dos princípios informadores da função social e da boa-fé. E, em se tratando de 

conta salário, não pode a autonomia da vontade gerir soberana o pacto. Como, nas relações 

bancárias, a grande maioria dos contratos é celebrada na forma de adesão, não é facultado ao 
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aderente a discussão acerca das condições contratuais, daí porque a lei consumerista inspira-se 

na vulnerabilidade do consumidor para protegê-lo. Não obstante, seu objetivo não é estimular a 

inadimplência, mas sim a harmonização dos interesses dos participantes da relação e a 

indispensável boa-fé negocial por parte de ambos, fornecedor e consumidor. Nessa linha, 

mitigam-se os aspectos da liberdade contratual frente aos princípios constitucionais. Ressalta a 

ementa
190

: 

Agravo do art. 557, § 1º, do CPC no agravo de instrumento. Ação de obrigação de 

fazer. Empréstimo bancário. Desconto automático em conta-salário. 

Superendividamento. Relativização da autonomia da vontade. Proteção constitucional 

com fulcro no princípio da boa-fé e da função social dos contratos. 

(TJRJ – AI 2008.002.35.783 – 11ª Câmara Cível – Des. Claudio de Mello Tavares – j. 

17.12.2008) 

 

O então Tribunal de Alçada de Minas Gerais (TAMG) evidencia dois exemplos de 

relativização do dogma da autonomia da vontade, estabelecendo que, na interpretação dos 

contratos, a supremacia da ordem pública limita a autonomia da vontade, devendo-se observar 

os princípios da função social e da boa-fé objetiva, os quais são extensivos aos contratos 

firmados anteriormente à vigência do Código Civil de 2002. A boa-fé é uma cláusula geral por 

meio da qual o juiz, diante do caso concreto, como intérprete, pode valorar a razoabilidade dos 

óbices impostos ao adimplemento contratual. Além disso, a autonomia contratual baseia-se na 

tutela da confiança como garantia do equilíbrio da relação contratual e não é mais vista como 

um fetiche impeditivo da função de adequação dos casos concretos aos princípios substanciais 

contidos na Constituição e às novas funções que lhe são reconhecidas. Por essa razão, desloca-

se o eixo da relação contratual da tutela subjetiva da vontade à tutela objetiva da confiança, 

diretriz indispensável para a concretização, entre outros, dos princípios da superioridade do 

interesse comum sobre o particular, da igualdade e da boa-fé, em sua feição objetiva. A boa-fé 

objetiva determina que haja uma coerência no cumprimento da expectativa alheia, 

independentemente da palavra que haja sido dada, ou do acordo que tenha sido concluído, 

representando, sob esse aspecto, a atitude de lealdade, de fidelidade, de cuidado que se 

costuma observar e que é legitimamente esperada nas relações. Representa um modelo de 

conduta social, arquétipo ou standard jurídico segundo o qual cada pessoa deve ajustar a sua 

própria conduta, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade. 

Confiram-se as ementas
191

: 

Ação de cobrança. Seguro de vida em grupo. Termo inicial. Ciência inequívoca da 

invalidez. Prescrição ânua. Suspensão do prazo até resposta definitiva da seguradora 

em requerimento extrajudicial. Preliminar afastada. Princípios da função social e boa-
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fé objetiva dos contratos. Invalidez permanente e parcial. Aposentadoria pelo INSS. 

Incapacidade para o exercício da atividade laborativa. Dever de indenizar.  

(TAMG – AC 475.907-3 – 3ª Câmara Cível – Des. Afrânio Vilela – j. 24.11.2004) 

 

Compra e venda pendente condição suspensiva. Inexistência de conduta culposa. 

Retorno ao status quo ante. Interpretação contratual. Boa-Fé objetiva. Contrato de 

corretagem. Pagamento devido pelo promitente vendedor.  

(TAMG – AC 430.737-9 – 1ª Câmara Cível – Des. Tarcísio Martins Costa – j. 

03.09.2004) 

 

Do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) vem a lume o seguinte julgado: cuida-

se de ação declaratória cumulada com pedido de restituição e reparação por danos morais 

ajuizada por pessoa física em face de pessoa jurídica com a qual teria firmado contrato na 

internet. A pessoa física dizia-se ludibriada pela propaganda enganosa, que a teria feito 

concordar com os termos do contrato de adesão. Tendo o juízo de primeiro grau julgado 

procedente a demanda, o réu apelou, alegando, em resumo, que inexistiam vício na formação 

do contrato, publicidade enganosa ou danos morais, admitidos pelo juízo a quo. O TJSP 

reconheceu que o autor foi ludibriado pelo réu, pois houve nítido ânimo volitivo deste com 

vistas a confundir e a iludir aquele. A ré viabiliza a criação de páginas na internet com o 

compromisso de que o contratante teria sucesso rápido e fácil ao oferecer seus produtos no 

ambiente virtual. O TJSP admitiu que o público alvo do apelante compõe-se de pessoas 

desprovidas de conhecimentos sobre o mundo eletrônico, sendo esse perfil de fácil 

manipulação e convencimento com a promessa de ganho fácil. Mas, para isso, a ré exigia o 

pagamento à vista do montante de R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais), para 

dar início ao suposto sucesso que o acordo contratual proporcionaria. A internet agrava o 

cenário de vulnerabilidade, pois é um ambiente no qual não se está acostumado a transacionar. 

Ademais, a apelante faltou com a boa-fé objetiva que se reclama em todo e qualquer contrato 

porque era seu dever assessorar de maneira produtiva o apelado com absoluta parceria para que 

ele fizesse da internet um espaço eficiente para conseguir sucesso em seus negócios. O 

princípio da boa-fé objetiva é classificado como cláusula geral do direito contratual e atua para 

a interpretação sistemática ou para estabelecer igualdade nas relações privadas perante a lei. 

Diante da ofensa a esse princípio e da publicidade enganosa, a ré deve responder pelos danos 

causados ao consumidor, tanto no que se refere à devolução dos valores pagos quanto à 

reparação dos danos morais. Confira-se a ementa
192

: 

Ação declaratória c/c pedido de restituição e reparação por danos morais – "Pirâmide" 

– Programa de criação de páginas de internet – Marketing do produto – Ilicitude do 

objeto – Propaganda enganosa – Nítido ânimo volitivo de o réu ludibriar os aderentes 

com o argumento de que o sucesso seria garantido ("oportunidade da vida") – 

Contrato rescindido – Obrigatoriedade na devolução da quantia paga pelo autor, R$ 
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4.640,00 devidamente atualizado – Ausente a boa-fé objetiva do contratante – Dano 

moral existente e reduzido para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Valor 

condizente e razoável com o dano sofrido – Recurso provido em parte. 

(TJSP – Apelação 990.10.243553-9 – 3ª Câmara de Direito Privado – Des. Beretta da 

Silveira – j. 03.08.2010) 

 

Dois julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) versando sobre 

contratos eletrônicos são bem elucidativos no que concerne à consagração da boa-fé objetiva 

como instrumento de controle do exercício da autonomia da vontade. No primeiro, trata-se de 

contrato firmado por empresa de tecnologia com provedor de acesso com vistas à geração de 

tráfego na internet, em que o juízo a quo alegou não haver direito adquirido por parte da 

autora, no que tange à continuação do contrato com a ré, pois o contrato firmado era por tempo 

determinado. O TJRS observou que fere o princípio da autonomia da vontade a imposição da 

manutenção de contrato que não mais interessa a uma das partes. Não obstante, não se nega a 

imposição dos deveres da boa-fé e lealdade, que devem ser observados não apenas durante a 

contratação, mas também antes e posteriormente a esta, deles defluindo a responsabilidade da 

parte infratora por indenizar eventuais prejuízos que sua conduta impôs ao contratante 

prejudicado. Porém, nada autoriza a manutenção de um vínculo contratual quando não 

interessa mais a uma das partes. A conduta das partes contratantes, uma vez rompido o vínculo 

por exercício de vontade de uma delas, enseja responsabilização se demonstrada a afronta às 

regras de lealdade e confiança, e, por conseguinte, violação do princípio da boa-fé objetiva.  

No segundo julgado, instituição financeira apela em face da sentença que julgou 

procedente ação declaratória cumulada com pleito de indenização por danos morais aforada 

por correntista, condenando o demandado ao pagamento de danos morais, declarando a 

inexistência do débito (contraído com a instituição financeira por intermédio de seu site na 

internet) apontado pelo banco e determinando o cancelamento definitivo do registro negativo 

efetuado em órgão de proteção ao crédito. O apelante sustentou, em suma, a ausência de 

ilicitude na conduta adotada, na medida em que não constava em seu sistema informatizado o 

pagamento das prestações que ocasionaram o registro do nome do autor. Consignou o acórdão 

do TJRS que a convivência numa sociedade de consumo traz algumas implicações que 

merecem relevância, tais como os contratos virtuais pela internet que os consumidores se 

obrigam a realizar com as instituições financeiras, o que aumenta a vulnerabilidade do 

consumidor. Ressalta que a boa-fé constitui-se em fonte autônoma de deveres, 

independentemente da vontade dos contratantes e deve ser tratada como uma diretiva do 

comportamento das partes, notadamente na fase da execução contratual, o que não foi 
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observado no caso. Por fim, nega o apelo, mantendo a sentença atacada. As ementas são as 

seguintes
193

: 

Apelação cível. Cautelar. Manutenção de contrato por prazo determinado. Existência 

de denúncia do pacto. Aplicação do código civil. Autonomia da vontade. Princípio da 

boa-fé que autoriza exame da conduta a nível de responsabilidade civil por perdas e 

danos, não autorizando renovação compulsória. 

(TJRS – AC 70032317943 – 9ª Câmara Cível – Des. Marilene Bonzanini Bernardi – j. 

28.04.2010) 

 

Apelação cível. Alienação fiduciária. Direito civil/obrigações. Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c com pleito de indenização por danos morais. Caso concreto. 

Contrato de financiamento. Falta de remessa dos boletos bancários para pagamento 

em tempo hábil das primeiras parcelas do contrato pelo consumidor. Consignação dos 

valores e notificação da instituição financeira. Prova segura e robusta nos autos. 

Ajuizamento de busca e apreensão e posterior desistência da ação pela instituição 

financeira. Ônus da prova. Inteligência do art. 333, II do CPC. Ilicitude da conduta 

adotada pelo banco. Nexo causal configurado na espécie. A boa-fé deve ser 

consagrada como controle do exercício da autonomia de vontade, a teor do contido no 

art. 422 do CCB/2002. Valor atribuído aos danos morais de acordo com as 

circunstâncias do caso em tela, a gravidade do dano, o porte econômico do agente 

financeiro. Sentença mantida. Recurso desprovido. Desproveram a apelação. 

(TJRS – AC 70029121092 – 13ª Câmara Cível – Des. Ângela Terezinha de Oliveira 

Brito – j. 24.06.2010) 

 

No âmbito dos tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou 

dois casos que valem a pena ser trazidos à colação. No primeiro, sociedade empresária ajuizou 

ação de repetição de indébito contra concessionária de telefonia em virtude de cobranças 

irregulares, não previstas no plano contratado. Tendo a sentença do juiz de 1º grau julgado 

parcialmente procedente o pedido, a ré apelou e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Norte negou provimento em virtude de vício na vontade do consumidor decorrente da má 

prestação das informações. O acórdão fundou-se no ônus do fornecedor em prestar todas as 

informações sobre o serviço ofertado e na necessidade de revisão nos casos de desequilíbrio 

contratual, nos termos do art. 6º, V, do CDC. Irresignada, a ré interpôs recurso especial, 

argumentando que a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, não demonstrou os motivos 

pelos quais a recorrente foi condenada. Aduz, também, não ter qualquer responsabilidade com 

a alteração no modo de cobrança e valores das chamadas interurbanas, uma vez que decorrente 

da aplicação de nova regulamentação da Anatel. Alega, ainda, não guardarem correlação com a 

demanda os incisos do art. 6º do CDC, não tendo infringido tal norma. O STJ negou 

provimento ao recurso por razões de ordem processual, mas destacou que o princípio da boa-

fé, constante tanto no art. 422 do Código Civil, assim como no art. 51, IV do Código de Defesa 

do Consumidor, exige das partes o comportamento escorreito em todas as fases da relação 

contratual, ou seja, na fase de tratativa, formação e cumprimento do contrato. Conclui que a 
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recorrente não agiu com probidade e honestidade, uma vez que, já sabedora das mudanças das 

regras, não poderia ter comercializado o pacote de serviços como se as alterações impostas pela 

Resolução da Anatel não fossem ocorrer. A sonegação de informação levou o consumidor a 

firmar contrato que não seria cumprido, não sendo possível, pois, a cobrança pela utilização do 

serviço. Confira-se a ementa
194

: 

Direito do Consumidor. Contrato de prestação de serviços. Telefonia móvel. Falta de 

informações no ato da contratação. Alteração de regras pela Anatel. Vício na vontade 

do consumidor. Fundamento inatacado. Violação à Resolução Anatel. Descabimento. 

Violação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Falta demonstração. 

(...) 

4.- A sonegação de informação no ato da contratação, a respeito de mudança da 

legislação, da qual já tinha conhecimento a contratada, fere o princípio da boa-fé, 

constante tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. 

5.- Recurso Especial improvido. 

(STJ – REsp 910.389-RN – 3ª T – Min. Sidnei Beneti – j. 25.05.2010) 

 

No outro caso julgado pelo STJ, o importante é ressaltar o reconhecimento por 

parte do Tribunal de que os princípios da boa-fé objetiva e da confiança protegem as 

expectativas legítimas do consumidor quando se leva em conta o contrato de consumo. 

Tratava-se da quebra de confiança em virtude do inadimplemento de obrigação por parte de 

seguradora de saúde, que deveria responder pelo prêmio de seguro de vida contratado. O STJ 

faz alusão à confiança que o consumidor depositou no vínculo contratual e também na 

prestação contratual, mais especificamente na adequação ao fim que razoavelmente se pode 

esperar dos produtos e dos serviços colocados no mercado pelos fornecedores.  Segue a 

respectiva ementa
195

: 

Direito do consumidor. Contrato de seguro de vida inserido em contrato de plano de 

saúde. Falecimento da segurada. Recebimento da quantia acordada. Operadora do 

plano de saúde. Legitimidade passiva para a causa. Princípio da boa-fé objetiva. 

Quebra de confiança. Denunciação da lide. Fundamentos inatacados. Direitos básicos 

do consumidor de acesso à Justiça e de facilitação da defesa de seus direitos. Valor da 

indenização a título de danos morais. Ausência de exagero. Litigância de má-fé. 

Reexame de provas. 

- Os princípios da boa-fé e da confiança protegem as expectativas do consumidor a 

respeito do contrato de consumo. 

(...) 

Recurso especial não conhecido. 

(STJ – REsp 590.336-SC – 3ª T – Min. Nancy Andrighi – j. 7.12.2004) 

 

Dos julgados analisados acima, deflui que os tribunais estão utilizando o princípio 

da boa-fé objetiva como cânone hermenêutico-integrativo limitador da autonomia da vontade, 

reinterpretando as cláusulas contratuais para que se adaptem à nova realidade contratual, 

distanciada do individualismo liberal. Relativiza-se a imperatividade do pacta sunt servanda e 

evidencia-se a conduta, dever jurídico imposto às partes. Decisões acerca dos contratos 
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eletrônicos são escassas, mas, quando de lides no mundo virtual, os tribunais têm utilizado os 

mesmos parâmetros hermenêuticos aplicados aos contratos no mundo real, razão pela qual se 

pode concluir pela aplicabilidade da boa-fé objetiva a essas avenças. 

Uma limitação encontrada nos julgados diz respeito ao fato de a maior parte das 

lides serem levadas a termo no âmbito dos tribunais estaduais. Tal constatação deve-se à 

Súmula n.º 454, do STF, que estabelece que “simples interpretação de cláusulas contratuais 

não dá lugar a recurso extraordinário”, e à Súmula n.º 5, do STJ, que reza que “a simples 

interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”. Ademais, ofensa indireta à 

Constituição não é suficiente para viabilizar recurso extraordinário (veja-se, por exemplo, o AI 

664.701/RJ
196

), não cabendo, também, recurso extraordinário ou especial para simples reexame 

de prova (Súmula n.º 279, do STF e Súmula n.º 7, do STJ). A análise, nesses casos, deve ater-

se ao plano fático. 

É de se registrar que a interpretação de cláusulas contratuais não deveria ser 

subtraída dos tribunais superiores, pois, eventualmente, podem-se configurar questões de 

direito que, tendo em vista as citadas súmulas, terminaria por impedir que o contratante 

prejudicado devolvesse a matéria aos órgãos jurisdicionais superiores, gerando um entrave na 

uniformização da jurisprudência sobre o tema. Gize-se, contudo, que o STJ tem proferido 

decisões, como as aqui elencadas, utilizando-se do paradigma da boa-fé objetiva (mesmo que, 

em alguns casos, por via oblíqua), escopo que se tem ampliado a despeito da Súmula n.º 5. 

Essas decisões embasam-se, preponderantemente, na ofensa aos fundamentos principiológicos 

do Código de Defesa do Consumidor, sobressaindo-se a afronta à boa-fé e à confiança nas 

expectativas legítimas que devem perpassar as relações jurídicas. 

A par dos julgados aqui expostos, e de outros tantos que se podem encontrar na 

jurisprudência, nota-se que, não obstante o arraigado apego ao tecnicismo positivista quando 

da interpretação das normas, a aplicação da boa-fé, em seu aspecto objetivo, vem sendo 

utilizada com menos parcimônia. Parece que os magistrados não estão se furtando a utilizar 

todo o manancial de valores que a boa-fé traz em seu bojo, em especial como meio de tornar as 

decisões mais justas. Sua aplicação não traz insegurança ao ordenamento jurídico por ter 

conteúdo abstrato, não aferível concretamente. Impõe-se, pois, ao jurista, o dever de 

aprofundar o estudo dos institutos jurídicos, tarefa indissociável do concomitante 

acompanhamento da evolução social. 
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5.4 O dever de boa-fé objetiva e os limites da autonomia da vontade na interpretação e 

integração do contrato 

 

Na nova concepção social do direito dos contratos, o foco principal volta-se à 

busca do reequilíbrio da relação contratual, traduzido na justiça ou equidade contratual. Para 

atingir esse desiderato, que amplia o matiz social da relação jurídica, mister faz-se uma 

mudança no modo de pensar o direito, suplantando posições passivas e implantando ações 

determinadoras de condutas na seara contratual. Direciona-se, dessa forma, o olhar para os 

reflexos e expectativas que os contratos carreiam na vida social, reduzindo-se a importância do 

dogma da autonomia da vontade. Especialmente no que se refere aos contratos de consumo 

massificados, a presença de cláusulas abusivas, a falta ou a deficiência na transmissão da 

informação, a publicidade enganosa e a ausência de transparência na relação frustram as 

expectativas legítimas dos consumidores e demonstram que a visão tradicional do contrato não 

pode ter mais lugar na sociedade atual. Esse desequilíbrio marcante entre consumidores e 

fornecedores reclamou a ação protetora do Estado, visando garantir uma autonomia real da 

vontade do contratante mais débil. 

A evolução contratual rumo à equidade chegou ao ápice, no caso das relações de 

consumo, com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que criou a disciplina que assegura 

o reequilíbrio das relações contratuais de consumo e que é constituído por normas de ordem 

pública e de interesse social. Com o CDC, nega-se eficácia às cláusulas abusivas, exigem-se 

deveres de cuidado, transparência e informação por parte do fornecedor, criam-se garantias 

legais para proteger as expectativas básicas dos consumidores e estipulam-se sanções para o 

descumprimento desses deveres. 

A repercussão do regime entre consumidores e fornecedores iluminou áreas do 

direito antes forjadas sob o manto do individualismo voluntarista. A limitação da autonomia da 

vontade ditada por normas imperativas da legislação consumerista abriu espaço para a procura 

pelo ideal de confiança e de boa-fé, evolução benfazeja que tem o pé fincado na revolução 

copernicana instaurada pela Constituição de 1988. Esse papel oxigenador do CDC evidenciou-

se com a criação de novos direitos para os consumidores e a imposição de deveres ao elo mais 

forte da cadeia de consumo, que em muito contribuiu para tutelar as expectativas legítimas dos 

contratantes, fulcradas na confiança no vínculo contratual. Com isso, não se nega a autonomia 

das partes na autorregulamentação de seus interesses, mas vincula-se a autonomia às condições 
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permitidas pela lei. A vontade não é mais a única fonte de obrigações. A lei é que dota ou não 

de eficácia o contrato de consumo. 

Reflexo dessa nova concepção social do contrato, o CDC elege o consumidor como 

a figura vulnerável que merece proteção. E esse sujeito de direitos é o núcleo central, ponto de 

convergência das preocupações normativas, que não se limitam à legislação consumerista. O 

Código Civil, por exemplo, limita a liberdade de contratar à função social do contrato. Essas 

diferentes fontes – que expressam lógicas próprias – não são mutuamente excludentes, mas 

completam-se, cabendo ao aplicador da lei coordená-las, de modo que resultem soluções em 

harmonia com o sistema, assegurando sua funcionalidade. O diálogo de fontes traz à luz a 

interpenetração existente entre as normas, o que demanda uma interpretação que leve em 

consideração a coexistência coerente e em constante interação das várias fontes que informam 

o ordenamento jurídico, à luz dos valores expressos na Constituição Federal. No diálogo entre 

o Código de Defesa do Consumidor – que tem como premissa a vulnerabilidade do consumidor 

– e outro diploma do direito privado, há que se ter em conta que a primazia da norma mais 

favorável ao consumidor é um princípio da aplicação das fontes em diálogo, razão pela qual 

deverá prevalecer a proteção do consumidor, tutelado de forma especial pela ordem jurídica. 

Essa vulnerabilidade acentua-se ainda mais no âmbito dos contratos eletrônicos, pois se trata 

de um ambiente ainda – em muitos aspectos – desconhecido do consumidor, que não o domina 

completamente.   

A relativização do princípio clássico da autonomia da vontade dar-se-á nesse 

ambiente envolto por preocupações de ordem social, matizado pela exigência de harmonia nas 

relações de consumo que valorizam, ao lado da vontade, a boa-fé, a confiança, a segurança, a 

cooperação e o equilíbrio
197

. O direito não só garante a livre manifestação da vontade, mas 

fornece, sobretudo, as linhas mestras para o alcance da equidade contratual, diretriz que 

privilegia a vulnerabilidade do consumidor com o fito de minimizar o abismo que o separa do 

fornecedor. Nesse sentido, a boa-fé objetiva impõe uma atuação refletida do contratante mais 

forte em relação aos interesses dos mais fracos, significando transparência no agir e respeito 

aos interesses do outro. 

Essa atuação refletida é especialmente importante no momento de formação do 

vínculo contratual, pois, mais do que a simples manifestação de vontade, urge examinar a 

qualidade dessa vontade: somente a vontade racional, livre e informada legitima, isto é, tem o 

poder de ditar a formação e, por consequência, os efeitos dos contratos entre consumidor e 
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fornecedor
198

. Dessa forma, o direito controla a liberdade do mais forte e protege a liberdade 

do mais fraco, controle este baseado nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança que 

iluminam o conteúdo do contrato. A boa-fé, em suas acepções subjetiva e objetiva, está ligada 

à confiança (esta é um dos fatores materiais daquela): a primeira lhe dá a crença no 

comportamento do outro; e a segunda confere-lhe a base juspositiva necessária quando, para 

tanto, falte uma disposição legal específica
199

. 

Acerca da confiança, assevera David Gefen
200

: 

Interagir com outros indivíduos, que são inevitavelmente independentes e não 

totalmente previsíveis, combinado com uma necessidade inata de entender as ações 

dos outros, representa uma assoberbante complexidade. A impossibilidade de 

controlar as ações dos outros ou mesmo de entender completamente suas motivações 

faz essa complexidade tão desconcertante que pode realmente inibir as intenções de 

realizar diversos comportamentos. Como as pessoas necessitam, não obstante, de 

interagir continuamente sob tais circunstâncias imprevisíveis, elas utilizam uma 

variedade de métodos para reduzir essa complexidade esmagadora. Sem esses 

métodos de redução de complexidade, as pessoas não poderiam interagir com as 

outras, exceto de maneira única e descomprometida, e provavelmente não gostariam 

de fazê-lo. A confiança é um dos mais efetivos métodos de redução de complexidade 

(mas não o único), e é, pois, o aspecto focal em muitas das interações entre as 

pessoas. Esse é o caso das interações que não são totalmente governadas por regras e 

regulamentos, por si próprios métodos de redução de complexidade. 

A confiança, em sentido amplo, é a crença firme que uma pessoa tem em suas 

expectativas favoráveis sobre o que as outras pessoas farão, baseada, em muitos 

casos, em suas interações prévias. Apesar de o comportamento anterior da outra parte 
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(pessoa ou pessoas) não poder garantir que a parte se comportará como se espera, as 

interações prévias nas quais aquela parte se comportou como esperado aumenta a 

confiança, isto é, a crença de que o outro se comportará como se prevê. Por meio 

dessa confiança – i.e., pelo descarte de muitos dos possíveis, ainda que desfavoráveis, 

comportamentos – as pessoas reduzem a complexidade de entender os outros em 

unidades controlavelmente compreensíveis, tornando uma eventual crença 

injustificável acerca do futuro em uma crença subjetivamente justificável. Sem 

confiar nos outros dessa maneira, as pessoas seriam confrontadas com a 

complexidade incompreensível de levar em consideração cada eventualidade possível 

de cada pessoa antes de decidir o que fazer. Tal complexidade seria tão assoberbante 

que, em muitos casos, as pessoas escolheriam abster-se de atuar. A confiança não é o 

único método de redução de complexidade; as regras são também técnicas valiosas 

para reduzir a complexidade. Entretanto, mesmo quando existem regras, a confiança é 

essencial porque não há garantia de que as outras pessoas se sujeitarão completamente 

a elas. A confiança, é claro, não habilita realmente as pessoas a controlar ou a prever 

sem erro o comportamento dos outros, mas torna possível as pessoas criarem uma 

organização compreensível de suas interações com os outros. Consequentemente, de 

acordo com Luhmann, a confiança é um pré-requisito de comportamento e é nada 

menos que um “fato básico da vida social”. 

 

O elemento confiança, tal como referido no excerto acima, é particularmente 

importante quando se trata do comércio no espaço virtual. As condutas dos contratantes no 

mercado de consumo fazem nascer expectativas nos parceiros contratuais, que se traduzem na 

confiança, na transparência e na ética quando da exteriorização das vontades negociais. Como 

conquistar a confiança dos consumidores nas redes eletrônicas e de telecomunicações de massa 

e proteger suas expectativas legítimas é a questão que se impõe para os juristas. Essa proteção 

exige da sociedade e, em particular dos magistrados, uma atuação mais dinâmica de modo a 

assegurar a igualdade das partes no mesmo plano jurídico. Nessa ótica, a renovação do papel 

do contrato e o debate em torno de sua repercussão dentro do universo das partes e do espaço 

comunitário tornam imperativa a necessidade de pôr em relevo a função social do contrato, que 

reclama um movimento de integração baseado em axiologia não restritiva, de sorte que o 

contrato possa ser visto sem as amarras do interesse exclusivo da vontade dos contraentes, 

intervindo e atuando no meio da ordem jurídica, por onde irradia seus efeitos reflexos
201

. 

Nessa dimensão, o juiz tem o poder de intervir na relação contratual de molde a 

integrar o negócio jurídico, conferindo-lhe conteúdo que agregue a principiologia axiológica 

que decorre do texto constitucional, que impõe uma mitigação das tensões contratuais, dando 

destaque aos valores existenciais e à dignidade da pessoa humana. Cabe, então, ao magistrado, 

o papel de construir uma jurisprudência iluminada por valores humanos, a partir dos deveres de 

lealdade, confiança e probidade, redirecionando o caminhar do contrato e reequilibrando a 

relação para que, no caso concreto, o contrato represente a sintonia entre o benefício pessoal e 
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o da coletividade. Essa é a arte e a responsabilidade social do juiz de encontrar o justo no caso 

concreto, adequando os interesses conflitantes. 

Essa funcionalização do direito civil aos valores expressos na matriz constitucional 

é assim pontuada por Teresa Negreiros
202

: 

Em meio ao processo de despatrimonialização ou de funcionalização do direito civil, 

a noção de autonomia da vontade sofre profundas modificações no âmbito do 

contrato, sintetizadas na afirmação de que a autonomia negocial, diferentemente das 

liberdades existenciais, não constitui em si mesma um valor. Ao contrário, a livre 

determinação do conteúdo do regulamento contratual encontra-se condicionada à 

observância das regras e dos princípios constitucionais, o que significa, no quadro de 

valores apresentado pela Constituição brasileira, conceber o contrato como um 

instrumento a serviço da pessoa, sua dignidade e desenvolvimento. Assim, pela via da 

constitucionalização, passam a fazer parte do horizonte contratual noções e ideais 

como justiça social, solidariedade, erradicação da pobreza, proteção ao consumidor, a 

indicar, enfim, que o direito dos contratos não está à parte do projeto social articulado 

pela ordem jurídica em vigor no País. 

 

Essa nova configuração, na qual o contrato deve estar submetido a princípios que 

desenvolvam os ideais de justiça social e de solidariedade, sem relações arbitrárias ou abusivas, 

dando-se preferência ao diálogo de fontes e à mobilização dos princípios, que revelam as 

diretrizes do ordenamento jurídico, também é esposada por Jean-François Perrin
203

: 

Os civilistas do começo do século XX eram já sensíveis a esse profundo hiato que 

sempre existiu entre a ficção da liberdade contratual, por um lado, e, por outro, as 

exigências sociais que limitavam seu exercício. A teoria clássica se apressou em 

restaurar a pureza dos princípios quando a realidade demonstrava que a autonomia da 

vontade se havia exercido em condições inaceitáveis. Protegeu, assim, seu livre 

exercício graças a instrumentos conceituais que reconheciam um fundamento moral e 

que tinham por fim promover o uso legítimo do direito. O principio da boa-fé e a 

correlativa proibição do abuso de direito constituíam as válvulas de segurança que 

podiam ser acionadas quando o mencionado hiato se tornava insuportável. (…) O 

problema essencial, no plano da ética e da sociologia, está vinculado à circulação das 

informações. Defender-se, nos tempos que correm, exige um esforço especialmente 

grande. O próprio consumidor deve situar-se nas fontes, pedir a ajuda de inúmeras 
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organizações, consultar as páginas da internet de todos aqueles que dizem ser 

profissionais especializados em algo. As pessoas fazem, no entanto, esse esforço 

quando querem sair de férias, por que não deveriam fazê-lo quando se trata de 

defender seus direitos? (…) O contexto desse combate tem que ser necessariamente o 

da internormatividade e o da conjunção de sistemas por coordenação e subordinação a 

princípios jurídicos provados, dignos da tradição dos juristas clássicos. (…) Toda 

ordem normativa que mereça o nome de jurídico deve velar para que em seu seio não 

existam relações arbitrárias, discriminatórias ou abusivas. Seria contraditório 

considerar que essas ordens são jurídicas e que, ao mesmo tempo, podem deixar de 

cumprir esses grandes princípios. 

 

Esses grandes princípios afetam direta e determinantemente as relações 

obrigacionais, funcionando como limitadores da autonomia da vontade. Nessa medida, a boa-fé 

objetiva pode ser vista como um limite, um controlador, um filtro para a manifestação da 

liberdade de contratar. Essa função hermenêutico-integrativa limitadora da autonomia da 

vontade caberá, precipuamente, ao juiz. Sua função será a de, em determinadas situações, 

mormente quando se verificar o desequilíbrio nas relações, complementar, integrar a norma 

com valores que melhor se apliquem ao caso concreto, socorrendo-se dos princípios que 

permeiam o ordenamento jurídico, que lhe servem de diretrizes éticas orientadoras. Nesse 

sentido, ressalta Romain Loir
204

:  

Na realidade, o reconhecimento de um princípio geral não parece incompatível com o 

reenvio ao poder de apreciação do juiz. Com efeito, a existência de um princípio geral 

de boa-fé que seria invocável como tal diante do juiz não permite igualmente uma 

solução do litígio por simples aplicação dessa noção. O juiz deverá adaptar-se ao caso 

da espécie e fazer prova de um certo espírito criador. 

 

Muito mais do que a simples operação de subsunção do fato à lei, passa-se a exigir 

do magistrado um trabalho judicial prévio e criador da regra aplicável ao caso, de modo a fazer 

exsurgir a justiça contratual. Esse novo modo de julgar certamente exigirá da magistratura mais 

preparo para o desempenho de sua função, com os olhos voltados para os valores existenciais e 

não mais apegada aos valores patrimoniais. 

Essa intervenção integradora do magistrado na economia do contrato, entretanto, 

tem limites, como a autonomia da vontade também os tem. Devem-se respeitar as exigências 

do bem comum, os fins sociais, os preceitos de ordem pública. O valor primário da autonomia 

dos contratantes não pode ser afetado pela decisão do juiz; entretanto, se as consequências 

desse valor primário afetarem negativamente uma das partes ou terceiros, acarretando 

                                                 
204

 “En réalité, la reconaissance d‟un principe général ne paraît pas incompatible avec le renvoi au pouvoir 

d‟appréciation du juge. En effet, l‟existence d‟un principe générale de bonne foi qui serait invocable en tant que 

tel devant le juge, ne permet pas pour autant une solution du litige par simple application da la notion. Le juge 

devra s‟adapter au cas d‟espèce, et faire preuve d‟un certain esprit créateur”. (Tradução nossa). LOIR, Romain. 

Les Fondements de l’Exigence de Bonne Foi en Droit Français des Contrats. Tese (Doutorado em Direito) – 

École Doctorat n. 74, Lille 2, 2002, p. 145. 



138 

 

desequilíbrios ou prejuízos, será do juiz o papel de intervir nessa relação, valendo-se de 

conceitos metajurídicos para chegar à solução justa
205

. 

 A integração dos contratos, considerando valores éticos e sociais, torna possível 

sua concreção no mundo jurídico, de modo que se possam realizar os objetivos colimados pelas 

partes, mas também os objetivos sociais a eles inerentes. O contrato não se resume a um 

conjunto de cláusulas dispostas ao alvedrio dos contratantes, mas é também integrado pelo 

plexo de princípios do ordenamento. Sobressai-se, nesse ambiente, a boa-fé objetiva 

(...) entranhada no comportamento dos contratantes, capaz de exigir, deles, uma 

postura que sobrepassa a singela idéia de ser o contrato apenas uma auto-

regulamentação de interesses contrapostos, um instrumento de composição de 

interesses privados antagônicos. O comportamento delineado pelo atributo da boa-fé 

objetiva é um comportamento tal que faz transcender a noção de colaboração entre os 

que contratam, antes de mais nada. E que os faz, por isso, mais leais, reciprocamente, 

mais informados, mais cuidadosos e mais solidários na persecução da finalidade 

contratual comum. 

Da consagração da boa-fé objetiva nas relações contratuais – como pretendi 

demonstrar –, decorrem principalmente os deveres de informação, de colaboração e 

de cuidado, somatória que realiza a insofismável verdade que, em sede contratual, se 

lida com algo bem maior que o simples sinalagma, mas se lida com pressupostos 

imprescindíveis e socialmente recomendáveis, como a fidelidade, a honestidade, a 

lealdade, o zelo e a colaboração. Enfim, está presente, também na ambiência 

contratual, o sentido ético, a tendência socializante e a garantia de dignidade que são, 

por assim dizer, as marcas ou os marcos deste direito que perpassando os séculos, se 

apresenta renovado, aos primórdios do milênio novo.
206

 

 

Essa marca ética, de valoração dos aspectos sociais relevantes, é que faz do direito 

o instrumento por excelência para consecução da justiça social. Organismo vivo que é, o 

direito constrói-se e reconstrói-se continuamente por intermédio de seus aplicadores e, em sua 

constante interpretação, não se podem subtrair os novéis valores que se vão adicionando à 

cultura jurídica e social e que devem ser levados em conta na exegese das normas. Nessa linha, 

adverte Carlos Maximiliano
207

: 

Não pode o intérprete alimentar a pretensão de melhorar a lei com o desobedecer às 

suas prescrições explícitas. Deve ter o intuito de cumprir a regra positiva, e, tanto 

quanto a letra o permita, fazê-la consentânea com as exigências da atualidade. Assim, 

pondo em função todos os valores jurídico-sociais, embora levado pelo cuidado em 

tornar exeqüível e eficiente o texto, sutilmente o faz melhor, por lhe atribuir espírito, 

ou alcance, mais lógico, adiantado, humano, do que à primeira vista a letra crua 

pareceria indicar. 

 

Os princípios e as cláusulas gerais permitem uma oxigenação do ordenamento 

jurídico uma vez que dizem respeito às fontes normativas não contempladas nos textos legais, 
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mas que viabilizam a inovação dos parâmetros de integração e de interpretação das normas, 

concretizando-as. Destaca-se, nesse prisma, a boa-fé objetiva como guia da atividade negocial 

contemporânea e instrumento de integração dos contratos, seja preenchendo eventuais lacunas, 

seja iluminando o próprio conteúdo normativo, independentemente de previsão expressa nas 

disposições contratuais. A boa-fé objetiva, ao integrar os contratos, atua como cânone 

hermenêutico e integrativo frente à necessidade de qualificar comportamentos não previstos, 

mas essenciais à salvaguarda do contrato e à plena produção de seus efeitos
208

. A boa-fé é uma 

regra objetiva que concorre para determinar o comportamento devido pelas partes e amoldá-lo 

à conduta que delas se espera. É noção técnico-jurídica de que se deve valer o magistrado para 

tornar concreto o respeito à confiança recíproca das partes contratantes, não permitindo que o 

contrato atinja finalidade diversa daquela para o qual foi celebrado. Ademais, a invocação à 

boa-fé – que não possui conteúdo ou parâmetro previamente delimitados – serve como 

fundamento para se considerar a finalidade da relação jurídica sub judice, condicionando sua 

interpretação às circunstâncias concretas do caso em exame na medida em que reveladoras 

dessa finalidade
209

. Ao integrar o contrato, a boa-fé não só preenche suas eventuais lacunas, 

mas adiciona-lhe a noção do comportamento esperado dos contratantes, permitindo que o 

contrato evolua com o desenvolvimento ínsito às novas formas de contratação, em especial 

aquelas celebradas no meio eletrônico. Nesse sentido, 

Através de cláusulas gerais, como a boa-fé, a aplicação do direito retoma a realidade 

social, captando os valores típicos pela mediação concretizadora do juiz. São modelos 

abertos, dúcteis, dotados de virtualidade de adaptação muito maior que os modelos 

fechados predominantes no sistema jurídico. Comuns no sistema de common law (o 

juízo de equity é um dos pilares do sistema), propiciaram ao sistema romano-

germânico uma atualização permanente do direito posto, sobretudo nos países onde a 

construção jurisprudencial tem acompanhado a evolução sócio-jurídica.
210

 

  

No âmbito do direito do consumidor, a interpretação do contrato deve levar em 

conta, precipuamente, o disposto no art. 47, do CDC, que dispõe que “as cláusulas contratuais 

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Isso significa que não só as 

cláusulas obscuras ou ambíguas, mas o contrato de consumo como um todo será interpretado 

em favor do consumidor. A propósito, podem-se extrair os seguintes princípios específicos 

relativos à interpretação dos contratos de consumo
211

: a) a interpretação é sempre mais 

favorável ao consumidor; b) deve-se atender mais à intenção das partes do que à literalidade da 
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manifestação de vontade; c) a cláusula geral de boa-fé reputa-se ínsita em toda relação jurídica 

de consumo, ainda que não conste expressamente no instrumento do contrato; d) havendo 

cláusula negociada individualmente, esta prevalecerá sobre as cláusulas estipuladas 

unilateralmente pelo fornecedor; e) nos contratos de adesão, as cláusulas ambíguas ou 

contraditórias se fazem contra stipulatorem, em favor do aderente (consumidor); e f) sempre 

que possível, interpreta-se o contrato de consumo de modo a fazer com que suas cláusulas 

tenham aplicação, extraindo-se delas o máximo de utilidade. Dessa forma, minimiza-se a 

hipossuficiência econômica do consumidor, volvendo-se a interpretação na direção da 

equalização jurídica dos contratantes. 

Nesse ponto, a contribuição da boa-fé na interpretação dos contratos de consumo 

faz-se sentir na imputação de normas de conduta aos contratantes, coibindo pretensões 

abusivas ou nocivas. É uma fonte de direitos e deveres das partes, a exemplo da lealdade (que 

está intimamente ligada ao dever de sigilo
212

), transparência, informação e da proibição de 

publicidade enganosa ou abusiva. A boa-fé dirige o trabalho do hermeneuta, iluminando-o com 

os ideais de correção, cuidado, lealdade e honestidade que a sociedade espera das partes de 

molde a fazer confluir os interesses privados e os sociais, tornando transparentes os interesses 

contratuais envolvidos. Nessa linha de raciocínio, o fundamento da força obrigatória dos 

contratos resta enfraquecido diante da exigência da atuação informada, leal, transparente e 

proba demandada pela boa-fé. 

A imposição da boa-fé na teoria contratual significa que sua aplicação se esprai por 

todas as fases da relação contratual, desde as tratativas iniciais até a fase posterior à execução 

da obrigação, fazendo nascer direitos e deveres resultantes da obrigação principal
213

. Esses 

deveres de conduta obrigam os contratantes a atuar conforme a boa-fé e os bons costumes, 

tratando-se com lealdade, respeito e cooperação.  

Os deveres anexos estão pontuados em todo o corpo do Código de Defesa do 

Consumidor e a boa-fé objetiva exsurge como linha teleológica de interpretação em seu art. 4º, 

III, e como cláusula geral no art. 51, IV. Entre os mais importantes (e já comentados ao longo 

do trabalho), citem-se, exemplificativamente: o dever de informar (que não se esgota na fase 

pré-contratual), o dever de cooperação (agir com lealdade conforme o paradigma da boa-fé 

objetiva) e o dever de cuidado (com o fito de preservar o contratante de danos à sua integridade 

pessoal e a de seu patrimônio). Assim, a boa-fé objetiva importa o reconhecimento de um 
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direito a cumprir em favor do titular passivo da obrigação, contribuindo para atingir-se a 

equidade contratual e constituindo poderoso instrumento para regular a conduta dos 

contratantes ao limitar o espaço da autonomia da vontade. 

Claudia Lima Marques, citando Jauernig e Vollkommer, demarca quatro funções 

da boa-fé
214

: a) complementação ou concretização da relação jurídica, podendo o aplicador da 

lei precisar quais os deveres e direitos daí decorrentes; é a função interpretativa da boa-fé, 

cabendo aos juízes sua concreção; b) controle e limitação das condutas, pois limita posições 

jurídicas dos contraentes e o exercício de seus direitos; c) correção e adaptação no caso de 

mudança das circunstâncias, permitindo que o julgador adapte e modifique o conteúdo dos 

contratos para que o vínculo permaneça, apesar da quebra da base objetiva do negócio, ou 

imponha deveres de renegociação em face da quebra subjetiva da base do negócio; e d) 

autorização para decisão por equidade, pois sua concreção passa pela participação ativa do 

julgador, originando um direito de equidade adaptado às necessidades sociais atuais. 

Essa visão do contrato, baseada na boa-fé objetiva das relações contratuais, impõe 

um novo regime para os contratos de consumo, alicerçado na ideia de equidade contratual, 

ressaltando a importância do consumidor como sujeito de direitos fundamentais. O consumidor 

é identificado como agente a ser protegido de forma especial (art. 5º, XXXI, CF e art. 48, 

ADCT). O direito do consumidor é direito fundamental do cidadão, positivado 

constitucionalmente, daí porque pode o cidadão exigir do Estado proteção para tutelar esse 

direito subjetivo.  

Essa consciência da origem desse sujeito de direitos vulnerável e protegido por 

mandamento constitucional – que é, ressalte-se, norma de aplicabilidade imediata – deve servir 

para a interpretação de todo o arcabouço normativo de proteção do consumidor, assegurando-

se eficácia prática aos valores abraçados pela Constituição Federal. Essa eficácia prática, 

apesar da hesitação inicial quanto à aplicação da boa-fé objetiva pela jurisprudência, pode ser 

constatada pelos inúmeros casos decididos com base nesse instituto.  

A limitação do rigor do pacta sunt servanda, obtemperado pela exigência de boa-fé 

e de equidade contratual, tem feito os magistrados intervirem na economia do contrato com o 

fito de reequilibrar a relação, corrigindo-se os excessos da liberdade de contratar, sobretudo no 

que se refere aos contratos de consumo. É a interpretação do contrato em conformidade com a 

Constituição, construindo uma teoria contratual revitalizada, constitucionalizada e relativizada 

pelo emprego da boa-fé como critério nuclear de hermenêutica. 
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Essa interpretação revela a axiologia constitucional fundada na dignidade da pessoa 

humana, instrumentalizada por deveres de solidariedade entre os contratantes. Esse conteúdo 

eticizante
215

 da boa-fé guarda ressonância na responsabilidade social e na necessidade de 

concretizar os princípios e valores expressos na matriz constitucional.  

A boa-fé é instrumento capaz de conformar o direito civil à hierarquia axiológica 

da Constituição, na medida em que o respeito aos interesses legítimos dos contratantes (que se 

obrigaram pela autonomia da vontade) representa, em síntese, o respeito à dignidade da pessoa 

humana vista sob o prisma obrigacional.  

É, pois, instrumento de constitucionalização do direito obrigacional. Sob esse 

ângulo, a boa-fé e a autonomia da vontade devem ser harmonizados em bases não mutuamente 

excludentes, mas interpretados à luz da Constituição e dos valores existenciais que estão no 

vértice do ordenamento jurídico.  

Essa função harmonizadora concilia o rigorismo lógico-dedutivo do direito com as 

exigências éticas atuais
216

, serve de elo para o diálogo de fontes entre a Constituição e a 

legislação infraconstitucional e renova a teoria contratual, tornando-a mais consentânea com as 

aspirações do novo século. 
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CONCLUSÕES 

 

 

1. O contexto de transformações que redundaram na crise da concepção clássica da autonomia 

da vontade é um exemplo da dissolução do topos historia magistra vitae (história como mestre 

da vida). 

2. O princípio da autonomia da vontade – que não representa um valor em si mesmo, como 

unidade normativa isolada – não pode ser concebido como absoluto, mas deve ser visto à luz 

dos valores constitucionais. É imprescindível, portanto, sua submissão aos princípios inseridos 

no vértice do ordenamento jurídico, realizando, assim, não só os fins queridos pelas partes 

contratantes, mas perseguindo também os interesses extracontratuais socialmente relevantes 

vinculados à promoção dos valores constitucionais. 

3. Tendo em vista o pluralismo que caracteriza nosso sistema jurídico, alimentado por fontes 

legislativas plúrimas, exsurge a necessidade de coordenação entre esses diplomas pertencentes 

ao mesmo ordenamento com o fito de torná-lo mais justo e eficiente. Na busca pela harmonia e 

coordenação entre as normas do ordenamento jurídico, o diálogo de fontes expressa o desafio 

de encontrar soluções harmonizadas e funcionais no ordenamento, mediante a aplicação 

simultânea, coerente e coordenada das mais heterogêneas fontes legislativas, tendo por eixo as 

normas constitucionais. No diálogo entre o CDC e outro diploma do direito privado, há que se 

ter em conta a primazia da norma mais favorável ao consumidor, tutelado de forma especial 

pela ordem jurídica. 

4. A vulnerabilidade do consumidor é aprofundada no âmbito dos contratos eletrônicos 

realizados na internet, ambiente que se tornou uma grande vitrine virtual extremamente 

propícia para o comércio, o que atraiu a atenção das instituições para seu imenso potencial. O 

fenômeno globalizante da internet exige do direito a maleabilidade necessária para regular as 

repercussões dessa nova ferramenta na vida de cada um. O direito, reflexo que é do caminhar 

evolutivo da sociedade, também é influenciado por essa nova realidade: a dinâmica da era da 

informação exige uma mudança na própria forma como é exercido e pensado. 

5. O fenômeno da internet, caracterizado pela interatividade e que permite a comunicação em 

tempo real, acarretando a desterritorialização das relações jurídicas, influencia conceitos e 

regras jurídicas, em especial no campo da defesa do consumidor. O contrato desumaniza-se, 

mas, em princípio, são aplicáveis ao espaço virtual as regras gerais concernentes aos contratos 

realizados em meio não digital, em especial quanto à capacidade, objeto e efeitos contratuais. 
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6. Diante dos desafios propostos pelo comércio eletrônico frente aos paradigmas do comércio 

tradicional, cabe à dogmática oferecer subsídios para fazer face à realidade virtual. A resposta 

à despersonalização da contratação pela via eletrônica pode ser identificada pelas técnicas de 

reidentificação, de representação e de reindividualização das partes envolvidas no negócio. 

Essa mobilização de forças tem como sustentáculo a necessidade de construir a transparência 

no meio virtual, proporcionando segurança às relações jurídicas, que devem ser pautadas pela 

boa-fé das partes no que se refere à privacidade dos dados transitados e ao dever de criar um 

ambiente seguro para a contratação. 

7. O Código de Defesa do Consumidor tem por uma de suas finalidades reequilibrar as relações 

de consumo, harmonizando e dando maior transparência a essas relações. Regula, dessa 

maneira, alguns aspectos da formação do contrato, impondo deveres ao fornecedor e 

assegurando direitos ao consumidor. Destacam-se, nessa seara, os deveres de transparência e 

de informação, intimamente ligados ao dever de boa-fé. 

8. O cumprimento do dever de informar clara e precisamente os consumidores que se utilizam 

do comércio eletrônico certamente contribuirá para aumentar a confiança no ambiente virtual. 

Essa confiança, aliada à aplicação da boa-fé, em sua vertente objetiva, oferecerá uma visão 

renovada do contrato, tendo como premissa o cuidado de criar um ambiente seguro para a 

contratação eletrônica: enfim, respeito pelas expectativas legítimas do parceiro contratual. 

9. A jurisprudência tem utilizado o princípio da boa-fé objetiva como cânone hermenêutico-

integrativo limitador da autonomia da vontade, reinterpretando as cláusulas contratuais para 

que se adaptem à nova realidade contratual, distanciada do individualismo liberal. Relativiza-se 

a imperatividade do pacta sunt servanda e evidencia-se a boa-fé que deve reger as relações 

jurídicas. Decisões acerca dos contratos eletrônicos são escassas, mas, quando de lides no 

mundo virtual, os tribunais têm utilizado os mesmos parâmetros hermenêuticos aplicados aos 

contratos no mundo real, razão pela qual se pode concluir pela aplicabilidade da boa-fé 

objetiva a essas avenças. A boa-fé, como modo de integração dos contratos, independe de 

previsão expressa e serve como norma para determinar o comportamento devido pelas partes, 

tendo força de estrutura social obrigatória. 

10. Não obstante o arraigado apego ao tecnicismo positivista quando da interpretação das 

normas, a aplicação da boa-fé, em seu aspecto objetivo, vem sendo utilizada com menos 

parcimônia. Os magistrados não estão se furtando a utilizar todo o manancial de valores que a 

boa-fé traz em seu bojo, em especial como meio de tornar as decisões mais justas. Sua 

aplicação não traz insegurança ao ordenamento jurídico por ter conteúdo abstrato, não aferível 

concretamente. Impõe-se, pois, ao jurista, o dever de aprofundar o estudo dos institutos 
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jurídicos, tarefa indissociável do concomitante acompanhamento da evolução social. A 

interpretação judicial tem provocado modificações no panorama do direito obrigacional ao 

flexibilizar, ou mesmo afastar, em determinados casos, o princípio da autonomia da vontade. 

11. O juiz tem o poder de intervir na relação contratual de molde a integrar o negócio jurídico, 

conferindo-lhe conteúdo que agregue a principiologia axiológica que decorre do texto 

constitucional, que impõe uma mitigação das tensões contratuais, dando destaque aos valores 

existenciais e à dignidade da pessoa humana. Cabe, então, ao magistrado, o papel de construir 

uma jurisprudência realçada por valores humanos, a partir dos deveres de lealdade, confiança e 

probidade, redirecionando o caminhar do contrato e reequilibrando a relação para que, no caso 

concreto, o contrato represente a sintonia entre o benefício pessoal e o da coletividade. 

12. A contribuição da boa-fé na interpretação dos contratos de consumo faz-se sentir na 

imputação de normas de conduta aos contratantes, coibindo pretensões abusivas ou nocivas. É 

uma fonte de direitos e deveres das partes, a exemplo da lealdade, transparência, informação e 

da proibição de publicidade enganosa ou abusiva. A boa-fé dirige o trabalho do hermeneuta, 

iluminando-o com os ideais de correção, cuidado, lealdade e honestidade que a sociedade 

espera das partes de molde a fazer confluir os interesses privados e os sociais, tornando 

transparentes os interesses contratuais envolvidos. Nessa linha de raciocínio, o fundamento da 

força obrigatória dos contratos resta enfraquecido diante da exigência de atuação informada, 

leal, transparente e proba demandada pela boa-fé. 

13. Essa interpretação revela a axiologia constitucional fundada na dignidade da pessoa 

humana, instrumentalizada por deveres de solidariedade entre os contratantes. Esse conteúdo 

eticizante da boa-fé guarda ressonância na responsabilidade social e na necessidade de 

concretizar os princípios e valores expressos na matriz constitucional. A incidência da boa-fé 

objetiva sobre a disciplina obrigacional caminha em direção à valorização da pessoa, 

relativizando a autonomia do indivíduo, na medida em que as relações obrigacionais passam a 

ser vistas como um espaço de cooperação e de solidariedade entre as partes, elementos 

essenciais para o desenvolvimento da personalidade humana. A boa-fé objetiva é instrumento 

capaz de conformar o direito civil à hierarquia axiológica da Constituição, na medida em que o 

respeito aos interesses legítimos dos contratantes (que se obrigaram pela autonomia da 

vontade) representa, em síntese, o respeito à dignidade da pessoa humana. 
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