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E dançamos com uma graça 

Cujo segredo nem eu mesmo sei 
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Entre o monstruoso e o sublime...”. 

(Caetano Veloso: “Americanos”, 
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quando ninguém sabe em que imagens o traduzirá o 

futuro” (Borges, Jorge Luis, “Mutações”, in Obras 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Hebron Costa Cruz. O Brocardo Tu Quoque como Desdobramento do 
Princípio Contratual da Boa-Fé Objetiva e como Elemento Diretivo para Pesquisa da 
Norma de Decisão. 2006. f. 147. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / 
Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

  
 

A teoria dos contratos sofreu modificações principiológicas com a passagem do Estado liberal 
para o Estado social. Isso se justifica porque o direito é sistema aberto sujeito às interferências 
(inputs) exteriores e, quando recebe tais interferências, elabora respostas (outputs) que se 
voltam ao ambiente social. A boa-fé objetiva é resultado (resposta) dessa interferência 
recíproca e caracteriza grande inovação da codificação civil brasileira. Ao não conceituar a 
boa-fé, a lei abre uma “janela de interpretação” para que o aplicador, na solução do caso 
concreto, dê a ela conteúdo e significado, através de análise sistemática que parte da 
Constituição Federal. Imputam-se à boa-fé funções que não estão expressamente previstas no 
ordenamento – especialmente de interpretação e integração contratuais e de controle (ou 
reativa), esta última geradora de deveres paralelos de conduta dos contratantes. O velho 
brocardo tu quoque surge como desdobramento da função controladora (proíbe quem viola 
norma jurídica de desfrutar da situação favorável que a norma violada lhe outorgaria) e, no 
seu estudo, destacam-se dois pontos: (a) na concretização da norma, age como elemento 
diretivo e de mediação; (b) semioticamente, embora não seja expresso no ordenamento 
positivado, exerce função sintática (dever-ser), semântica (altera conduta dos contratantes) e 
pragmática (motiva comportamento). A proposta do trabalho é abordar essa nova perspectiva, 
sem a intenção de exauri-la, com vistas às situações relacionais que derivam da renovação 
teórica do contrato nos seus paradigmas e axiomas. 
 

Palavras-chave: 

boa-fé objetiva - contratos - funções - tu quoque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The theory of contracts went through several changes in its principles due to the 
transformation of the liberal State into a social State. This happened because the law is an 
open system subject to external interferences (inputs) and, when it receives such interferences, 
it creates answers (outputs) that respond to the social environment. Objective good faith is a 
result (response) of this reciprocal interference and characterizes the great innovation of the 
Brazilian civil code. By not conceptualizing good faith, the law opens a “window of 
interpretation” so that the applier, while solving a specific case, gives it content and meaning, 
through systematic analysis that comes from the Federal Constitution. Functions not foreseen 
in the law are attributed to good faith – especially ones of contract interpretation and 
integration and of control (or reactive), the latter being a generator of parallel obligations of 
conduct of the contractors. The old precept tu quoque arises with the unfold of the controlling 
function (prohibits who violates the law from using the favorable situation the violated law 
would give him) and, in its studies, two points are outstanding: (a) in the concreting of the 
law, it acts as a directive and mediating element; (b) through semiotics, although not 
expressed in the written law, it has syntactic (should be), semantic (alters the conduct of the 
contractors) and pragmatic (motivates behavior) function. The proposal of this work is to 
approach this new perspective, with no intention of exhausting it, in relation to the situations 
that derive from the theoretical innovation of the theory of contracts in its paradigms and 
axioms. 
 
Key-words: 
objective good faith - contracts - functions - tu quoque 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO

                                                

  

 

O assunto escolhido para análise neste breve estudo reveste-se da magia das grandes 

questões jurídicas - a discussão argumentativa e a diversidade retórica nos posicionamentos 

que são evidenciados obrigam todos que lêem a uma postura de constante questionamento e 

participação, de pensar profundamente o problema. É na discussão em torno da problemática 

do tema proposto, da qual todos nós devemos fazer parte (ativamente), que se dá o que 

Perelman chama de “contato dos espíritos”1, o envolvimento argumentativo-retórico em torno 

de um mesmo problema que coleciona a sua volta diversas perspectivas de abordagem. 

O princípio2 da boa-fé objetiva, trazido como “novidade” no Código Civil de 2002, 

remonta a tempos bastante antigos, desde as origens do nosso direito. O fato é que, à primeira 

vista e aos desavisados, a boa-fé objetiva parece ser uma grande inovação legislativa na novel 

 
1 PERELMAN, 1996, p. 17. 
2 Embora não constitua o objeto de estudo deste trabalho, é importante destacar que alguns doutrinadores vêem 
uma clara distinção entre regra e princípio. Nesta ótica, tantos as regras como os princípios carregam em si um 
dever-ser, e a diferença entre um e outro pode ser estabelecida por meio da adoção de critérios como o da 
generalidade. Assim, os princípios são, conforme ensina Robert Alexy, mandatos de otimização, “que estão 
caracterizados pelo fato de poderem ser cumpridos em diferente grau e que a medida de seu cumprimento não só 
depende das possibilidades reais senão também das jurídicas” (ALEXY, 1997, p. 83). Complementa que o 
âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras postos. Por seu turno, as regras 
seriam normas que podem ser cumpridas ou não. Em sendo válida, nada há o que fazer, a não ser o que ela 
prescreva, nem mais, nem menos (as regras contêm determinações no âmbito do fática e juridicamente possível). 
Assim, a diferença entre regras e princípios seria de natureza qualificativa e não de grau. Quanto à sua posição 
no ordenamento jurídico, os princípios estariam caracterizados a partir de sua relação com as outras normas 
enquanto desenvolvem o papel de normas fundamentais, partindo-se de um duplo sentido: (a) num primeiro 
plano, os princípios são normas que dão fundamento ou justificação a outras normas; (b) num segundo, os 
princípios são normas que parecem não precisar, por sua vez, de fundamento ou justificação (porque são 
percebidos como óbvios, auto-evidentes, ou como intrinsecamente justos). Mesmo com a autoridade dos 
partidários de tal entendimento, achamos bastante questionável a distinção entre princípio e regra (repita-se que 
tal distinção não faz parte do estudo ora proposto). Compreendemos que não existe diferenciação entre os dois e 
o que chamamos de princípio na realidade é uma idéia de valor constante do texto normativo, sem que haja, 
formalmente, relação de supra-infra ordenação entre as regras da mesma espécie. 
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codificação civil brasileira, mas seu estudo e seu tratamento reportam-se a tempos bem 

anteriores aos inicialmente imaginados (para que se tenha idéia, o art. 131, 1, do vetusto 

Código Comercial/1850, já tratava expressamente da boa-fé, embora fosse preceito 

desprovido de qualquer eficácia). 

O contrato, enquanto instituto, teve no modelo liberal o seu paradigma, caracterizado 

pelo caráter absoluto dado à autonomia da vontade. Com a transmudação do modelo do 

Estado liberal para o social, observou-se a relativização de posicionamentos antes tomados de 

forma absoluta e isso marca a nova perspectiva em que os contratos são estudados. A 

concepção tradicional do contrato, que tinha como elemento gerador a vontade individual e 

absoluta, face ao mínimo da presença estatal, já há algum tempo vem sendo contestada pela 

nova realidade social que se impõe. 

Inobstante o esforço de alguns juristas, antes da Constituição Federal de 1988, e antes, 

por óbvio, do Código de Defesa do Consumidor, a questão da boa-fé objetiva dificilmente era 

trabalhada por nossos tribunais, principalmente os superiores. Nesse período anterior3, 

encontramos algumas exceções jurisprudenciais que aplicavam o princípio da boa-fé, na 

medida em que era compreendido como decorrência do sistema jurídico – o que implicava 

extensas fundamentações a fim de justificar a adoção de um princípio contratual não 

legislado. 

Então, o modelo liberal de contrato fundamentava-se na vontade (livre e individual) 

como única fonte criadora de direitos e obrigações entre os sujeitos da relação jurídica 

contratual. A vinculação contratual válida, nessa perspectiva tradicional, formava lex privata 

entre as partes (pacta sunt servanda), alheia ao ambiente social em que estava inserida, na 

medida em que se encontrava atrelada à perspectiva do Estado mínimo, apenas garantidor das 

                                                 
3 Luciano de Camargo Penteado destaca que, no mês de novembro de 2001, “foi feita uma pesquisa sobre o tema 
da boa-fé objetiva nos tribunais superiores e o resultado foi o seguinte: nenhum julgado do STF e doze no STJ, 
versando diferentes tipos de contratos. Pelas ementas, percebe-se sempre a quase que apropriação da noção de 
boa-fé para solucionar o caso cuja resposta já está formulada e cuja decisão já está pronta” (PENTEADO, 2002, 
p. 139). 
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regras estipuladas pelos contratantes. Por óbvio, tal forma de conceber e de interpretar as 

relações contratuais não mais corresponde às exigências dos crescentes processos de 

complexificação4 e de massificação, inerentes à realidade contemporânea.  

Diante disso, da relativização dos princípios tradicionais dos contratos (autonomia 

privada, obrigatoriedade e relatividade subjetiva) com a chegada dos novos princípios sociais 

(função social, boa-fé objetiva e equivalência material das prestações), o modelo clássico, 

fundado na autonomia da vontade das partes já não atende às necessidades da sociedade 

atual5. O contrato recebeu forte influência das transformações socioeconômicas e do 

desenvolvimento da sociedade, o que modificou o papel passivo do Estado, cuja máxima de 

não intervir nas relações intersubjetivas fazia-o apático e inoperante diante dos impasses e 

problemas sociais surgidos. Isso deu lugar a um Estado mais atuante e regulador6, que mudou 

a perspectiva de abordagem dos contratos, a partir da superação do dogma da autonomia da 

vontade como baliza única e absoluta do direito contratual. 

Outrossim, a interpretação do ordenamento jurídico como sistema, sob o primado da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição de República), torna-se 

                                                 
4 Para o presente estudo, limitamos o significado do termo “complexificação” como desdobramentos e 
especializações das relações jurídicas obrigacionais, vistas numa sociedade cada vez mais ampla, massificada e 
automatizada. Como exemplo disso, além dos contratos atípicos (art. 425, do Código Civil de 2002), temos os 
contratos adesivos e relações negociais que antes não existiam (como leasing, franchising, shopping center, joint 
venture, engeneering, etc.). 
5 Relevantes são as observações do professor Paulo Luiz Netto Lôbo ao destacar que o “paradigma em que se 
fundavam os princípios individuais do contrato era a primazia do interesse individual, corporificado no 
constitucionalismo liberal, que reduzia a intervenção estatal ao mínimo, e na codificação civil que tutelava 
essencialmente o patrimônio do indivíduo. O Código Civil de 2002, tal como fez o Código de Defesa do 
Consumidor, tem como paradigma a funcionalização do contrato a fins sociais, equilibrando os interesses 
individuais e sociais, segundo os fundamentos ditados pelas Constituições do Estado social, inaugurado em 
1934, no Brasil, e bem delineado na Constituição de 1988. O Estado social, sob o ponto de vista do direito, deve 
ser entendido como aquele que acrescentou à dimensão política do Estado liberal (limitação e controle dos 
poderes políticos e garantias aos direitos individuais, que atingiu seu apogeu no século XIX) a dimensão 
econômica e social, mediante a limitação e controle dos poderes econômicos e sociais privados e a tutela dos 
mais fracos. O Estado social se revela pela intervenção legislativa, administrativa e judicial nas atividades 
privadas. As Constituições sociais são assim compreendidas quando regulam a ordem econômica e social, para 
além do que pretendia o Estado liberal” (LÔBO, 2003, p. 12-13). 
6 “A intervenção direta do Estado nas relações de direito privado, por outro lado, não significa um agigantamento 
do direito público em detrimento do direito civil que, dessa forma, perderia espaço, como temem alguns. Muito 
ao contrário, a perspectiva de interpretação civil-constitucional permite que sejam revigorados os institutos de 
direito civil, muitos deles defasados da realidade contemporânea e por isso mesmo relegados ao esquecimento e 
à ineficácia, repotencializando-os, de molde a torná-los compatíveis com as demandas sociais e econômicas da 
sociedade atual” (TEPEDINO, 2004, p. 21). 
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conseqüência imperativa dessa releitura do direito privado e de sua renovação, na medida em 

que busca atender às novas demandas surgidas com a ampliação e a especialização das 

relações sociais, notadamente, para o caso, as contratuais. Nessa nova perspectiva de estudo 

do contrato, a boa-fé, a justiça contratual e a função social dos contratos também passam a 

ocupar o centro de gravidade das relações contratuais, em co-existência com os tradicionais 

princípios.  

Essa renovação teórica do contrato7, que chamaremos de socialização da teoria 

contratual, se faz sentir mediante as mudanças dos seus paradigmas e axiomas, em especial 

com preocupações valorativas como comutatividade8 e dignidade da pessoa humana.  

Por outro lado, discute-se se a vinculação dos particulares aos chamados princípios 

jurídicos dar-se-ia de forma direta e imediata ou de forma indireta, mediante a intermediação 

do legislador e do juiz. Atualmente parece haver um consenso na doutrina acerca da aplicação 

direta dos princípios nas relações inter-privadas, o que não afasta a discussão sobre a 

vinculação do aplicador do direito ao texto constitucional no momento de dar concretude às 

                                                 
7 Imperioso salientar que o contrato “transforma-se, para adequar-se ao tipo de mercado, ao tipo de organização 
econômica em cada época prevalecente. Mas justamente, transformando-se e adequando-se do modo que se 
disse, o contrato pode continuar a desempenhar aquela que é – e continua a ser – a sua função fundamental no 
âmbito das economias capitalistas de mercado: isto é, a função de instrumento da liberdade de iniciativa 
econômica. Está claro que as transformações do instituto contratual, que designamos em termos da sua 
objetivação, não contrariam, mas antes secundam, o princípio da autonomia privada, desde que se queira ter 
deste princípio uma noção realista e correta” (ROPPO, 1988, p. 310). 
8 Aqui se vê uma raiz claramente aristotélica (ARISTÓTELES, 1985, p. 95-96), que distinguia duas espécies de 
justiça: distributiva e corretiva. A distributiva é a que se estabelece entre a polis e os cidadãos, relativa à 
repartição de honras e bens, proporcionalmente ao mérito de cada um (mesmo que seja extremamente difícil 
indicar o critério de determinação desse mérito). Já a justiça corretiva regulamenta as relações estabelecidas 
diretamente entre as pessoas, e que o próprio Aristóteles distingue em voluntárias (identificadas hoje no que 
denominamos de negócios jurídicos) e involuntárias (surgidas de atos ilícitos, especialmente a reparação civil e a 
aplicação de penas). Depurando-se da denominada justiça corretiva o aspecto penal, temos que, nos países 
latinos, “é a essa justiça corretiva que tradicionalmente se dá a designação de justiça comutativa. Ela é a justiça 
que se estabelece entre pessoas que estão em relação de paridade, mas abrangendo pelo menos duas categorias 
bem diversas: a justiça contratual e a responsabilidade civil. A justiça contratual é a relação de paridade, ou 
equivalência, que se estabelece nas relações de troca, de forma que nenhuma das partes dê mais nem menos do 
valor que recebeu; a responsabilidade civil é a relação de equivalência que se estabelece entre o prejuízo sofrido 
por uma pessoa e a reparação devida por quem o causou. A justiça contratual será, portanto, uma modalidade de 
justiça comutativa. Se a justiça costuma ser representada pela balança de braços equilibrados, a justiça contratual 
traduz precisamente a idéia de equilíbrio que deve haver entre direitos e obrigações das partes contrapostas numa 
relação contratual. E, dentro dos contratos, o seu campo de eleição é, naturalmente, o contrato comutativo, que é 
aquele que pressupõe uma relação de equivalência entre prestação e contra-prestação – e que, de resto, constitui 
a mais importante categoria contratual da vida real, e a mais comum” (NORONHA, 1994, p. 214-215). 
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cláusulas gerais9, que hoje são uma técnica legislativa de uso corrente no Brasil e que foram 

amplamente utilizadas quando da elaboração do novo Código Civil. 

O princípio da boa-fé objetiva e os seus desdobramentos nas relações privadas 

inserem-se num processo de retomada da consciência ética no direito civil, sobretudo no 

direito das obrigações contratuais, pelo que se afasta o cunho estritamente voluntarista e 

patrimonialista anteriormente empregado. Pretende-se demonstrar que a aplicação do 

princípio da boa-fé objetiva, juntamente com o próprio princípio da função social dos 

contratos, significa uma releitura dos institutos trabalhados na legislação privada, a partir da 

efetivação de seu significado e do seu conteúdo no caso concreto. 

A temática dos contratos é de extrema importância no estudo da própria história da 

humanidade. Desde os primórdios da civilização, quando foi abandonado o estágio de 

barbárie, o homem experimentou certo progresso espiritual e material, e, a partir daí, o 

contrato passou a servir, enquanto instrumento, por excelência, de circulação de riquezas, 

como a justa medida dos interesses contrapostos. Ao invés de utilizar-se a violência para 

perseguir os fins, passou-se a recorrer às formas de contratação, com o objetivo de imprimir 

estabilidade às relações jurídicas pactuadas, segundo, é claro, os propósitos individuais sob 

questão10. 

Por outro lado, nos últimos tempos, tem-se experimentado um retorno ao estudo da 

ética e a conseqüência nítida de sua influência na estrutura social. E como o direito atual é o 

resultado de um processo ético legalizado, tem-se no contrato um exemplo de instituto que se 

adaptou a sociedades com estruturas e escalas de valores diversos e distintos. 
                                                 
9 O professor Gustavo Tepedino destaca que uma cláusula geral, por si só, pouco ou nada significa, e que, 
quando utilizada pelos codificadores do século passado, do ponto de vista formal a sua introdução, pura e 
simples, não traduz novidade alguma como técnica legislativa. No entanto, “o legislador contemporâneo, instado 
a compor, de maneira harmônica, o complexo de fontes normativas, formais e informais, nacionais e 
supranacionais, codificadas e extracodificadas, deve valer-se de prescrições narrativas analíticas, em que se 
consagra (sic) expressamente critérios interpretativos, valores a serem preservados, princípios fundamentais 
como enquadramentos axiológicos com teor normativo e eficácia imediata, de tal modo que todas as demais 
regras do sistema, respeitados os diversos patamares hierárquicos, sejam interpretadas e aplicadas de maneira 
homogênea e segundo conteúdo objetivamente definido” (TEPEDINO, 2000, p. 11). 
10 GAGLIANO, 2005, p. 01. 
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Em um primeiro momento, o contrato é concebido como um ato independente, que 

tem em si todos os elementos constitutivos essenciais. Isto porque, firmados com base no 

princípio da autonomia da vontade das partes e do mútuo consentimento, eles se limitam a 

definir a transação em termos de mera troca de mercadorias e serviços, mediante a descrição 

das especificidades do bem (ou dos bens) jurídico em questão. Do preço, da quantidade, da 

qualidade, do prazo e do local de entrega.  A ênfase à individualidade e à livre autonomia da 

vontade de cada contratante exclui, à primeira vista, qualquer sentimento de solidariedade e 

cooperação, ou, então, de proteção da parte mais vulnerável, formal ou materialmente. 

As transformações sofridas pelo Estado (de liberal para social), cuja regulação é 

significativamente ampliada, tornam menos nítidas e precisas as fronteiras entre o público e o 

privado. Passam a ser incorporados ideais de justiça social como fonte justificadora da 

intervenção (legislativa, administrativa ou judicial) nas relações privadas, nas relações 

contratuais. 

O princípio da igualdade formal, até então absoluto11, passou a ser questionado e 

tornou cada vez mais necessária a análise objetiva de situações fáticas em que a igualdade 

material das partes autorize, em maior ou menor grau, a aplicação de preceitos disciplinadores 

da autonomia privada12. 

Nesse contexto, tem-se como um dos grandes desafios a conjugação de idéias 

principiológicas distintas (autonomia da vontade e função social).  

A Constituição Brasileira de 1988 constitui o marco jurídico de transição 

democrática de institucionalização do princípio superior da dignidade da pessoa humana 

como bússola e limitador da livre iniciativa e da liberdade econômica, e nesse contexto o 
                                                 
11 O professor José de Oliveira Ascensão, com toda a percuciência que lhe é peculiar, destaca que “a formação 
da sociedade de massas tornou evidente que a liberdade contratual, em grande número de casos, se limitava 
afinal à liberdade formal de celebrar ou não o contrato: porque uma parte mais não podia fazer do que aceitar tal 
qual um clausulado que lhe era apresentado ne varietur pela outra parte ou renunciar a obter o bem ou serviço 
que a outra parte lhe poderia proporcionar. Na maior parte dos casos, a essa liberdade jurídica de celebração não 
correspondia sequer uma liberdade econômica de celebração do contrato, pois estavam em causa bens ou 
serviços de que se não poderia prescindir” (ASCENSÃO, 2000, p. 10). 
12 GAGLIANO, 2005, p. 09. 
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contrato sofreu sensível transformação ao longo dos anos, num inegável processo de 

socialização. 

O Código Civil de 2002, por sua vez, apresenta uma visão geral do contrato como ato 

que deve atingir a sua finalidade social, regulado por princípios como da boa-fé, da 

moralidade, da lealdade, dos bons costumes e da ordem pública. 

É sob tal perspectiva que devemos fazer o estudo da boa-fé objetiva, caracterizada 

como um dever de agir de acordo com determinados padrões socialmente recomendados, de 

correção, lisura e honestidade, antes (in contrahendo), durante e depois do contrato (post 

pactum finitum)13. 

Daí, os princípios tradicionais aplicáveis aos contratos, a saber, autonomia privada, 

obrigatoriedade (pacta sunt servanda) e relatividade subjetiva do vínculo obrigacional, 

passaram a conviver e a dar espaço aos chamados princípios sociais dos contratos (função 

social, equivalência material das prestações e boa-fé objetiva). 

O presente trabalho se propõe justamente a abordar o princípio da boa-fé objetiva em 

algumas de suas manifestações jurídicas específicas. E, como ponto de partida para tal 

intento, foram feitas algumas considerações de caráter teórico-introdutório, necessárias ao 

desenvolvimento daquelas manifestações específicas do mencionado princípio da boa-fé 

objetiva. 

Então, são objetivos gerais deste estudo: (a) compreender sistemicamente a regra da 

boa-fé objetiva dos contratos, denominada de “regra transpositiva”14, que tem como ponto de 

partida o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 3º, III, da Constituição 

Federal/1988), bem como discutir a medida e a forma de sua aplicação aos casos concretos; 

                                                 
13 Reduz-se a margem de discricionariedade da atuação privada: o sujeito, para a consecução de seus objetivos 
individuais, tem que agir com lealdade, observando e respeitando não só os direitos, mas também os interesses 
legítimos e as expectativas razoáveis de seus parceiros na aventura social (NORONHA, 1994, p. 136). 
14 Expressão utilizada por Carlos Alberto da Mota Pinto, a boa-fé constitui uma regra jurídica, um princípio 
transpositivo “para que o julgador é remetido a partir de cláusulas gerais. Não contém, ele próprio, a solução, 
antes consagra o critério da solução, carecendo para o efeito da mediação concretizadora do aplicador, maxime 
do juiz” (PINTO, 2005, p. 125). 
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(b) como consectário, analisar as funções da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais e seus 

desdobramentos como regras de conduta, especialmente a expectativa de comportamento 

gerada de parte a parte; (c) abordar o estudo dos elementos teóricos para compreensão da boa-

fé objetiva no fenômeno da concretização da norma do caso concreto; e (d) iniciar o estudo da 

questão comunicativo-discursiva da norma da boa-fé objetiva no sistema jurídico e a dialética 

comunicativa nos seus aspectos sintático, semântico e pragmático. 

E, especificamente, o brocardo (tu quoque15) que compõe o título deste trabalho será 

analisado dentro da perspectiva sursum destacada. Na verdade, estando presente a exceptio 

doli16, o tu quoque surge como desdobramento da boa-fé como máxima de conduta ético-

jurídica a ser seguida pelas partes contratantes (função controladora ou reativa), e emparelha-

se a conhecidos brocardos como venire contra factum proprium17, dolo agit qui petit quod 

statim redditurus est18 e inciviliter agere19. 

                                                 
15 Vem da famosa expressão tu quoque, fili?, que lendariamente foi dita por Júlio César a Brutus, no momento 
do seu assassinato: “(...) Depois disso entrou e sentou-se, enquanto Trebônio mantinha Antônio fora, em 
conversa. Túlio Cimbro aproximou-se do ditador e pediu-lhe fosse revogada uma ordem de exílio contra seu 
irmão. Outros cercaram Túlio como para unir às do amigo as próprias súplicas. Vendo-se rodeado por tanta 
gente, César levantou-se e fez-lhes um gesto para que se afastassem. Túlio, então, puxou-lhe a toga, esta 
escorregou pelos ombros e deixou a descoberto o peito revestido por uma leve túnica. Era o sinal. Casca 
desfechou o primeiro golpe, mas na precipitação com que o fez atingiu apenas um ombro. César voltou-se num 
salto para ele e, aos gritos, empunhou o estilete de escrever. Casca, espantado, chamou pelo irmão, que enterrou 
o punhal no flanco de César. Cássio atingiu-o no rosto, Décimo, na virilha. Em breve estavam todos em cima 
dele, ferindo-se uns aos outros, enquanto que os senadores, passado o primeiro instante de surpresa, fugiam aos 
berros, tomados de pânico, atropelando-se e caindo ao chão. Fugiram os partidários de César e até mesmo 
Antônio. Só dois acorreram ao auxílio de César... Mas tudo em vão! César, desvencilhando-se a custo dos 
agressores, chegara aos pés da estátua de Pompeu, onde ficou prostrado num mar de sangue” (FERRERO, 1965, 
p. 336). E, no rodapé da mesma página e da seguinte, o autor faz a seguinte observação: “Limito-me a reproduzir 
só os pormenores da cena porque são os únicos verossímeis. É de fato verossímil que os conjurados se 
recordassem dos primeiros atos do conflito, mas depois disso ninguém entendeu mais nada. As palavras de César 
a Bruto e o gesto de enrolar-se na toga são, sem dúvida, uma lenda. Como podia César enrolar-se na toga se 
todos estavam em cima dele e o golpeavam? E a invocação a Bruto (tu quoque, Brute, fili mi!) não é senão um 
episódio sentimental extraído da lenda que nos apresenta Bruto como filho de César” (FERRERO, 1965, p. 336-
337) 
16 A exceptio doli generalis é um meio de defesa (exceção) em que um dos contratantes repele a pretensão da 
outra parte por esta ter incorrido em dolo. Consiste em exceção de direito material que não foi recebida pelo 
direito brasileiro e dela decorrem os brocardos: (a) venire contra factum proprium, (b) dolo agit qui petit quod 
statim redditurus est, (c) tu quoque e (d) inciviliter agere (MARTINS, 2000, p. 53). Exerce função de alta 
relevância porque limita o exercício do direito subjetivo, evitando o abuso do direito. 
17 Venire contra factum proprium nulli conceditur (inadmissibilidade de comportamento contraditório ou 
incoerente), em que a incoerência de comportamento já não é mais vista como “expressão invulnerável de uma 
vontade individual ilimitada” (SCHREIBER, 2005, p. 61). Por esse brocardo, as partes contratantes têm 
obrigação de agir coerentemente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da confiança. “A 
exteriorização de um comportamento faz surgir uma linha de conduta que não pode ser contrariada pelo próprio 
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Como objeto específico deste trabalho, propõe-se o exame do tu quoque como 

desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, como gerador de deveres paralelos de conduta 

das partes contratantes e, embora não textualizado no ordenamento jurídico, como prumo para 

realização da norma do caso concreto, em face da superação da perspectiva positivista do 

direito por meio da utilização de mecanismos de interpretação normativa voltados à atribuição 

de significado à idéia de valor trazida na regra e à concretização da norma em razão da 

dimensão de justiça materialmente fundada, ínsita ao Estado social. 

Na verdade, o que se propõe neste trabalho é a aproximação de elementos teórico-

filosóficos ao estudo aplicado do direito. O distanciamento entre a teoria e a aplicação prática 

muitas vezes gera aos desavisados uma equivocada percepção de desnecessidade dos 

fundamentos teóricos para o estudo dos ramos aplicados do conhecimento jurídico – ledo 

engano: a teoria e a discussão filosófica são, sem sombra de dúvidas, a chave para a 

compreensão do fenômeno jurídico em sua dimensão aplicada e diferenciam, 

qualitativamente, os operadores do direito. 

                                                                                                                                                         
agente em ato posterior e não pode ser encarada como uma específica proibição da má-fé ou da mentira, mas 
como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior. (...) Decorrentes dessa 
exceção têm-se a supressio (ou perda do direito por protraimento desleal) e a surrectio. A primeira atinge a 
eficácia de uma posição jurídica que não tenha sido exercida durante um prazo e não poderá mais sê-lo; em 
contrapartida surge, opostamente, a figura da surrectio sob a ótica do beneficiário” (MARTINS, 2000, pp. 54-
55), ou seja, neste último caso, se o titular do direito fica impossibilitado de exercê-lo por inércia, surge para a 
outra parte o direito de libertar-se da obrigação correspondente àquele direito. 
18 A dolo agit qui petit quod statim redditurus est (age com dolo quem pede aquilo que logo depois será obrigado 
a devolver) está relacionada com antigos institutos que depois ganharam autonomia, como a compensação de 
créditos e a confusão, e, por isso, hoje possui aplicação bastante limitada. “Poderíamos indicar como caso de sua 
possível aplicação atual aquele devedor incapaz que, procurando cumprir uma obrigação válida, realize prestação 
que importe em transferência de propriedade da coisa devida; se depois o seu representante legal pedir a 
restituição desta, invocando a incapacidade, o credor poderia responder invocando o seu direito àquela prestação, 
que, de qualquer forma, o representante legal seria obrigado a satisfazer, logo depois” (NORONHA, 1994, pp. 
177-178). 
19 A inciviliter agere, ou procedimento claramente iníquo, se traduz no sentimento de deslealdade em razão de 
comportamento egoístico, de abuso de direito. “Note-se que, também nessa hipótese, há uma quebra do princípio 
da igualdade, ocupando o espaço doutrinário da teoria do abuso do direito. A rigor, no abuso do direito, há 
licitude e direito, mas são vulneradas as pautas de exercício dos mesmos, no modo previsto no ordenamento 
jurídico (o titular do direito age com extrema vantagem em virtude do sacrifício imposto à outra parte, como, por 
exemplo, o abuso do locatário na utilização do recurso da emenda da mora, previsto no parágrafo único do art. 
62 da Lei n.º 8.245/91, ou o exemplo do palhaço que é obrigado a cumprir sua função, apesar da notícia da morte 
do seu filho)” (MARTINS, 2000, p. 57). “Em Roma, inciviliter agere significava agir sem consideração pelo 
civis, ou cidadão” (NORONHA, 1994, p. 179). 
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Essa é a nossa proposta: discutir uma regra de conduta (tu quoque) como dever 

lateral da relação obrigacional, não normatizada expressamente20, mas decorrente de idéia de 

valor posta no sistema jurídico. Tal regra deriva de funções exercidas pela idéia de boa-fé 

objetiva, vista sob essa nova perspectiva de estudo e com a importância merecida. A aplicação 

da boa-fé e a observância de funções dela advindas revelam-se no caso, pois caracterizam 

diretivas de conduta que somente na situação concreta mostram seu alcance e seu conteúdo. 

Hoje, mais do que nunca, são presentes os ensinamentos de Lourival Vilanova, quando 

afirmava que 

o direito é, essencialmente, um esforço humano no sentido de realizar o valor 
justiça. Essa dimensão ideal existe na norma jurídica. Pois, a norma não se reduz a 
uma mera forma de relacionar atos, com total indiferença para o valor. Se a norma é 
dever-ser, é dever-ser de algo21. 
 
 

E este trabalho talvez consiga ressaltar essa dimensão dialético-sistêmica entre as 

idéias de valor-princípio-norma de modo tal que abranja, na perspectiva das relações 

contratuais, a amplitude do fenômeno jurídico num mundo cada vez mais abrangente, 

massificado, complexo22 e multifacetado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Mais adiante será feita a distinção entre regra ou texto normativo e norma jurídica. Inobstante tal advertência, 
utilizaremos a sinonímia entre as expressões ao longo do trabalho e, quando necessário, será chamada a atenção 
para a necessária distinção. 
21 VILANOVA, s/d, p. 85-86 
22 Ver nota 4 deste trabalho.  
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11..  OO  DDIIRREEIITTOO  EE  OO  MMUUNNDDOO  SSOOCCIIAALL  ––  IINNPPUUTTSS,,  OOUUTTPPUUTTSS  EE  FFEEEEDDBBAACCKKSS  

Antes de abordar em específico os pontos levantados pelo tema proposto, faz-se 

necessário evocar algumas questões preliminares que circunstanciam teórica e historicamente 

o desenvolvimento do presente trabalho, sem nenhum reducionismo a respeito do tema 

escolhido. 

 

11..11..  DDiirreeiittoo  ee  rreeaalliiddaaddee  ––  oo  mmuunnddoo  jjuurrííddiiccoo  vviissttoo  ccoommoo  ssiisstteemmaa  aabbeerrttoo  ee  aa  mmuuddaannççaa  ddaa  

ppeerrssppeeccttiivvaa  ddoo  eessttuuddoo  ddaa  tteeoorriiaa  ccoonnttrraattuuaall  ccoommoo  rreessppoossttaa  ààss  aalltteerraaççõõeess  aammbbiieennttaaiiss--

eessttrruuttuurraaiiss

                                                

  

O direito nasce da sociedade e para ela se volta como reflexo das escolhas políticas, das 

tensões entre interesses econômicos, dos contrastes e das convergências sociais, ou seja, num 

sentido amplo, como resultado dos elementos sociais, políticos, econômicos e, por que não, 

culturais do mundo em que está inserido e para o qual está voltado23. 

O sistema jurídico24 integra o mundo social (também denominado sistema societário 

global), que é composto de outros sistemas como o econômico, o político, o moral, o 

religioso, etc., e interage com o ambiente, em uma relação de interferência recíproca. A 

característica dos sistemas sociais é que se adaptam ao ambiente em que estão inseridos, 

criando, elaborando e modificando a estrutura, como pré-requisito para permanecerem viáveis 

 
23 O professor Marcelo Neves destaca que “o ordenamento jurídico é uma das dimensões essenciais do complexo 
fenômeno jurídico. Constitui-lhe o aspecto formal-normativo. Dentro do sistema global do Direito, apresenta-se 
como sistema parcial (subsistema) de caráter nomoempírico e função prescritiva. O caráter nomoempírico 
distingue-o dos sistemas nomológicos (lógicos e matemáticos), pois são-lhe (sic) relevantes os dados da 
experiência. A sua função prescritiva (normativa), incluindo-o na ordem da praxis, diferencia-o dos sistemas 
nomoempíricos teoréticos (descritivos), insertos na ordem da gnose. Isto porque, ao contrário dos sistemas 
nomoempíricos descritivos, o ordenamento jurídico é não apenas aberto aos dados da experiência e por eles 
condicionado, mas exerce também a função principal de controlá-los e dirigi-los diretamente” (NEVES, 1988, p. 
16) 
24 O conceito de sistema sociocultural é trabalhado por Maurice Duverger como “um conjunto estruturado e 
coordenado de interações sociais que se comportam como uma entidade” (DUVERGER, 1983, p. 260). E o 
direito, como “fenômeno ontologicamente complexo, realidade cultural, caracteriza-se como um sistema 
pluridimensional, assimétrico e dialético. Os reducionismos jusnaturalistas, positivistas ou realistas são, portanto, 
teoricamente insuficientes não só a uma abordagem de síntese ontológica global do fenômeno jurídico, mas 
também no que se refere às abordagens parciais” (NEVES, 1988, p. 08). 
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como sistemas operantes25 (são os denominados sistemas abertos, que respondem às 

alterações ambientais com mudanças na sua estrutura).  

E o direito é um sistema aberto na medida em que interage com o ambiente em que se 

encontra, dele recebendo influência e a ele se adaptando, ao mesmo tempo em que exerce 

função controladora, ao lado de outros sistemas normativos de conduta social como a moral, a 

religião e as regras de etiqueta e de convívio social26.  

A dinamicidade do Direito, em termos de resposta aos anseios sociais, talvez seja uma 

de suas características mais importantes. É exatamente aquela fusão que se faz entre o 

tradicional e o novo, como cânone do progresso refletido, pensado e planejado (tanto em 

perspectiva quanto em resposta), que caracteriza idealmente os sistemas jurídicos hodiernos. 

E não se pode olvidar que o contrato é o instrumento principal da cadeia econômica da 

sociedade. Por meio dele, os bens e serviços circulam no corpo social em razão da teia que, 

diuturnamente, é traçada e produzida. E, por isso mesmo, o contrato (e sua regulamentação 

pelo direito) reflete diretamente as condições econômicas e políticas de determinada 

sociedade, influindo e recebendo influência desses outros sistemas, principalmente.  

Da mesma forma, é de ser destacado que o direito possui um caráter político sempre 

evidente, tanto que muitas concepções filosóficas ligaram-no ao conceito de Estado, de tal 

modo a misturar seu estudo com o da Ciência Política. Tanto é verdade que o direito foi visto 

como uma superestrutura política de sustentação e identidade do Estado, fosse para dar 

suporte em termos doutrinários, fosse para refutar tal idéia em busca de visões mais 

românticas do fenômeno, que garantissem sua função instrumental na construção de virtudes 

superiores como o Bem, a Justiça, a Igualdade, a Verdade, etc. Os desdobramentos dessa 

                                                 
25 BUCKLEY, 1971, p. 20. 
26 Talcott Parsons destaca que os sistemas normativos de conduta social procuram conseguir, através do processo 
de adesão das pessoas, o respeito pelos deveres decorrentes dos valores da “cultura normativa comum” 
(PARSONS, 1977, p. 168-169). A cultura normativa, segundo o mesmo autor, seria, assim, internalizada nas 
personalidades dos atores individuais e institucionalizada nas coletividades, passando a atuar como controle dos 
atos e ações, e, dessa forma, o direito tende a ser tanto mais necessário quanto mais deficientes os processos de 
assimilação (internalização) dos valores normativos nas consciências individuais. 
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discussão informaram a própria evolução histórica dos Estados contemporâneos. A hipótese 

do direito como expressão simples do poder dá espaço aos modelos que defendem o valor 

normativo agregado das regras, a carga racional que se acopla à expressão do poder e a limita, 

enraizando valores em um sistema fundamentalmente complexo, de proporção e regulação do 

Estado e dos indivíduos. 

O dinamismo das necessidades da sociedade justifica a existência da regulamentação, 

e, em algumas áreas das específicas, o fenômeno jurídico se mostra carecedor de juízos ou de 

escolhas de sentidos de valor para a ordenação ou solução do caso concreto, sem que isso 

provoque o rompimento da certeza e da segurança que idealmente dele emanam. A 

complexidade do fenômeno é tanta que, paralelamente a isso, o direito (sistema aberto) recebe 

as interações do ambiente em que se encontra, adaptando-se à evolução feroz dos 

acontecimentos sociais. Verifica-se tal ocorrência principalmente nos ramos mais dinâmicos, 

especialmente aqueles ligados ao sistema econômico, como é o caso do direito das obrigações 

e dos contratos (onde se concretizam a vida da sociedade e os negócios e aspirações que 

movimentam o interesse coletivo rumo ao progresso individual). 

Assim, quando nos referimos ao direito e à sociedade, à interação que entre eles existe, 

os discursos valorativos que se agregam às normas jurídicas via texto legal, sejam “valores” 

de qualquer ordem (religiosa, moral, política, econômica), são necessariamente sociais, 

independentemente da ideologia a que estejam porventura associados27. 

                                                 
27 Daí a crítica ao método positivista e à sua técnica de construção do direito a partir de conceitos e organizações 
hierárquicas de conceitos, conhecida como jurisprudência dos conceitos (Begriffsjurisprudenz), em que a base 
da organização hierárquica (pirâmide) era constituída por conceitos jurídicos mais restritos, que estariam 
subordinados a outros, em relação de supra-infra ordenação, e assim sucessivamente até os graus mais altos, 
onde estariam os conceitos mais amplos e abstratos como os de direito subjetivo, negócio jurídico, 
personalidade, etc. Uma idéia de completude por si mesmo, de plenitude lógica do ordenamento jurídico. E a 
crítica que se faz à tentativa de extrações de soluções concretas de conceitos abstratos e meramente 
classificatórios é muito bem sedimentada pelo professor lusitano Manuel de Andrade, ao asseverar que “estes 
conceitos, uma vez que são elaborados sobre a estrutura dos comandos legais, isto é, sobre a conformação que 
eles querem imprimir às relações da vida, e não sobre os conflitos de interesses e juízos de valor que lhes servem 
de substrato ou de causas determinantes, podem oferecer-nos uma representação concentrada, uma imagem 
sintética desses comandos; podem por isso mesmo ordenar-lhes e simplificar-lhes o conteúdo, permitindo a sua 
exposição bem arrumada e sucinta. Mas nada poderão dizer-nos de seguro quanto aos resultados que se obteriam 
pela ampliação analógica de tais disposições, direitamente realizada, visto que ela só será legítima, nos termos já 
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Então, o direito, como sistema aberto que é, recebe do ambiente social global os 

elementos de referência pelos quais deve orientar-se e desenvolver-se. Essas interferências 

recebidas são denominadas de inputs28 e alimentam o sistema jurídico. As respostas dadas 

pelo sistema jurídico aos estímulos recebidos (respostas) são denominados outputs29 – no 

caso, respostas como a definição de situações jurídicas, atribuição de significado (valorativo) 

da norma e suas conseqüências, legitimação do poder político, confirmação de práticas e 

modelos econômicos, etc. Isso tudo deve ser dito sem que se perca de vista a relação de 

interdependência entre os sistemas jurídico e social, em sentido amplo. O hoje Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau, ressalta, inclusive, que, na perspectiva 

sistêmica, o direito pode ser instrumento de transformações sociais, no sentido de realizar 

determinados valores30. 

Muitas vezes é extremamente difícil dizer o que é estímulo (input) e o que é resposta 

(output), de parte a parte (direito e mundo social). Mais ainda, a resposta elaborada por um 

sistema (output), pode ser estímulo e dado de entrada para o sistema que, originariamente, 

                                                                                                                                                         
sabidos, onde se verifiquem idênticas situações ou conflitos de interesses e se mostrem por igual justificados, de 
lege ferenda, os mesmo juízos de valor” (ANDRADE, 1978, p. 80). E continua o mesmo autor: “Concebida a 
rigor, a extensão analógica somente pode e deve praticar-se quando não há dúvida que certa solução legal, a ser 
aceitável, de jure condendo, na hipótese (ou hipóteses) para que foi estabelecida, também o será noutra (ou 
noutras) não encaradas pela lei; quando se averigua, portanto, que para ambas as hipóteses a mesma situação dos 
interesses e as mesmas considerações de justiça e oportunidade reclamam igual disciplina jurídica. Trata-se, pois, 
no fim de contas, de ampliar ou prolongar as estatuições da lei na seqüência natural, na dialética interna dos 
juízos de valor que as inspiram” (ANDRADE, 1978, p. 83). O professor Fábio Konder Comparato remata a 
questão com a seguinte síntese: “O remédio específico contra o exagero abstracionista da Begriffsjurisprudenz 
consiste, justamente, na permanente correção das definições jurídicas, encaradas como meros conceitos 
operacionais, em função dos mutáveis conflitos de interesse e da transformação histórica dos valores sociais. A 
nova ciência jurídica não despreza, evidentemente, os conceitos e as definições, como instrumentos 
indispensáveis à aplicação do direito, mas considera tais instrumentos sempre perfectíveis e provisórios, em 
função da constante observação histórica da vida humana em sociedade” (COMPARATO, 1983, p. 84). 
28 Na linguagem da computação (processamento de dados), input consiste justamente nos dados de entrada que 
serão processados por um programa específico, ou seja, numa operação de inserção (alimentação) de dados em 
um sistema que processará tais elementos e informações para o fim a que se destina. Por sua vez, output significa 
justamente o processo de saída dos elementos resultantes do processamento feito pelo sistema (programa). 
29 Tércio Sampaio Ferraz Jr., ao fundamentar a idéia de “função discursiva do valor”, destaca que: “Se nos é 
permitida uma analogia, tomando como exemplo o modelo cibernético de informação, diríamos que a estrutura 
dialógica do discurso da norma revela como que um canal de entrada (input) – campo valorativo – e um de saída 
(output) – programa valorativo. Assim, quando falamos que o valor, no discurso, constitui prisma, critério de 
apreciação da dimensão fática, sobre a qual ele incide e na qual se realiza, devemos distinguir aí dois 
movimentos distintos” (FERRAZ JR., 1997, p. 112-113). 
30 GRAU, 1988, p. 81. 
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gerou o estímulo inicial – por exemplo, os outputs do sistema jurídico repercutem na 

sociedade e provocam respostas desta, e daí por diante, num processo de retroalimentação (ou 

retroação), denominado, em linguagem sistêmica, de feedback31. 

Os contratos e a teoria contratual (relações jurídicas que possibilitam a produção e a 

circulação de bens e serviços no mundo social), pela ligação íntima ao sistema político-

econômico, são vistos nessa perspectiva de interferência recíproca entre o direito e o ambiente 

histórico-social no qual está inserido. 

  

11..22..  OO  eexxeerrccíícciioo  ddee  iinntteerrpprreettaaççããoo  ((hheerrmmeennêêuuttiiccaa))  ccoommoo  pprroocceessssoo  ddee  aabbeerrttuurraa  ddee  ppoorrttaass  aa  

eelleemmeennttooss  ssoocciiaaiiss  qquuee  iinnffoorrmmaamm  oo  tteexxttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ccoomm  vviissttaass  àà  aattrriibbuuiiççããoo  ddee  sseennttiiddoo  ––  aa  

sseennssiibbiilliiddaaddee  àà  fflloorr  ddaa  nnoorrmmaa....

                                                

.. 

No contexto exposto, ensina Miguel Reale32 que a norma jurídica corresponde a um 

momento de integração de certos fatos segundo valores determinados33, sendo uma solução 

temporária, mais ou menos duradoura, de uma tensão dialética entre fatos e valores – solução 

 
31 O feedback é denominado positivo quando determinado resultado jurídico é favoravelmente recebido no 
mundo social e estimula atos similares; e, ao contrário, é denominado negativo, quando o resultado não é aceito 
pelo meio social e faz com que surjam reações contrárias, seja em razão de incompatibilidade de valores 
prevalecentes na sociedade, seja por contrariar interesses econômicos e políticos específicos (poder). 
32 O professor Marcelo Neves ressalva que o tridimensionalismo jurídico foi a concepção teórica que veio 
romper pioneira e definitivamente com os unilateralismos tradicionais, denominados de concepções 
reducionistas (idealistas, formalistas ou realistas). Inicialmente, as tendências tridimensionalistas destacaram o 
caráter pluridimensional e assimétrico do sistema jurídico: “Em vista principalmente da forte influência do 
neokantismo no pensamento jurídico, não se constrói um modelo teórico que absorva o fenômeno jurídico em 
sua síntese dialética concreta, admitindo-se a separabilidade dos três subsistemas jurídicos e daí decorrendo o 
seccionamento das perspectivas axiológica, sociológica e normativa. Não foi sem motivo, portanto, que Miguel 
Reale denominou ‘tridimensionalismo abstrato ou genérico’ ao conjunto das teorias que se aperceberam apenas 
abstratamente da complexidade ontológica do Direito. Em sentido diverso, surgiram novas correntes dentro do 
tridimensionalismo, cuja proposta teórica tem por objetivo a superação das deficiências do tridimensionalismo 
genérico ou abstrato. A estas novas correntes Miguel Reale denominou ‘tridimensionalismo específico ou 
concreto’, classificando-o em estático e dinâmico” (NEVES, 1988, p. 15). 
33 Se nos é permitida, talvez a questão mais dolorosa da teoria tridimensional realiana seja justamente a idéia que 
é feita de valor, como um elemento determinado, que se agrega à norma, e esta ao fato, para compreender o 
fenômeno jurídico. Na verdade, entendemos que, em substituição à idéia de “valor determinado”, a dinâmica 
jurídica se exprime de forma mais adequada quando falamos em sentido discursivo de valor trazido na norma 
de decisão. Em outras palavras, o “valor” (que não é pronto, determinado e específico) só ganha significado no 
discurso da norma, produto da decisão – os valores são elementos que se determinam num processo complexo e 
global. 
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estatuída e objetivada pela interferência decisória do poder, em dado momento da experiência 

social34. 

Dentre uma série de normas possíveis, uma se converterá em norma jurídica 

específica, por ação do poder. A relação direito e poder é, então, essencial, ou seja, não se 

pode falar em anterioridade do poder ou do direito, do ponto de vista lógico, porque eles se 

implicam mutuamente, em uma complementaridade necessária. 

A manifestação do poder não é linear, previsível, concreta. Ela é, sim, contingente, e 

depende de elementos sociais, culturais e econômicos, da forma como eles estejam 

combinados em determinado momento. É importante frisar que a razão também é concreta e 

histórica, consubstanciando o que é aceito como razoável dentro de determinada tradição. 

Na física moderna, a teoria da sensibilidade às condições iniciais analisa o caos 

como a evolução temporal de circunstâncias com vistas às condições iniciais. Segundo a 

mencionada teoria, a condição inicial de determinado elemento em um sistema de mínima 

complexidade determinará sua evolução. A mais sutil alteração das condições iniciais faz com 

que sua evolução se dê de forma inteiramente diferente da primeira nesse dado sistema35. Ao 

adaptar-se tal concepção teórica ao estudo do direito, podemos afirmar que é possível que 

alterações em aspectos sociais ou econômicos (elementos do sistema) alterem a decisão sobre 

a norma a ser criada para o caso concreto. 

Nesse sentido, todo cuidado deve estar presente quando colocado o legislador racional 

como figura legitimadora de sentidos das normas em razão de circunstâncias observadas. É 

notório que o legislador racional não se confunde com o legislador real, atuante, no Poder 

Legislativo, na elaboração de leis, ou no Poder Executivo, no desenvolvimento e criação de 

decretos, resoluções e portarias. É preocupação primordial do legislador real a busca de 

segurança e certeza para a ordem jurídica. 

                                                 
34 REALE, 1963, p. 214. 
35 RUELLE, 1994. 
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Na medida em que o Estado e suas instituições são os mediadores e agentes (a um só 

tempo) do poder e do direito, verifica-se a dificuldade na afirmação da neutralidade da lei e, 

do mesmo modo, do hermeneuta, em sua atividade. 

A tarefa do hermeneuta, consubstanciada na compreensão, não se caracteriza 

absolutamente como um ato de subjetividade, posto que ele, o intérprete, se encontra inserido 

em um processo complexo para o desenvolvimento de sua função. E esse processo complexo 

está imantado por ideologias36 e valores agregados, no sentido mesmo que as pré-estruturas e 

pré-compreensões são necessárias ao processo de criação. 

Destarte, resta evidenciado que tanto o legislador (termo este que remete a uma 

homogeneização de várias pessoas em uma, agora mitificada) como o intérprete, encontram-

se imersos em um plasma ideológico, porque suas funções estão inseridas num processo 

complexo e específico. São, como todos, seres históricos, que trazem ao texto os próprios 

preconceitos – não são transmissores passivos, mas mediadores ativos de sentidos. 

A compreensão é elemento essencial para a produção dos atos de competência tanto 

do legislador como do intérprete. O legislador, de sua parte, precisa compreender37 para 

produzir a lei, enquanto que o intérprete, por sua vez, dela necessita para compreender, 

explicar e criar o sentido do que lhe foi submetido. 

Esse ato de compreensão pressupõe a integração da parte que será compreendida com 

o todo pré-concebido. A compreensão se apresenta como o processo, então, que aproxima o 

sujeito que compreende com o objeto a compreender, para o encontro mútuo, produzindo uma 

transformação recíproca. E se a norma não se agrega a um valor calculável, estável e definido, 

será ela compreendida e desenvolvida de maneira dinâmica no processo de interpretação. 

                                                 
36 “[...] embora os regimes políticos possam ser derrubados e as ideologias criticadas e destituídas de sua 
legitimidade, por trás de um regime e de sua ideologia há sempre um modo de pensar e de sentir, uma série de 
hábitos culturais, uma nebulosa de instintos obscuros e de pulsões insondáveis” (ECO, 1998, p. 34). 
37 Embora essa afirmativa seja discutível numa realidade como a brasileira. 
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Sob essa perspectiva, a norma não possui natureza estática, na medida em que se 

caracteriza por um dinamismo que lhe é inerente por conta da linguagem38. A interpretação da 

norma não se circunscreve ao texto da lei, mas incorpora, também, a compreensão de 

elementos externos que constituem signos, símbolos e práticas. É, enfim, a compreensão de 

todo o discurso jurídico. Referido discurso não se caracteriza somente pelo produto do 

legislador ou do juiz, mas é também, em um segundo nível, o integrado pelas teorias, 

doutrinas, opiniões e pareceres jurídicos, assim como pelo trabalho dos advogados. Ainda, em 

um terceiro nível, é o discurso produzido pelos usuários e destinatários do direito, num jogo 

de crenças e ficções39. 

A teoria pós-estruturalista40 aponta que a compreensão não é mais vista como uma 

série de regras, assim como não constitui um método, mas se opera por uma série de práticas, 

estratégias e táticas que não podem ser abordadas como racionais ou transparentes, porque 

não há uma história única ou geral, como sentido, mas histórias diferenciadas, que se cruzam 

e se interseccionam e não podem ser unificadas. 

Retomando a questão de fundo da normogênese, tem-se que nem sempre há equilíbrio 

ou, mais propriamente, adequação entre o arbitrário social prevalecente e a norma, ou entre a 

norma e os valores a ela adjacentes. E, partindo-se do texto, enquanto constituído de signos, 

tem-se que a interpretação que somente busca a completude semântica terá sempre uma falta 

ou um excesso não supridos pela interpretação. Sempre haverá um algo mais, uma equação 

diferente de zero no processo hermenêutico. 

                                                 
38 O mestre Lourival Vilanova destaca que “o direito é realidade e idealidade. A idealidade toma dois níveis: a 
norma e o valor. Por isso, sob esse ângulo, tanto faz dizer que é bidimensional, quanto, analiticamente 
decompondo o segundo estrato, dizer que é tridimensional” (apud NEVES, 1988, p. 13). 
39 Lourival Vilanova destaca que as proposições normativas, notadamente as jurídicas, “(a) têm estrutura 
relacional deôntica, sendo o functor específico o dever-ser (D), que se triparte em três submodais: o obrigatório 
(o), o proibido (V) e o permitido (P) – seu aspecto sintático ou compositivo; (b) têm o modo-de-referência à 
realidade: alterar normativamente a conduta – seu aspecto semântico; (c) são usadas pelos sujeitos na 
comunidade do discurso e na comunidade social para motivação do comportamento – seu aspecto pragmático” 
(VILANOVA, 1977, p. 40). 
40 DOUZINAS, 1994, p. 44. 
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Neste contexto, como será detalhado em tópico posterior, o modelo de cláusulas 

gerais busca oferecer ao intérprete41 a possibilidade de complementar o corpo da legislação 

com princípios e normas que o informem e de gerar uma concretização teleológica das 

normas, adicionando valor social contemporâneo à voluntas legis originária, muitas vezes 

perdida ou esquecida. A idéia é a busca da atualização e da adaptação do sentido da norma. 

As cláusulas gerais, conforme será visto em tópico posterior, não estabelecem, de 

forma absoluta, condutas específicas e predeterminadas, e carregam em si um conteúdo 

genérico no qual se encontra um ponto de referência para o hermeneuta. 

O legislador, então, ao estabelecer a cláusula geral, deixa de adotar conceitos rígidos e 

torna as normas dinâmicas e aptas a atender a realidade social na qual se encontram inseridas. 

As cláusulas gerais estão, desse modo, endereçadas ao intérprete, cabendo-lhe a compreensão 

casuística através da hermenêutica, da interpretação. 

Contudo, em sistemas jurídicos culturalmente fundamentados na atividade legislativa 

do Estado, comumente limitadores da prestação jurisdicional por interpretação extensiva (em 

nome de uma interdependência harmônica entre os poderes, que procura diminuir a área de 

intersecção entre os círculos secantes que representam as atribuições dos poderes do Estado), 

como compatibilizar a codificação prolixa, taxativa e delimitadora com as necessidades 

sociais geradas pelo referido dinamismo? Como, em um sistema de normas, compreender a 

inclusão dos mecanismos de flexibilização do sistema que permitam a aplicação do direito 

interligada à realidade social existente? 

E, mais do que nunca, face às modificações sensíveis no âmbito do texto legal e na 

esfera principiológica, tais questionamentos se voltam à figura do contrato enquanto 

instrumento essencial à dinâmica social, na medida em que serve como engrenagem à 

                                                 
41 José de Oliveira Ascensão, ao referir-se às cláusulas gerais e suas aplicações, destaca que “a chave do sistema 
está na formação do intérprete, que deve ter capacidade de jogar com instrumentos cada vez mais delicados. 
Entregar tais instrumentos a um jurista impreparado é como, na metáfora corrente, colocar um macaco numa loja 
de louça” (ASCENSÃO, 1997, p. 24). 
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produção e à circulação de bens no processo de desenvolvimento da sociedade, hoje cada vez 

mais abrangente, subdividida e ao mesmo tempo globalizada. 

  

11..33..  AA  nnoovvaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddoo  eessttuuddoo  ccoommppaarraattiivvoo  eennttrree  aa  ccoommmmoonn  llaaww  ee  aa  cciivviill  llaaww  ––  ddaa  

ddiiccoottoommiiaa  aaoo  aappeerrttoo  ddee  mmãã

                                                

oo 

Embora este trabalho não seja de direito comparado, e não há a menor pretensão neste 

sentido, caracteriza-se importante, para uma melhor compreensão do papel das cláusulas 

gerais (e, como tal, do princípio da boa-fé objetiva nos contratos), estabelecer um resumido 

paralelo entre o sistema jurídico romano-germânico (civil law) e o common law, 

especialmente ao levar-se em conta que o grande expoente desse modelo (o da common law) 

sem dúvida foi o próprio desenvolvimento histórico dos sistemas jurídicos britânico, 

canadense, australiano e norte-americano, jurisprudenciais por excelência, em contraposição a 

toda a família de sistemas que se reúnem sob a égide romano-germânica, ou civil law (Europa 

continental e suas colônias latino-americanas).  

O direito comparado agrupa os sistemas jurídicos em grandes famílias de direitos. 

Uma classificação bastante divulgada42, que distingue os seguintes agrupamentos: (a) o 

sistema romano-germânico (a exemplo dos direitos brasileiro, português, espanhol, italiano, 

francês, alemão, escocês, irlandês e, de forma geral, toda a América Latina e parte da África e 

da Ásia); (b) o sistema da common law (Inglaterra, País de Gales, Estados Unidos da 

América, Canadá, Austrália, entre outros); (c) o sistema dos direitos socialistas (composto 

pelos países do antigo leste Europeu, capitaneados pela antiga União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, até a queda do muro de Berlim); e (d) outras concepções, tais como o 

direito muçulmano, indiano, direitos do Extremo Oriente, direito judaico, direitos da África e 

de Madagascar, que têm a religião como forte componente formador das normas jurídicas. É 

 
42 DAVID, 2002. 
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de salientar que alguns desses direitos podem ter componentes do direito romano-germânico 

(como Israel e Líbano) e da common law (Índia e Paquistão)43. 

Para os limites deste estudo, interessará apenas a dicotomia do sistema jurídico 

romano-germânico e do sistema da common law – pois que são considerados os mais 

importantes sistemas jurídicos da atualidade devido ao grau de abrangência e influência que 

exercem. Sem qualquer desmerecimento, não serão referenciados os demais sistemas. 

O objetivo de tal análise é no sentido de que, antes, o estudo dos dois sistemas era 

feito de modo completamente estanque, onde as diferenças eram evidenciadas sempre num 

movimento de separação. O que se observa hoje é, de forma contrária, uma aproximação dos 

citados sistemas, principalmente quando tratamos de elementos normativos como as cláusulas 

gerais (aqui, em especial, o princípio da boa-fé objetiva), onde são utilizadas técnicas de um 

sistema no outro: no sistema romano-germânico, com a inserção das cláusulas abertas nos 

textos normativos, ganha relevância a análise de casos anteriores e o estudo de elementos que, 

antes, na interpretação restrita do texto da norma, não era possível; em contrapartida, textos 

normativos gerais são adotados nos sistemas da common law, como no caso da boa-fé, na 

forma adiante destacada. 

O sistema romano-germânico, centro de nosso estudo, posto que a ele o direito 

brasileiro está filiado, possui toda a sua estrutura centrada no direito legislado e codificado 

(textos normativos expressos). Diferente do sistema da common law, que é baseado nos 

precedentes judiciários e é fundado na doutrina da stare decisis, ou seja, tem  o caso concreto 

e já decidido como fonte formal do direito. 

A análise contextual é bastante sucinta e está limitada apenas a mostrar algumas 

diferenças e aproximações técnicas quanto às fontes normativas, já que, substancialmente, a 

                                                 
43 SOARES, 2000, p. 26.
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busca pelo ideal de justiça e o compromisso de realizá-lo são comuns a ambos os sistemas 

jurídicos. 

 

11..33..11..  OO  ssiisstteemmaa  rroommaannoo--ggeerrmmâânniiccoo  mmaaiiss  aabbeerrttoo  ààss  eexxppeerriiêênncciiaass

                                                

  

O sistema jurídico romano-germânico está historicamente interligado ao direito da 

antiga Roma. Não é uma cópia deste, apenas uma continuação do direito romano, travestido 

pelas influências recebidas de outras escolas jurídicas que o moldaram ao longo da sua 

formação histórica. 

Seu estudo renasceu na Europa continental, nos centros universitários, “que 

elaboraram e desenvolveram a partir do século XII, com base em compilações do imperador 

Justiniano, uma ciência jurídica comum a todos, apropriada às condições do mundo 

moderno”44. 

O interesse despertado pelo estudo do direito romano naquela época decorreu da 

necessidade de desenvolver-se um sistema de direitos mais organizado em substituição ao 

direito consuetudinário então vigente, criticado pela sociedade da época por ser considerado 

um sistema fragmentado, obscuro, arcaico ante a evolução sócio-econômica da exigente e 

incipiente burguesia, que clamava por um sistema mais uniforme e que desse maior segurança 

às transações comerciais. 

O método da codificação legislativa do direito foi concebido justamente para ter na lei 

a fonte de limitação do poder do Estado e de regramento de condutas entre os cidadãos e entre 

estes e o Estado. 

Na teoria triparte de funções de poderes proposta por Montesquieu, e ainda não 

substituída, o Poder Executivo executa suas funções administrativas públicas circunscrito aos 

limites da lei. O Poder Judiciário aplica a lei ao caso sob julgamento, o faz sob o império da 

 
44 DAVID, 2002, p. 23-24.
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norma legal geral e abstrata editada pelo Poder Legislativo, “a pedra angular do processo de 

legitimação do Direito e do Estado”45. 

Esse direito legislado parte de fórmulas ou axiomas gerais que são concretizados caso 

a caso, por interpretação dos operadores do Direito. E tal sistema busca na generalidade de 

suas determinações, o enquadramento de um grande campo de ações ainda não ocorridas num 

determinado paradigma aceitável ou recomendado. Caracteriza-se por ser um sistema voltado 

ao futuro, já que é proibida a retroação de suas normas. 

Reputa-se, ainda, que não pode ser qualquer legislação (lato sensu) que deve 

prevalecer, mas a lei justa e que preencha os requisitos de validade e legitimidade. 

Em que pese tenha a legislação codificada conquistado a primazia de fonte cimeira do 

direito, ressalta-se que, a par disso, sobrevivem como fontes secundárias, o costume, a 

jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais. Mesmo porque são essas fontes secundárias 

que impulsionam o legislador a mudar as regras legais codificadas, evitando o esclerosamento 

da lei pela evolução social sempre em marcha, além, claro, de “colmatar as lacunas da lei”46. 

O sistema jurídico romano-germânico desenvolveu uma concepção hierarquizada da 

estrutura dos seus órgãos judiciais, e como corolário, uma relação de supra-infra ordenação 

entre as disposições normativas provenientes do poder legislativo e as demais espécies 

normativas da Administração Pública. No vértice dessa hierarquia encontram-se as 

constituições escritas, comuns a todos os países ligados a esse sistema jurídico, às quais todos 

ordenamentos jurídico-políticos devem ter conformidade, sob pena de incorrerem em 

inconstitucionalidades, incompatibilidades e desfigurações. Reconhece-se, todavia, que o 

legislador não pode prever todos os acontecimentos sociais, exaustivamente, como 

pretendiam os positivistas47. 

                                                 
45 PORTANOVA, 2003, p. 27.
46 PORTANOVA, 2003, p. 37.
47 Sobre jurisprudência dos conceitos ver nota 27 deste trabalho.
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Por óbvio, ocorrerão sempre situações concretas não previstas como hipótese 

específica das normas legais. Assim, o juiz, proibido o non liquet, utilizará dos processos da 

hermenêutica, integrando analogicamente a legislação existente com outras fontes secundárias 

de direito, para decidir o caso concreto não previsto legalmente. Repita-se, mais uma vez, que, 

como regra geral, esta decisão não terá alcance ou força vinculativa extraprocessual, como 

ocorre muitas vezes no sistema jurídico da common law. A jurisprudência do sistema romano-

germânico terá apenas força persuasiva para embasar outros julgamentos, sem vincular48 

outros julgadores àquele precedente judiciário. 

Em regra, as decisões judiciais e seu corolário, a jurisprudência, estão vinculadas, por 

conta desta hierarquia, à legislação lato sensu. Por conseqüência, as generalizações a partir 

dos casos julgados só ocorrem na matéria sub judice e sem possibilidade de criarem 

precedentes, ou seja, de vincularem casos semelhantes no futuro, pela própria efetividade49. 

Relativamente ao princípio da boa-fé, e especialmente com referência ao caso 

brasileiro, é de notar-se que ele (princípio da boa-fé) já estava previsto no nosso ordenamento 

escrito desde o Código Comercial de 1850, especificamente no art. 131, 1. E, embora 

legalmente expresso (sistema romano-germânico), tal princípio não foi sequer visto, 

trabalhado ou desenvolvido pelos tribunais, caracterizando o que se denominou de “letra 

morta”. Ou seja, o fato do princípio constar da lei escrita não foi suficiente para sua 

observância, eficácia e desenvolvimento nos tribunais. 

Hoje, o Código Comercial/1850 resta superado, pois teve toda a primeira parte 

revogada pelo Código Civil de 2002 que, aí sim, trouxe de forma enfática o princípio da boa-

fé objetiva no seu art. 422. No entanto, é de observar-se que, se por um lado o preceito da 

antiga legislação comercial não teve aplicabilidade durante mais de um século, por outro, 

antes do advento do Código Civil de 2002, o princípio da boa-fé objetiva começou a ser 
                                                 
48 Ficam à parte desta abordagem as discussões a respeito da denominada “súmula vinculante” e outros 
mecanismos de vinculação e orientação jurisprudencial semelhantes. 
49 SOARES, 2000, p. 29.
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trabalhado pelos tribunais mesmo sem dispositivo textual expresso, repita-se, mas em razão 

da interpretação sistemática do ordenamento (em algumas decisões jurisprudenciais, o 

mencionado art. 131, 1, do Código Comercial de 185050 foi até “ressuscitado”). 

  

11..33..22..  OO  ssiisstteemmaa  ddaa  ccoommmmoonn  llaaww  ttaammbbéémm  iinnffoorrmmaaddoo  ppoorr  rreeggrraass  eessccrriittaass

                                                

  

O sistema jurídico da common law, eminentemente jurisprudencial, serve para, entre 

outras possibilidades de estudo, estabelecer um contraponto ao sistema jurídico romano-

germânico, sedimentado na legislação codificada. 

Na common law, a idéia que permeia o sistema é a de que o direito não existe para ser 

um edifício lógico e sistemático, mas para resolver situações concretas.  

O estudo do sistema jurídico da common law pode ser dividido em quatro períodos 

distintos51, sendo o primeiro, anterior à common law, conhecido como período do direito 

anglo-saxônico. Caracterizou-se por uma descentralização acentuada, por uma pulverização 

em razão do uso dos costumes tribais.  

O segundo período desenvolveu-se entre os anos de 1066 d.C a 1485 d.C. Em tal fase, 

quando ocorriam litígios envolvendo interesses da Coroa, eram estes resolvidos pelas Cortes 

Reais, através dos juízes itinerantes destacados pelo Rei. Os conflitos jurídicos que envolviam 

questões privadas entre os indivíduos eram resolvidos pelo direito anglo-saxônico. Com o 

passar dos anos, até estes conflitos passaram a ser solucionados pelas Cortes Reais, cujas 

regras valiam para todo o reino da Inglaterra. Vem daí a denominação comune ley ou common 

law52. 

 
50 COMPRA E VENDA. LARANJA. PREÇO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO MERCADO. O contrato 
de compra e venda celebrado para o fornecimento futuro de frutas cítricas (laranja) não pode lançar as despesas à 
conta de uma das partes, o produtor, deixando a critério da compradora a fixação do preço. Modificação 
substancial do mercado que deveria ser suportada pelas duas partes, de acordo com a boa-fé objetiva (art. 131 do 
C. Comercial). Recurso conhecido e provido (REsp 256456/SP, 4ª Turma STJ, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 
j. 22/03/2001, DJ 07/05/2001, p. 147). 
51 DAVID, 2002, p. 356-379.
52 DAVID, 2002, p. 04. 
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Os juízes ingleses impunham aos casos semelhantes as mesmas regras aplicadas num 

julgamento anterior, “o que deu origem à doutrina do precedente judicial”53. Surgiu daí a 

jurisprudência inglesa (case law) elaborada e aplicada de maneira uniforme54, 

tradicionalmente conhecida como stare decisis. 

O terceiro período estendeu-se de 1485 d.C. a 1832 d.C. e se caracterizou pela 

existência de um sistema jurídico dualista: common law e equity55. A equity teve por proposta 

não “modificar a common law, mas sim completá-la, acrescentar-lhe emendas ou corrigi-la 

conforme o caso”56. 

O quarto período, conhecido como período moderno, estendeu-se do ano de 1832 d.C. 

aos dias atuais. Este período ficou marcado por uma ampla reforma estrutural, com a criação 

da primeira Lei de Organização Judiciária (Judicature  Act) inglesa. Teve início um incipiente 

período de produção legislativa, sem que fosse abalada a tradição do stare decisis (que 

continua marcante ainda na atualidade).  

As regras da common law e da equity fundiram-se e a organização judiciária inglesa 

passou a contar com dois tipos de jurisdições: os tribunais superiores, de um lado, e as 

jurisdições inferiores, de outro. 

As funções de cada uma destas jurisdições resumem-se, basicamente, nas seguintes 

atribuições: as jurisdições ou Cortes inferiores encarregam-se de resolver os litígios; as Cortes 

superiores têm, além dessa tarefa, outras duas funções, quais sejam, estão encarregadas de 

dizer o direito e representam, na Inglaterra, o próprio Poder Judiciário. Das suas decisões 

surgem os precedentes judiciais ingleses, que devem ser seguidos no futuro pelas jurisdições 

inferiores. 

                                                 
53 STRECK, 1998, p. 39
54 SÈROUSSI, 2001, p. 19.
55 SÈROUSSI, 2001, p. 20.
56 SÈROUSSI, 2001, p. 21.
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Ressalte-se, em tempo, que o direito inglês não ficou imune à legislação positivada. 

No entanto, a função é subsidiária, ou seja, ocupa uma posição secundária “de onde não se 

deve buscar os princípios gerais do Direito e cuja função se reduz a aclarar ou retificar, em 

casos específicos, os princípios assentados através do trabalho do juiz”57. O mesmo pode ser 

dito da doutrina e dos costumes populares58. 

O sistema jurídico da common law possui institutos peculiares, adaptados que são ao 

seu corpo judiciário e que têm como papel possibilitar a segurança jurídica, como o 

contraditório e a ampla defesa59. Destaca-se o denominado stare decisis, que é uma redução 

da expressão latina stare decisis et non quieta movere60. 

Sem embargo às diferenças técnicas existentes entre estes dois sistemas jurídicos, a 

doutrina apregoa tendência já em curso, aproximando-os (ou reaproximando-os), na medida 

em que identifica peculiaridades de um no outro. 

Embora o centro de atenção deste trabalho seja o sistema romano-germânico, a 

questão da boa-fé contratual também é assunto de relevo no sistema da common law, com 

destaque para o direito dos Estados Unidos. No Uniform Commercial Code, que foi adotado 

                                                 
57 STRECK, 1998, p. 42.
58 SÈROUSSI, 2001, p. 27.
59 STRECK, 1998, p.47
60 Através de uma tradução livre, significa “que as coisas permaneçam firmes e imodificadas em razão das 
decisões” (SOARES, 2000, p. 35). Roland Sèroussi ressalta que, o que forma o stare decisis são os precedentes 
produzidos pelos tribunais superiores, formados pelo Tribunal Superior de Justiça, o Tribunal da Coroa e o 
Tribunal de Apelações, além, claro, da Câmara dos Lordes. As decisões dos tribunais de jurisdições inferiores 
(tribunais de condados ou tribunais distritais, magistrates ou o contencioso quase judiciário) somente exercem 
força persuasiva, não-imperativa (SÈROUSSI, 2001, p.31), e não constituem “precedentes obrigatórios” 
(STRECK, 1998, p. 49). As decisões judiciárias basicamente se organizam em três estágios: (a) o dispositivo, 
isto é, uma linha propondo a solução do litígio em  questão; (b) a ausência de motivos da decisão tomada, ou 
seja, os juízes não têm  que motivar, muito menos justificar sua decisão; (c) os juízes ingleses expõem, 
entretanto, num longo comentário, as razões de  sua decisão (SÈROUSSI, 2001, p. 34). Das razões faz-se uma 
separação entre aquilo que constitui a ratio  decidendi, que não é senão a regra jurisprudencial fundamental, o  
cerne da  decisão (motivos + regra de direito) e que deve “ser seguida no futuro” (DAVID, 2002, p. 430). Por 
outro lado, os obter dicta, embora não tenham força imperativa, possuem força persuasiva, “permitem 
compreender a decisão graças às opiniões dadas pelos juízes ‘incidentemente’, na forma de digressões” 
(SÈROUSSI, 2001, p. 34). Trata-se do método das distinções do qual se utiliza o operador jurídico da common 
law para fazer valer a sua tese, diferente do operador jurídico do sistema romano-germânico que adota a técnica 
da interpretação para delimitar o sentido e o alcance da legislação aplicada ao fato sub judice.
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por todos os cinqüenta Estados americanos, são três os preceitos relativos à boa-fé61. Na 

Inglaterra, não é hábito falar-se em good faith, mas, em compensação, fala-se em fair dealing 

(atuação correta), nos reasonable standards of fair dealing (dever de transacionar com 

correção). Este dever (to trade fairly) costuma ser caracterizado em termos similares àqueles 

usados pelo Uniform Commercial Code norte-americano, quando especifica o que é good 

faith, dando especial destaque a the observance of reasonable commercial standards of fair 

dealing in the trade (observância dos razoáveis padrões comerciais de atuação correta nas 

transações) – que é, certamente, uma das melhores fórmulas para precisar o que seja boa-fé. 

O interessante é que, em um sistema (romano-germânico) e no outro (common law), 

embora distintos, a questão (ou princípio) da boa-fé é (e será) o resultado basicamente da 

construção jurisprudencial e da concretização da norma do caso específico. Na common law, é 

claro que essa construção jurisprudencial, que parte de experiências anteriores, já é própria do 

sistema. No romano-germânico, relativamente ao caso brasileiro, a inserção de cláusulas 

gerais (como a boa-fé) gera ao intérprete um exercício extenso e complexo em busca do 

significado do valor na norma, com ponto de partida na regra escrita. Como será visto, 

embora o significado do valor seja construído (discursivamente), o intérprete já parte de pré-

concepções gerais formadas, que são reconstruídas no momento dialógico da norma. 

A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito (art. 4º, da LICC) ganham 

relevância e passam a ser analisados não apenas nos casos de omissão de lei. 

  

                                                 
61 Section 1-203: “Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance 
or enforcement” (todo contrato ou obrigação no âmbito desta Lei impõe uma obrigação de boa-fé no seu 
adimplemento ou na realização do direito do credor); Section 1-201 (19): “’Good Faith’ means honesty in fact in 
the conduct or transaction concerned” (‘boa-fé’ significa honestidade de fato na conduta ou transação em 
causa); Section 2-103 (1)(b), aplicável a merchants (comerciantes): “’Good Faith’... means honesty in fact and 
the observance of reasonable commercial standards of fair dealing in the trade” (‘boa-fé’... significa 
honestidade de fato e a observância de razoáveis padrões comerciais de atuação correta no tráfico). No 
Restatement of the Law of Contract (Second), adotado e “promulgado” pelo American Law Institute em 1979, 
estabelece-se, na Section 205 que “every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing 
in its performance and its enforcement” (todo contrato impõe a cada parte um dever de boa-fé e conduta correta 
no seu adimplemento e na realização do direito do credor). 
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22..  OO  JJUURRÍÍDDIICCOO  CCOOMMOO  SSIISSTTEEMMAA  ––  OO  EENNTTRREELLAAÇÇAAMMEENNTTOO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDAASS  

DDIIVVEERRSSAASS  CCOORRRREENNTTEESS  DDOOUUTTRRIINNÁÁRRIIAASS  EE  AA  SSUUPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLEEII  CCOOMMOO  

PPAARRAADDIIGGMMAA  AAPPRRIIOOÍÍSSTTIICCOO  EE  ÚÚNNIICCOO  PPAARRAA  TTOODDAA  DDEECCIISSÃÃOO  

Questionamentos sobre a idéia do que é o direito e como entendê-lo funcional e 

estruturalmente vêm acompanhando o desenvolvimento da história da humanidade e, até hoje, 

geram sérias e profundas discussões. 

Dependendo da linha doutrinária, e das referências filosóficas, históricas, políticas e 

econômicas a que estiverem ligadas, as idéias de “ordenamento” e de “sistema” jurídicos 

sofrerão amplas variações62, como será visto a seguir. 

 

22..11..  BBrreevvee  ppaannoorraammaa  hhiissttóórriiccoo  ddoo  DDiirreeiittoo  ––  ccaammiinnhhooss  ttrraannssvveerrssooss

                                                

  

O sistema do direito canônico, idealizado entre os séculos XI e XII, representa, em 

verdade, o primeiro sistema jurídico ocidental63. Sem dúvida, podemos afirmar que a 

sistemática de estudo e de concepção da matéria jurídica desenvolvidas na Idade Média 

servem de influência marcante para o estudo do direito no mundo ocidental, 

independentemente das peculiaridades que cada ordenamento jurídico possa apresentar. 

Os pensamentos gerais sobre o direito, principalmente nos últimos juristas medievais, 

tinham como base fixa e estabelecida o direito natural de caráter cristão64, que conheceu seu 

primeiro grande desafio quando confrontado pelo humanismo historicista do século XVI. 

 
62 Para que se tenha idéia dessas variações, destaca o professor Nelson Saldanha que a idéia do Estado de 
Direito, “oriundo do liberalismo constitucionalizante, provocou a construção do conceito de ordenamento, em 
paralelo ao uso do termo norma. No classicismo pré-napoleônico falava-se de lei e do Direito Natural; depois de 
Savigny falou-se de códigos e do ‘Direito’ tout court; durante o século dezenove os franceses veicularam a 
distinção entre leis constitucionais e leis ordinárias. Desta distinção, de que os norte-americanos tinham 
consciência desde um pouco antes, surgia o tema da ‘hierarquia das leis’, do qual, de certo modo, veio o do 
ordenamento” (SALDANHA, 1998, p. 78). 
63 BERMAN, 1996, p. 22. 
64 “Apesar de uma grande riqueza de formulações detalhadas, a Filosofia jurídica da Idade Média é de uma 
extraordinária uniformidade essencial. Culmina na Filosofia de S. Tomás de Aquino, que dedicou uma longa 
seção da Summa Theologica ao Direito. Basicamente, essa Filosofia do Direito continua sendo ensinada até hoje 
por aqueles pensadores católicos que vêem no sistema de S. Tomás de Aquino a perfeita expressão da 
philosophia perennis. Na realidade (pelo menos no campo da Filosofia Jurídica), a transição de S. Agostinho e 
dos elementos platônicos contidos em seu pensamento para S. Tomás de Aquino e seus pontos de vista 
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Os humanistas estavam a serviço do seu tempo65, pois se esforçaram em desenvolver o 

direito de uma sociedade mais racional e burocrática, ainda mais porque tal direito se 

adequava bem mais às necessidades e exigências do capitalismo nascente. Por trás do aspecto 

erudito estava se desenvolvendo uma busca de um direito apropriado às condições dos novos 

tempos – o lugar da escolástica e da razão teológica estava sendo ocupado pela razão histórica 

que, por seu turno, abriu espaço para as questões filosóficas fundamentais do direito natural 

moderno66. 

Assim, no período medieval, o direito natural adquire uma importância significativa, 

até pelos próprios fatores culturais inerentes àquela época, e sobre ele foram construídas as 

principais doutrinas. Insta salientar que o direito romano universalizou-se justamente pelo fato 

de que partiu dos princípios da razão natural e desenvolveu com clareza vários conceitos 

precisos do direito. Na Idade Média, o direito romano passou a ser a ratio scripta, “como um 

direito comum à humanidade toda e de valor universal”67. 

A chegada do racionalismo68 desenvolveu por toda a Europa a concepção do direito 

como o produto da razão humana expressada pela boca do legislador69. A Revolução Francesa 

foi o triunfo do racionalismo no direito público e as quatro Constituições que precederam o 

                                                                                                                                                         
aristotélicos patenteia uma grande dose de continuidade, tanto mais que, no terreno do Direito, S. Tomás de 
Aquino freqüentemente sustenta noções medievais e rejeita Aristóteles” (FRIEDRICH, 1965, p. 58-59). 
65 Tal firmação é feita por Carl Friedrich, ao tempo em que destaca que, da mesma forma, os glosadores e pós-
glosadores também estavam a serviço do seu tempo, na medida em que “os glosadores e pós-glosadores, 
segundo um critério moderno, estavam muito mais certos quando interpretaram o material jurídico romano de 
acordo com as instituições e costumes da própria época em que tinham trabalhado” (FRIEDRICH, 1965, p. 71). 
66 FRIEDRICH, 1965, p. 71. 
67 POLETTI, 1991, p. 138. 
68 A partir de Kant, a Escola do Direito Natural cede lugar à Escola do Direito Racional (DEL VECCHIO, 1979, 
p. 127). Isto não significa que ele não se tenha inspirado na doutrina do direito natural, pois lá foi buscar os 
conceitos que tanto vieram a influenciar a sua teoria, como as idéias de dever moral, obrigação moral de cumprir 
o dever, imputabilidade dos atos humanos, liberdade humana e sua responsabilidade. Sua linguagem de cunho 
individualista, voltada para o humanismo de seu tempo, leva-o a falar nas liberdades, direitos, poderes, direitos 
subjetivos. “[...] com Kant termina a escola clássica do direito natural e começa a escola racional ou formal do 
direito. Kant admite, com aquela escola, que a base do direito está no homem, na natureza humana, mas não dá a 
estes termos um significado empírico, histórico, mas ideal, racional, regulativo, destacando a própria razão como 
atributo essencial da natureza humana” (AFTALIÓN, 1994, 250). 
69 AFTALIÓN, 1994, p. 260. 
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período do império napoleônico são exemplos claros dessa concepção, que compreendia a lei 

como única fonte do direito e que ela podia estabelecê-lo, emendá-lo e improvisá-lo. 

A Escola Histórica70 do direito nasceu como uma reação ao excesso de racionalismo 

vigente71. Tal racionalismo era anti-histórico e comprometia a própria história futura. Para a 

Escola Histórica, a história do direito não permaneceu como passado acabado, objeto de um 

conhecimento desinteressado, mas era vista como conteúdo vivo indicado como objeto à 

própria ciência do direito72. Essa Escola descobriu na historicidade do direito a historicidade 

do próprio povo73 e descartou a cosmologia especulativa, o a priori kantiano, a evidência do 

iluminismo e buscou claramente as realidades do direito através da observação empírica – 

uma busca mais fundada na descrição social do que na lógica analítica de uma jurisprudência 

positiva. 

A Escola Histórica prepara a segunda recepção do direito romano (o pandectismo, o 

estudo das pandectas, especialmente do Digesto de Justiniano) e, por caminhos transversos74, 

desemboca na chamada jurisprudência dos conceitos75. Esta, por sua vez, caracteriza o 

                                                 
70 O criticismo de Kant abala o jusnaturalismo e possibilita o surgimento e o desenvolvimento da Escola 
Histórica (WIEACKER, 1980, p. 401-402). 
71 O direito defendido e desenvolvido na Revolução Francesa fundava-se, como já dito, no jusnaturalismo, 
guiado pela razão. Foi dessa postura jusnaturalista e jusracionalista que decorreram a declaração de direitos e o 
Código Napoleônico, com abandono do antigo regime fundado no direito romano aplicado à Idade Média. Os 
historicistas adotam justamente uma postura antijusracionalista em defesa da tradição. 
72 WIEACKER, 1980, p. 407. 
73 A reflexão histórica sobre o direito iniciou um processo que ainda hoje não terminou. Pela primeira vez, 
relacionou-se o dever-ser com o ser histórico (a norma jurídica com a realidade social). Em razão do Corpus 
Juris e do racionalismo bidimensional do direito natural, isso era praticamente impossível de ser verificado antes 
da Escola Histórica. Escreve Wieacker: “O espírito do povo de Savigny, o direito dos juristas de Puchta, o direito 
popular de Beseler, a finalidade no direito de Jhering, o direito social e comunitário de Gierke, todos eles são (tal 
como a alienação do homem na sociedade de mercadorias, segundo a concepção de Karl Marx) tentativas de 
reaquisição da identidade de consciência jurídica e jurídico-científica com o caráter histórico e, portanto, social – 
agora descoberto – da existência (natural ou social). Este foi o último e mais duradouro contributo do 
historicismo para o pensamento jurídico do século XIX” (WIEACKER, 1980, p. 409). 
74 Caminhos transversos porque Kant, sob o influxo do jusracionalismo e do jusnaturalismo, prepara o fim do 
direito natural, municiando de argumentos os seus adversários e ensejando, mesmo, o historicismo. Por seu 
turno, a Escola Histórica, apesar de reagir contra a codificação, gera o pandectismo e a jurisprudência dos 
conceitos, contra o que se insurge o sociologismo da jurisprudência dos interesses, influenciado diretamente pela 
própria Escola Histórica (POLETTI, 1991, p. 169). 
75 As sementes do dogmatismo já estavam contidas na escola histórica e na obra de Savigny (AFTALIÓN, 1994, 
p. 267).  
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desenvolvimento pleno76 e unilateral dos pressupostos contidos na posição dogmática77, que 

se destaca como o denominador comum da ciência jurídica nos países de direito escrito e de 

tradição romanista78. 

A noção de um sistema normativo completo, esgotado em si próprio, aproxima o 

positivismo jurídico na França (Escola da Exegese79) e na Alemanha80. Ambos partem da 

idéia de que o direito é um sistema fechado de conceitos81 – o ordenamento jurídico é 

edificado com base na depuração conceitual do direito, e uma vez formado o arcabouço 

conceitual, a aplicação passa a ser uma mera operação lógico-dedutiva, baseada em conceitos 

pré-existentes82. 

Os paradigmas fundantes da perspectiva positivista sofreram severas críticas em razão 

das mudanças ocorridas principalmente na segunda metade do século XIX (ligadas 

                                                 
76 A concepção do direito como ciência dogmática importa a aceitação de dois princípios básicos: o jurista deve 
estar preso à norma legal para a decisão dos conflitos e o recurso a qualquer outra fonte decisória é, em 
princípio, vedado. Tradicionalmente, a dogmática jurídica é a ciência do dever-ser, normativa, sistemática, 
descritiva, axiologicamente neutra e prática. Assim, tal concepção foi consolidada principalmente com o advento 
do positivismo jurídico, que tinha como uma das principais postulações a pureza da ciência do direito, 
entendendo por puro o conhecimento dirigido exclusivamente ao direito positivo, livre da influência das demais 
ciências sociais. A dogmática jurídica, em maior ou menor grau, buscou enfatizar a especificidade do jurídico 
enquanto saber técnico dirigido ao conhecimento das normas jurídicas. Enquanto cientista, o jurista deveria 
abster-se de qualquer juízo valorativo, tarefa essa que ficaria a cargo dos políticos. 
77 AFTALIÓN, 1994, p. 266. 
78 “A prática e a teoria do direito, nos inícios da era moderna, caracterizam-se pelas grandes codificações e pelas 
várias vertentes positivistas. Inicialmente, aos olhos de hoje, de forma ingênua, como na Escola da Exegese 
francesa, depois aperfeiçoando-se com os diversos normativismos – Escola Histórica, Jurisprudência de 
Conceitos, de Interesses, Círculo de Viena, etc. Apesar da perspectiva mais abstrata e sofisticada, parece até hoje 
permanecer a convicção, ligada a uma mentalidade silogística, de que toda decisão jurídica parte de uma norma 
geral prévia” (ADEODATO, 1999, p. 135). 
79 A dogmática guarda um notável paralelismo com a escola francesa da exegese. Assim, enquanto para a escola 
francesa o direito é a lei (emanada de um dos poderes), para a dogmática do direito, são as normas positivas. A 
lei não é mais do que espécie das normas, de modo que a perspectiva dogmática é menos restritiva que a 
exegética. O problema está no fato de que ambas vêem o direito nas leis ou normas gerais, separando-o de sua 
aplicação, da vida social. 
80 MENDONÇA, 2003, p. 182. 
81 Para a dogmática, o direito está nos textos da lei, nas suas palavras, e as normas são significações ou conceitos 
expressados por essas palavras e sua tarefa será precisamente estudar ditas significações ou conceitos. A 
culminação de sua tarefa é a construção jurídica mediante a qual se mostra o princípio geral unificador contido 
em um conjunto de normas (AFTALIÓN, 1994, p. 267). 
82 Franz Wieacker destaca que, nessa perspectiva positivista, “o achamento da solução pelo juiz limita-se 
exclusivamente ao ato lógico da subsunção correcta. Críticos do positivismo, como ainda Heck e Isay, chamam 
portanto ao juiz, ironicamente, de autômato da subsunção e, na verdade, esta imagem do julgador lembra 
remotamente as calculadoras electrónicas da atualidade” (WIEACKER, 1980, p. 498). 
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diretamente à crise do modelo liberal do Estado). Tais críticas são consubstanciadas 

principalmente nas chamadas escolas sociológicas do direito e na Escola do Direito Livre83. 

Por seu turno, a tão falada Teoria Pura do Direito, apresentada por Hans Kelsen, 

pretendeu criar parâmetros específicos para o estudo da ciência do direito, distintos daqueles 

utilizados pelas ciências naturais ou exatas e ao mesmo tempo diferenciados dos utilizados 

pelas ciências sociais ou humanas. Centrou sua atenção no estudo das normas84, vistas no 

contexto mais amplo do ordenamento jurídico. A “purificação” do estudo do direito passava 

pelo afastamento da discussão da ciência do direito de todos os debates de natureza moral ou 

fática, posto que o rigor científico exigia que o ordenamento jurídico fosse visto sob o prisma 

estrutural, de forma que a teoria do direito fosse aplicável a qualquer tipo de sistema 

jurídico85. 

Tal posicionamento foi superado e se tornou objeto de diversas críticas e sérios 

questionamentos, na medida em que estava desvinculado por completo de quaisquer 

referenciais históricos ou valorativos – o papel do direito veio a ser repensado sobretudo após 

o final da Segunda Guerra Mundial86. Então, o direito, em face da “socialização” do Estado 

de Direito, voltou a ser discutido como um mecanismo de realização de justiça no mundo 

                                                 
83 Karl Larenz ressalta que as escolas sociológicas do direito e a do direito livre abordavam o fenômeno jurídico 
sob a perspectiva fática, relegando a lei a um papel secundário. A escola do direito livre partiu da idéia de que a 
decisão judicial não expressava apenas a aplicação de uma lei previamente existente, mas consistia numa 
verdadeira manifestação da vontade do julgador, que, caso necessário, podia até suplantar o texto legal. Já as 
escolas sociológicas do direito viam na perspectiva sociológica a única forma de dar cientificidade ao direito, 
uma vez que o fenômeno normativo não atendia aos requisitos de cientificidade necessários (não restringia o 
estudo às palavras da lei, mas alcançava os fatos subjacentes ao direito por meio de método de observação da 
realidade) (LARENZ, 1989, p. 69-81; MENDONÇA, 2003, p. 184). 
84 KELSEN, 1987, p. 01. 
85 Na proposta kelseniana, a unidade do ordenamento jurídico residia na chamada norma fundamental, que 
funcionava como pressuposto de validade para todas as demais normas hierarquicamente inferiores do 
ordenamento jurídico. Como se sabe, essa norma fundamental não era norma jurídica no sentido estrito, mas uma 
máxima orientadora de toda a produção normativa do sistema. A conceituação dessa norma fundamental foi, sem 
dúvida, o maior problema que Kelsen enfrentou durante as críticas desferidas à sua teoria. No entanto, embora 
hoje superada, a teoria kelseniana foi a tradução mais perfeita do pensamento lógico-dedutivo aplicado ao 
direito, uma vez que, segundo tal concepção, cada norma teria sua validade fundada na norma imediatamente 
superior, formando a figura que se denominou pirâmide kelseniana (MENDONÇA, 2003, p. 185-186). 
86 MENDONÇA, 2003. p. 188. 
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social, ao invés de ser visto apenas como um instrumento sancionador e de garantia do poder 

estatal. 

A concepção do direito como ciência dogmática está, assim, historicamente associada 

às instituições políticas do liberalismo clássico, à identificação do direito com a lei e à 

concentração da produção jurídica nos órgãos estatais. No entanto, a partir da intervenção 

estatal no plano político e da concentração de capitais no plano econômico, surgiram novos 

conflitos que a dogmática tradicional se mostrou incapaz de compreender e resolver. 

O novo pensamento jurídico que começa a desenvolver-se parte da concepção da 

sociedade como um ambiente eminentemente segmentado, de interesses pulverizados em 

constante estado de tensão,  e procura encarar o direito não tanto como estrutura, mas como 

processo em contínua transformação. Na verdade, o ordenamento jurídico seria apenas uma 

parte (subsistema) do fenômeno jurídico global. 

Por isso, a visão do século XX e do início deste século XXI evidenciou a crise de 

várias premissas normativistas em razão da vultosa complexificação do mundo social e das 

inúmeras mudanças absorvidas nas relações intersubjetivas. A premissa do legalismo e da 

sistematização das normas experimentou diretamente dessa crise quando ficou comprovada a 

incapacidade do processo legislativo tradicional em acompanhar a evolução das relações 

sociais e econômicas87. 

  

22..22..  OO  EEssttaaddoo  ddee  DDiirreeiittoo::  uummaa  mmuuddaannççaa  ddee  ccoorrppoo  ee  ddee  eessssêênncciiaa  aassssiissttiiddaa  nnoo  ffiillmmee  ddaa  

hhiissttóórriiccaa  rreecceennttee  ––  oo  cciinneemmaa  ddooss  nnoossssooss  oollhhooss......

                                                

  

A partir disso, o Estado de Direito se liga à idéia de organização político-estatal cuja 

atividade é determinada e limitada pelo direito88. E só pode ser considerado Estado “de 

Direito” quando se sujeita “ao Direito”, ou seja, atua através dele e produz suas normas de 

 
87 MENDONÇA, 2003, p. 21. 
88 CANOTILHO, 1999, p. 11. 

  



 45 

acordo com as regras e os procedimentos pré-estabelecidos. As regras positivadas se 

informam por princípios e valores presentes na consciência jurídica geral, posto que não basta 

a formalização jurídica das normas em si, e sim que o Estado de Direito esteja vinculado a um 

ideal de justiça (presente na e a partir da sua própria Constituição). 

É importante não esquecer que, no Estado de Direito, devem ser observadas idéias de 

valores específicas, que caracterizam direitos especiais, uma vez que constituem a base de 

fundamentação e de legitimidade político-jurídica. Diante disso, pode concluir-se que os 

direitos especiais decorrentes dos princípios e valores basilares legitimam a própria ordem 

jurídica e fazem com que todos os integrantes do sistema criem uma consciência de dever de 

respeito. 

As revoluções burguesas e os movimentos de independência da América marcaram o 

surgimento das primeiras constituições modernas e deram início à primeira fase do 

constitucionalismo, denominado clássico ou liberal, cuja principal característica residiu na 

afirmação do Estado Liberal como Estado de Direito89.  

Ao pressupor o Estado de Direito, o Estado Liberal caracterizou-se pela idéia de 

limites em relação aos poderes do próprio Estado e em relação às suas funções, embora a 

definição de “liberalismo” seja complexa em face das transformações ocorridas em sua 

história. A teoria do contrato social, que prevê a limitação e a legitimação do poder na 

Constituição, é uma das reivindicações dos movimentos revolucionários e do pensamento 

liberal, próprios daquela época. 

O Estado Liberal é fruto da crise do paradigma pré-moderno de Estado, no qual os 

fundamentos do direito e da organização política residiam em um amálgama normativo 

indiferenciado da religião, do direito, da moral, das tradições e dos costumes 

transcendentalmente justificados e que essencialmente não se discerniam. Em tal contexto, o 

                                                 
89 Como ressalta José Afonso da Silva, o Estado de Direito era um conceito tipicamente liberal, daí falar-se em 
Estado Liberal de Direito (SILVA, 1995, p. 113). 
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direito era visto como a coisa devida a alguém, em razão de seu local de nascimento na 

hierarquia social tido como absoluta e divinizada nas sociedades de castas. 

O Estado de Direito surgiu a partir da necessidade de limitação do Estado, face ao 

constante receio de retorno ao absolutismo. O poder viu-se limitado por princípios 

fundamentais de natureza individual que o “antecediam” e limitam sua atuação90. O direito 

passou, nesse sentido, a ser compreendido como ordenamento de leis racionalmente 

elaboradas e impostas por órgãos de uma organização política laica.  

Assim, o Estado, enquanto inimigo da liberdade, recebeu um tratamento severo de 

limitações de cunho liberal. Seu conteúdo foi esvaziado, não restando nem mesmo a 

promoção do bem comum. A felicidade era algo a ser alcançado pelo indivíduo, para quem a 

presença do Estado só trazia insegurança e desconfiança. Tal perspectiva será observada mais 

adiante, especificamente nos itens 4.1 e 4.2. deste trabalho. 

Nesse contexto, alguns ideais (que determinados doutrinadores chamam de uma volta 

ao jusnaturalismo) ganharam corpo no ordenamento jurídico dos Estados Liberais, através da 

previsão, nos textos constitucionais e das declarações de direitos, dos enunciados do direito à 

propriedade, à liberdade e à igualdade, denominados de primeira geração. Cabia ao Estado tão 

somente zelar pela observância formal dos enunciados liberais. Essa primeira fase do Estado 

de Direito, formal por excelência, despiu o Estado de substantividade ou conteúdo e refletiu a 

defesa da liberdade contra o despotismo na área continental européia91. 

O direito, sob esse prisma, caracterizou-se como uma ordem, um sistema de regras, de 

programas condicionais, que teve por função estabilizar expectativas de comportamento 

temporal, social e materialmente generalizadas ao determinar os limites e ao mesmo tempo 

                                                 
90 BONAVIDES, 2004, p. 40. 
91 BONAVIDES, 2004, p. 41. 

  



 47 

garantir a esfera privada de cada indivíduo. Foi na forma de leis gerais e abstratas que todo 

sujeito recebeu os mesmos direitos subjetivos92. 

No entanto, a mera atribuição de iguais direitos não foi capaz de realizar os ideais de 

igualdade do Estado Liberal. A limitação de atuação do Estado e a sua feição nitidamente 

formal acarretaram a crise do Estado Liberal ao final do século XIX e início do século XX. A 

passagem do Estado Liberal ao Estado Social ocorreu em função das demandas sociais, as 

quais o Estado Liberal não foi capaz de responder.  

O modelo liberal demonstrou-se, ao longo do século XIX, inócuo para combater as 

imensas injustiças que se propagaram no campo social, razão pela qual a necessidade de 

intervenção do Estado no domínio econômico fez-se cada vez mais pungente. 

As transformações da sociedade trouxeram, como um dos seus reflexos mais 

importantes, a modificação do papel do Estado (e do próprio direito) frente aos indivíduos. 

Tal crise remeteu à necessidade de releitura do papel do Estado na conformação da sociedade 

e, neste sentido, remeteu também a uma releitura do papel do direito e da atividade 

jurisdicional – surge o paradigma do denominado Estado Social.  

O aspecto “social” se manifestou na inclusão de novos direitos, voltados ao interesse 

maior, social, a fim de efetivar a atuação ou a prestação do Estado em benefício da sociedade 

e, por conseqüência, dos indivíduos dela integrantes. Por óbvio, a construção desse modelo de 

Estado não ocorreu de forma repentina, pois estava vinculada ao processo histórico de 

transformação do Estado Liberal em Estado de Bem-Estar Social, que ganha corpo na 

primeira metade do século XX e adquire contornos definitivos após a Segunda Guerra 

Mundial93. 

Para tanto, o Estado despojou-se do conteúdo teórico liberal para assumir um conteúdo 

material (e não apenas teórico), uma vez que o qualificativo social buscou a transformação do 

                                                 
92 CANTTONI DE OLIVEIRA, 2001, p. 39. 
93 MORAES, 2002, p. 34. 
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individualismo clássico liberal através da afirmação dos chamados direitos sociais e da 

realização de objetivos de justiça social. 

A sociedade passou a ser compreendida como uma sociedade complexa e conflituosa, 

dividida em vários segmentos, grupos, coletividades, classes, partidos e facções em estado de 

tensão e até de disputa, cada qual buscando defender seus interesses específicos. Neste 

contexto, o Estado deixa de lado a postura neutra para se tornar agente conformador da 

realidade social, com o objetivo de, inclusive, estabelecer formas de concretização de vida, 

com pautas públicas de uma vida boa94. 

Nessa perspectiva, alterou-se também o conteúdo material da própria Constituição e 

seu papel. Nela, não mais se encontrava apenas o conteúdo neutro das Constituições liberais, 

mas, também, a previsão de direitos sociais, “que vêm alargar e redefinir os clássicos direitos 

de vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade”95. A Constituição passou a ser a 

medida material da sociedade, posto que, enquanto estatuto jurídico-político fundamental do 

Estado e da sociedade, organiza e limita os poderes do Estado, definindo seus rumos de 

atuação. 

Não se trata apenas do acréscimo dos chamados direitos de segunda geração (os 

direitos coletivos e sociais), mas da redefinição dos direitos de primeira geração (os 

individuais): a liberdade não mais era considerada como o direito de fazer-se tudo o que não 

estivesse proibido por um mínimo de leis, mas pressupunha toda uma plêiade de valores e leis 

sociais que possibilitassem, no mínimo, o reconhecimento das diferenças materiais e o 

tratamento privilegiado do lado social ou economicamente mais fraco da relação 

(especialmente as relações contratuais). Ou seja, a pressuposição na legislação de uma 

igualdade não era mais apenas formal, mas tendencialmente material. 

                                                 
94 CANTTONI DE OLIVEIRA, 2001, p. 40-42. 
95 CANTTONI DE OLIVEIRA, 2001, p. 41. 
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Nesse contexto, o direito passou a ser interpretado como sistema de regras e de 

princípios (ou idéias de valor) otimizáveis, passíveis de concretizar valores fundamentais, até 

mesmo como programas de fins (objetivos), potencialmente realizáveis96. 

Assim, como será analisado posteriormente (item 4.4. deste trabalho), uma grande 

marca da evolução da teoria contratual, em consonância com a socialização e a 

democratização do Estado, foi a releitura dos princípios tradicionais liberais norteadores do 

direito contratual, em face do surgimento dos novos princípios sociais, como o da função 

social do contrato, da boa-fé objetiva, da probidade e da equivalência material das 

prestações. 

Os que se nos apresenta diante dos olhos como modernidade97, ou pós-modernidade 

como preferem alguns, é a uma teia ampla e extremamente complicada de relações, envolta 

em conflitos constantes de interesses facetados – uma leitura que decorre da própria 

socialização dos direitos. Daí o direito exercer função de combate às estruturas do 

individualismo, carcomidas pela ação do tempo e pelo vultoso avanço tecnológico assistido 

diariamente. 

Diante do panorama de expectativas sociais (em constante estado de tensão), da 

massificação das relações, e da própria estrutura social ao mesmo tempo sectária e 

globalizada, a admissão de que o ordenamento jurídico não possui condições de regular e 

ordenar todas as condutas e hipóteses possíveis, confere maior prestígio aos princípios gerais 

e ao julgador, que se reveste de maior responsabilidade ao conferir um sentido de justiça ao 

resolver o caso concreto. 

Hoje, a supremacia dos interesses sociais e a valorização da boa-fé norteiam a análise 

de todas as relações privadas, levam o juiz a transcender as suas funções tradicionais de 

                                                 
96 CANTTONI DE OLIVEIRA, 2001, p. 41. Importante salientar que ficam completamente à parte deste estudo 
as denominadas normas programáticas ou normas simbólicas. 
97 “Modernidade” e “pós-modernidade” são expressões plurívocas que geram inúmeras discussões. Tais 
questionamentos também são postos em apartado destas considerações, posto que a análise deles seria um 
desvirtuamento do tema e dos objetivos próprios deste trabalho. 
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simplesmente adequar o fato à lei, uma vez que também lhe cabe a atribuição de analisar a 

realidade à luz dos ideais dispostos a partir da Constituição. Tal exigência decorre da idéia de 

sistema, especialmente quando se observa a inserção, nos textos normativos, dos chamados 

conceitos abertos (“janelas de interpretação” ou cláusulas gerais), que demandam a 

concretização e a própria eficácia da norma. 

A possibilidade da realização da justiça vem, então, como concretização dos princípios 

(idéias de valores) construídos a partir da dignidade da pessoa humana, com vistas à 

edificação de uma sociedade livre, justa e solidária.  

Diante disso, a concepção de normas padronizadoras que têm por base a 

impessoalidade, a abstração e a generalidade e que estão organizadas sob a forma de um 

sistema lógico-formal hierarquizado e fechado, não mais consegue explicar e dar conta de 

uma pluralidade de situações sociais, econômicas, políticas e culturais cada vez mais 

diferenciadas. Ademais, tais normas, assim concebidas, revelam-se incapazes de regular e 

disciplinar, com coerência e justiça, fatos multifacetados e heterogêneos. 

Dessa forma, que se faz necessária a integração contínua entre a norma jurídica e 

realidade social, não apenas como cânone de interpretação ou como busca para avaliar as 

condições de eficácia de um texto normativo, mas, também, como um momento dialético 

onde a valorização da realidade no âmbito do texto legal (regra) devolve a norma às relações 

sociais das quais se originou e sobre as quais exerce sua força normativa. Sem dúvida, uma 

situação de diálogo de parte a parte. 

 

22..33..  AA  iiddééiiaa  ddee  ccoommuunniiccaaççããoo  eennttrree  ooss  eelleemmeennttooss  ddoo  ssiisstteemmaa  ccoommoo  bbaassee  ppaarraa  oo  eessttuuddoo  ddaa  

ffuunnççããoo  ddoo  tteexxttoo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  ppaarraa  aa  aabboorrddaaggeemm  ddooss  pprriinnccííppiiooss  ccoommoo  ccllááuussuullaass  ggeerraaiiss  ––  

qquueemm  nnããoo  ssee  ccoommuunniiccaa,,  ssee  ttrruummbbiiccaa......  
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A interpretação e a aplicação das normas jurídicas devem ter em conta a unidade do 

sistema jurídico98, já que toda fonte se integra numa ordem e, por isso mesmo, a 

interpretação não se faz isoladamente e resulta da inserção do texto normativo num conjunto 

jurídico dado99. 

Sabe-se que os sistemas são considerados fechados quando se identificam com 

modelos que representam um processo de auto-referência absoluta, isto é, são formados por 

um corpo de considerações que se sustenta internamente e pode ser estudado e descrito em 

termos de uma lógica contida e nele limitada. No Direito, a noção de sistema fechado, 

rigorosamente aplicada, se deve principalmente ao sucesso das grandes codificações no 

período que se seguiu à Revolução Francesa, especialmente o racionalismo e o positivismo 

jurídicos. 

Tais sistemas rejeitam o raciocínio jurídico fundado na tradição da Antiguidade 

Clássica, tópico, que perdurou predominante até a Renascença. A evolução da sociedade, 

todavia, demonstrou que os sistemas fechados por excelência não podem se sustentar 

absolutos, em face dos imperativos de dinamicidade da sociedade que justificam a própria 

existência da regulamentação – e, em algumas áreas das interações sociais, o fenômeno 

jurídico se mostra mesmo insustentável com uma explicação teórica absoluta (nos moldes 

referidos) e exige uma concepção que tenha organização lógica, sem perder de vista os 

elementos de certeza jurídica e de segurança que idealmente dele emanam. 

Daí a menção aos sistemas abertos, também denominados sistemas de auto-referência 

relativa, cujo modelo, não sem discussões, procura atender às necessidades da dialética social-

                                                 
98 A idéia de sistema pressupõe uma pluralidade de elementos, que podem ser de natureza variada e não basta a 
pluralidade de diversos elementos, mas que eles estejam integrados entre si (KERCHOVE, 1988, p. 25). 
99 ASCENSÃO, 1994, p. 323. O mesmo autor destaca que as relações que se estabelecem entre as várias 
disposições normativas podem ser de subordinação (o preceito isolado se relaciona com os princípios gerais do 
sistema jurídico), de conexão (a interpretação do preceito é feita dentro de um contexto) e por analogia (método 
de integração de lacunas e, também, como categoria mental referível a toda realidade onde a semelhança da 
situação ou da apresentação faz presumir que o regime jurídico também é semelhante) (ASCENSÃO, 1994, p. 
323-325). 
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jurídica, especialmente nos ramos mais dinâmicos do direito, como as transações e os 

negócios que movimentam os interesses coletivo e individual. 

Sob essa ótica, o sistema jurídico é concebido como sistema aberto por estar 

permanentemente suscetível às influências das forças e movimentações atuantes no mundo 

objetivo ou natural, no mundo intersubjetivo ou social e no mundo subjetivo ou individual. E, 

desta forma, encontra-se em permanente estado de adaptação às circunstâncias que constituem 

o ambiente no qual está inserido e para o qual está voltado. 

A idéia de sistema aberto permite uma pesquisa sistemático-dialética que atinja, sem 

perda de coerência, a situação isolada. Vemos então características genéricas do sistema 

fechado, acrescidas de ferramentas teóricas que buscam avaliar de modo contextual a 

realidade de cada situação jurídica particular. Na verdade, caracteriza a tentativa de superação 

da estática jurídica, que condicionava a prestação jurisdicional à mera interpretação, muitas 

vezes silogística, das leis, e levava ao campo da lógica contida em situações que rogavam um 

ato de valoração (social e política). O que se vê é um rompimento da presunção positivista de 

abarcar a totalidade de um sistema de relações humanas como se fosse um sistema 

matemático perfeito.  

 Quando se fala em sistema jurídico, induz-se uma idéia de ordenação100 entre os 

elementos que dele fazem parte, ou seja, uma coerência entre as normas integrantes do 

sistema. E o ordenamento jurídico é uma das dimensões essenciais do complexo fenômeno 

jurídico e caracteriza o seu aspecto formal-normativo101. 

 A idéia de sistema aplicada ao direito é muito bem desenvolvida na já citada obra de 

Paulo Roberto Soares Mendonça102, que tem como base estrita o também já mencionado 

                                                 
100 Embora trabalhe com a idéia de norma fundamental (BOBBIO, 1999, p. 49), Norberto Bobbio destaca que a 
compreensão de “sistema” se dá por uma totalidade ordenada (BOBBIO, 1999, p. 71). 
101 NEVES, 1988, p. 16. 
102 MENDONÇA, 2003, p. 112-146. 
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estudo feito por Michel van de Kerchove e François Ost103, onde são identificadas três formas 

diferentes de sistema: (a) estáticos e dinâmicos; (b) formais e materiais; e (c) lineares e 

circulares. 

 Tentaremos resumir tais distinções, que não são reciprocamente excludentes. 

 A distinção entre sistemas estáticos e dinâmicos é característica da corrente 

kelseniana, que busca a caracterização do sistema jurídico a partir da relação entre as normas 

jurídicas que o compõem. O sistema dinâmico se funda num critério de autoridade, em que as 

normas jurídicas têm seu fundamento de validade determinado pela forma de sua criação e, 

principalmente, originado de uma norma pressuposta (norma fundamental). O sistema 

estático, por sua vez, caracteriza-se no modelo em que cada norma tem sua validade aferida 

em razão do seu conteúdo, que deve ser convergente com os axiomas que orientam a ordem 

normativa sob referência104. 

 A distinção entre sistemas formais e materiais enfatiza o conteúdo e a forma de 

elaboração das normas (diferentemente da distinção anterior, que se refere à questão do 

fundamento de validade das normas integrantes do sistema). No sistema formal105, é 

trabalhado o caráter estrutural do sistema normativo, partindo-se da idéia de que o próprio 

caráter sistêmico é derivado de uma vinculação (nexo) entre as normas, independentemente de 

seu conteúdo. No sistema material ou substancial a estruturação tem como referência certos 

elementos extra-normativos, a exemplo de instituições, princípios e valores106. Vale ser 

destacado que seria inconcebível um sistema jurídico visto estritamente como sistema formal, 

                                                 
103 KERCHOVE, 1988, p. 25-109. 
104 “Os sistemas de normas jurídicas são, em regra, considerados de tipo dinâmico, porque os comandos 
normativos em direito não são válidos por apresentarem um determinado conteúdo e sem porque obedeceram a 
um processo determinado de elaboração” (MENDONÇA, 2003, p. 117). 
105 “Os sistemas formais apresentam certos traços característicos, que merecem destaque, por serem pilares 
fundamentais de grande parte das teorias sobre o ordenamento jurídico, como seu caráter dedutivo, a 
formalização, a axiomatização, a decidibilidade, a independência, a coerência e a completude” (MENDONÇA, 
2003, p. 123). 
106 Note-se que não é incongruente o enfoque lógico de elementos extra-normativos, vistos em conjuntos com as 
normas do sistema, na medida em que as referências axiológicas ou teleológicas são aberturas do próprio sistema 
e servem como elemento aglutinador de tais normas (KERCHOVE, 1988, p. 65; MENDONÇA, 2003, p. 121). 
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porque mesmo a relação formal entre as normas deve estar sedimentada em determinados 

valores (ou idéias de valores) previamente delineados. 

 Por fim, os sistemas lineares remetem à concepção tradicional do sistema jurídico em 

que as normas integrantes estão numa relação hierárquico-fundante de mera subordinação 

entre si, linearmente. Os sistemas circulares (notadamente as doutrinas de perfil realista ou as 

denominadas sociológicas), por seu turno, invertem a lógica tradicional do pensamento 

jurídico, ao situarem as decisões judiciais no centro do sistema e não nos axiomas fundantes 

do ordenamento jurídico107. 

 Um posicionamento mais moderno vem rompendo com a tradicional idéia de 

linearidade sistêmica do direito, o que se defende sob a justificativa da crescente atividade 

criadora dos intérpretes e aplicadores das regras, que origina o que se denomina de 

sistematicidade em espiral ou “circularidade atípica” (boucle étrange)108. Sob tal perspectiva,  

em alguns casos, é admissível a ruptura hierárquica (linear) do sistema jurídico. Como por 

exemplo, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal que atua como guardião da 

Constituição e não está, neste aspecto, passível de controles institucionais sistêmicos, ou seja, 

tem uma função construtiva da normatividade do ordenamento jurídico brasileiro, embora não 

seja formalmente dotado de competência para a criação de leis109. 

 O fato é que todas essas idéias de sistema importam, também, na idéia de 

comunicação110 entre os elementos do sistema. E essa comunicabilidade vai servir de base 

                                                 
107 Tal circularidade é questionada “uma vez que ela apenas resulta de um deslocamento dos princípios 
condicionantes do sistema, que em vez de derivarem de uma manifestação legislativa, são resultado de uma 
manifestação judicial, que, uma vez consolidada, passará a atuar também de forma linear, em razão do judge 
made law, adotado no sistema da common law. Na prática, a diferença das fontes decisórias é apenas de origem, 
sendo a lógica adotada no sistema kelseniano e no realista essencialmente a mesma, verticalizada, linear” 
(MENDONÇA, 2003, 141). 
108 KERCHOVE, 1988, p. 164; MENDONÇA, 2003, p. 144-145. 
109 Complementando tal posicionamento, Paulo Roberto Soares de Mendonça assevera, com bastante autoridade, 
que, na realidade, “o caráter diretivo do STF resulta da consolidação de um catálogo de topoi na sua 
jurisprudência (súmulas e precedentes)” (MENDONÇA, 2003, p. 144-145). 
110 “Os dogmas da completude e do fechamento apresentam-se mais evidentemente insustentáveis, se se 
considera o ordenamento jurídico do ponto de vista semiótico, em suas dimensões sintática, semântica e 
pragmática. Embora sintaticamente, onde não haja norma geral includente e se revele a norma geral excludente, 
possa sustentar-se a completude e o fechamento do ordenamento jurídico, a abordagem semântico-pragmática 
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para a abordagem principiológica que é tema deste trabalho (princípio contratual da boa-fé 

objetiva), na medida em que a concreção da norma no caso específico será informada por 

esses elementos de comunicação presentes no sistema jurídico. 

 Na verdade, sem a comunicação inter e intra sistêmica dos elementos componentes 

do fenômeno jurídico, a aplicação de princípios ou cláusulas gerais seria inóqua (inexistiriam 

as referências para o preenchimento da norma de decisão do caso concreto) ou, então, 

romperia a segurança e a própria estabilidade do sistema. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
revela-lhe a carência de completude e, conseqüentemente, o caráter aberto. E se o problema da completude 
jurídica, assim, como o do fechamento, não é lógico-sintático, mas fundamentalmente semântico e, diríamos nós, 
pragmático, a completabilidade e a abertura são conceitos mais adequados à caracterização do ordenamento 
jurídico, enquanto sistema nomoempírico prescritivo: 1) há relações interpessoais que não estão previstas no 
ordenamento jurídico, mas se submetem muitas vezes a uma decisão dos órgãos jurisdicionais (aspecto 
semântico da completabilidade); 2) os emitentes e destinatários das normas jurídicas têm expectativas que não 
encontram correspondência no interior do ordenamento jurídico (aspecto pragmático da completabilidade); 3) o 
ordenamento jurídico funciona em intercâmbio com os demais subsistemas sociais (aspecto semântico da 
abertura); 4) o ordenamento condiciona e é condicionado pelos fins e ideologias dos emitentes e destinatários, 
nos atos de produção, interpretação e aplicação jurídicas (aspecto pragmático da abertura)” (NEVES, 1988, p. 
31-32). 
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33..  AA  QQUUEESSTTÃÃOO  DDAA  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  SSIISSIITTEEMMÁÁTTIICCOO--CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  ––  AA  

““SSOOCCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO””  DDOOSS  VVAALLOORREESS

                                                

  

 A Constituição fixa e consagra as idéias de valores e princípios considerados nucleares 

na ordem jurídica e vincula todo o sistema111 àquelas linhas diretivas traçadas na Lei Maior. 

Assim, todo setor do ordenamento (“ramificações” do direito) ganha um ponto de partida 

constitucional. 

 As Constituições dos denominados Estados Sociais de Direito ganham, em maior ou 

menor intensidade, normas veiculadoras de idéias de valores (também denominadas 

princípios)112 e dão a conotação socializante que cobre e permeia os setores e estruturas do 

Estado. Muitas vezes esses denominados princípios constitucionais gerais se desdobram em 

outros princípios (ou sub-princípios) estabelecidos na ordenação infra-constitucional, sem que 

 
111 A divisão do direito em ramos específicos é apenas de caráter didático, desprovida de fundamento científico. 
“Note-se que a noção de dividir pressupõe, no caso do Direito, uma estrutura que pode ser tratada topicamente, 
isto é, como algo espacial, algo com lugares diferentes. O que é um velho hábito mental do jurista (e da didática 
jurídica), com uma distribuição de referências que se repartem conforme critérios específicos. [...] Tais 
referências e tais critérios correspondem a modos de encarar a ‘imagem’ do Direito” (SALDANHA, 1998, p. 
77). 
112 Humberto Ávila, em excelente trabalho, depois de detalhar vários critérios distintivos, conceitua, filiando à 
doutrina que entende pela distinção, princípios e regras da seguinte forma: “As regras são normas 
imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e abrangência, para 
cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos 
princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da descrição normativa e a 
construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente 
prospectivas e com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma 
avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 
como necessária à sua promoção” (ÁVILA, 2005, p. 70). Mais adiante, o mesmo autor traz outra conceituação 
interessante (não isenta de críticas), ao tratar dos postulados normativos: “Superou-se o âmbito das normas para 
adentrar o terreno das metanormas. Esses deveres situam-se num segundo grau e estabelecem a estrutura de 
aplicação de outras normas, princípios e regras. Como tais, eles permitem verificar os casos em que há violação 
às normas cuja aplicação estruturam. Só elipticamente é que se pode afirmar que são violados os postulados da 
razoabilidade, da proporcionalidade ou da eficiência, por exemplo. A rigor, violadas são as normas – princípios e 
regras – que deixaram de ser devidamente aplicadas. [...] A definição de postulados normativos aplicativos como 
deveres estruturantes da aplicação de outras normas coloca em pauta a questão de saber se eles podem ser 
considerados como princípios ou regras. Alexy não enquadra a proporcionalidade diretamente em uma categoria 
específica, pois utiliza, para sua definição, o termo princípio (Grundsatz), limitando-se a afirmar, em nota de 
rodapé, que as máximas parciais podem ser enquadradas no conceito de regras. A maior parte da doutrina 
enquadra-os, sem explicações, na categoria de princípios” (ÁVILA, 2005, p. 88-89). 
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percam o caráter de diretrizes harmônicas a serem respeitadas e perseguidas por todos (seria o 

caso, por exemplo, do princípio da boa-fé objetiva, firmado no art. 422, do Código Civil de 

2002). 

Embora vários e renomados autores (ver notas 02 e 112 deste trabalho) façam a 

distinção enfática entre regra e princípio, entendemos tal posicionamento bastante 

questionável. Como já ressaltado em oportunidade anterior, não é objeto de estudo e de 

abordagem distinções e delongas teóricas a respeito do assunto sob referência (regra e 

princípio), mas vale, no mínimo, a observação: concebemos o denominado princípio como 

uma idéia de valor. Regra principiológica, como regra que traz essa idéia de valor. Assim, 

princípio é justamente a idéia de valor que ganha ênfase e relevância no ordenamento. 

Dizemos idéia de valor porque não acreditamos, como o faz a teoria tridimensional realiana, 

por exemplo, nos valores como elementos prontos e acabados no mundo social (ver nota 32 

deste trabalho). Diferentemente, a idéia de valor surge (e é construída) através do exercício de 

interpretação do texto normativo ao caso, no processo de concretização da norma específica. 

Isso quer dizer que o conteúdo do valor informado na regra só é preenchido na interpretação 

do caso concreto. Óbvio que existem parâmetros gerais que servem de baliza à idéia que se 

quer formar, o que se diz até em prol da própria segurança e da estabilidade do sistema 

jurídico, mas outra parte da construção da idéia de valor só é completada diante do âmbito e 

dos detalhes do caso apreciado. 

Por sinal, é de ser destacado que a estrutura de uma regra dita “principiológica” como 

a do art. 422, do Código Civil, não segue a estrutura hipótese-sanção (dado H deve-ser S). Na 

verdade, quando a norma diz que as partes são obrigadas a guardar os princípios da boa-fé e 

da probidade, tanto na conclusão como na execução dos contratos, não sanciona, como ocorre 

no modelo geral de norma, mas dá uma diretriz que ganha relevância pela idéia de valor que 
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traz em si. Isso não quer dizer que a sua não observância não traga conseqüências jurídicas, 

mas tais conseqüências terão de ser analisadas individualmente, a depender do caso. 

 

33..11..  OOss  ppiillaarreess  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss::  iiddééiiaass  ddee  vvaalloorr  rreelleevvaanntteess  qquuee  iinnffoorrmmaamm  oo  oorrddeennaammeennttoo  

iinnffrraa--ccoonnssttiittuucciioonnaall

                                                

  

Os seres humanos são realidades jurídicas que se inserem no fenômeno jurídico e têm 

reconhecida, pelo próprio sistema, uma valoração especial113. Assim, a presença de pessoas 

que, Assim, a presença de pessoas que, antes de tudo, devem ter a dignidade114 respeitada, faz 

com que determinadas categorias de direitos surjam em razão do próprio desdobramento da 

personalidade, como manifestações próprias do ser humano – projetadas, reconhecidas e 

protegidas.  

As últimas décadas do século XX, especialmente a década de 1990, são consideradas o 

período em que os direitos da pessoa e os direitos humanos se consolidaram como tema 

global. Ficou patente, entretanto, que, longe de proporcionarem o acolhimento uniforme de 

um rol de direitos e liberdades assegurados universalmente a todos, as discussões havidas 

evidenciaram a existência de diferenças relevantes acerca dos fundamentos, princípios e 

normas concernentes à matéria. 

Não existe identidade entre direitos humanos (também denominados por alguns de 

fundamentais) e direitos da personalidade, em sentido estrito. A perspectiva de abordagem é 

diferente, embora o art. 5º, da Constituição Federal de 1988, misture uma espécie com a outra. 

Em resumo, os chamados direitos humanos ou fundamentais pretendem tratar da 

posição/relação do indivíduo (cidadão) face ao Estado; os direitos da personalidade dizem 

 
113 E, relativamente às pessoas, na ordem hoje institucionalizada, a dignidade da pessoa humana é o ponto de 
partida. 
114 “A dignidade da pessoa humana implica que a cada homem sejam atribuídos direitos, por ela justificados e 
impostos, que assegurem esta dignidade na vida social. Esses direitos devem representar um mínimo, que crie o 
espaço no qual cada homem poderá desenvolver a sua personalidade. Mas devem representar também um 
máximo, pela intensidade de tutela que recebem” (ASCENSÃO, 1997, p. 64). 
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respeito a emanações e desdobramentos da própria personalidade em si, “prévias 

valorativamente a preocupações de estruturação política”115.  

Verifica-se a preocupação com a pessoa humana, surgida com as Declarações de 

Direitos, a partir da necessidade de proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado totalitário, 

e mais, regulando também as relações jurídicas patrimoniais nas esferas pública e privada. 

De fato, na medida em que a pessoa humana torna-se referência de tutela jurídica 

também nas relações de direito privado (estabelecimento de direitos subjetivos para a defesa e 

salvaguarda de elementos axiológicos atinentes à personalidade) verifica-se que os valores 

inerentes ao sujeito humano permeiam e transcendem a fictícia divisão entre o direito público 

e o direito privado. 

Reitere-se que a distinção doutrinária entre direitos fundamentais ou humanos e 

direitos ditos da personalidade é feita ao compreendermos os primeiros como uma gama de 

direitos engendrados a proteger o cidadão face ao Estado, enquanto que os segundos são 

considerados sob o prisma das relações de caráter privado. 

A Constituição fundamenta o entendimento de que as categorias principiológicas nela 

previstas integram-se num todo harmônico, mediante influências recíprocas (entre si e com o 

meio social). Foi precisamente com o advento da Constituição Federal de 1988, que a 

proteção da personalidade foi expressamente regulamentada116 (para que se tenha idéia, antes 

dela, a admissibilidade da existência de danos morais ou extrapatrimoniais exigia um 

verdadeiro exercício de interpretação de vários dispositivos do Código Civil de 1916) e os 

direitos da personalidade foram acolhidos, tutelados e sancionados, com vistas à adoção da 

dignidade da pessoa humana como princípio basilar da República Federativa do Brasil. 

                                                 
115 ASCENSÃO, 1997, p. 67. 
116 Art. 5º. da Constituição Federal de 1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X – são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”. E o art. 186, do Código Civil de 2002, seguiu exatamente essa orientação. 
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As regras principiológicas não prescrevem apenas certa conduta genérica, mas 

indicam parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de referência interpretativa e 

oferecem ao aplicador os critérios axiológicos e alguns limites para a aplicação das demais 

disposições normativas117. 

 

33..22..  AA  ddiiggnniiddaaddee  ddaa  ppeessssooaa  hhuummaannaa  éé  ppoonnttoo  iinniicciiaall  ppaarraa  aa  ccoommpprreeeennssããoo  ddooss  tteexxttooss  

nnoorrmmaattiivvooss,,  iinncclluussiivvee  aaqquueelleess  qquuee  ccoonnttêêmm  oouuttrraass  ccllááuussuullaass  ggeerraaiiss  ccoommoo  aa  ddaa  bbooaa--fféé  

ccoonnttrraattuuaall  oobbjjeettiivvaa

                                                

  

Nota-se, pois, que os princípios constitucionais, especialmente aqueles enfatizados 

como princípios fundamentais da República, como ocorre com o princípio da dignidade da 

pessoa humana118 (artigo 1°, III, da Constituição Federal de 1988), traçam a diretriz a ser 

observada em qualquer operação jurídica, constituem a pedra angular para as leituras jurídicas 

e embasam a interpretação das normas e propiciam solução a eventuais casos não previstos. 

A dignidade da pessoa humana119 expressa a idéia de valor que norteia e atrai o 

conteúdo dos demais direitos ligados ao ser humano, como já ressaltado. Toda tentativa de 

conceituação mostra-se claramente insuficiente porque a abertura da expressão só é 

preenchida no momento de análise do caso concreto. Há uma idéia limitativa, mas não 

conceituação precisa120. 

 
117 TEPEDINO, 1999, p. 29. 
118 “A dignidade da pessoa é princípio fundamental da República Federativa do Brasil. É o que chama de 
princípio estruturante, constitutivo e indicativo das idéias diretivas básicas de toda a ordem constitucional. Tal 
princípio ganha concretização por meio de outros princípios e regras constitucionais formando um sistema 
interno harmônico, e afasta, de pronto, a idéia de predomínio do individualismo atomista no Direito. Aplica-se 
como leme a todo ordenamento jurídico nacional compondo-lhe o sentido e fulminando de inconstitucionalidade 
todo preceito que com ele conflitar. É de um princípio emancipatório que se trata” (FACHIN, 2001, p. 191). 
119 A Constituição Federal em vigor elegeu o valor da dignidade humana como um valor essencial que lhe dá 
unidade de sentido, ou seja, o valor da dignidade humana informa a ordem constitucional de 1988, imprimindo-
lhe uma feição particular (PIOVESAN, 1997, p. 59). 
120 Veja-se a dificuldade de precisão conceitual, dentre inúmeros exemplos, quando se define a dignidade da 
pessoa humana como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 
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A denominada constitucionalização do direito civil foi a orientação adotada, 

fixando-se princípios informativos aplicáveis às relações jurídicas privadas em geral. Todas as 

relações negociais submetem-se, assim como os demais vínculos de direito privado, aos 

princípios estabelecidos na Constituição Federal. O objetivo é, sem sombra de dúvidas, dar 

um recheio ético à leitura das normas de direito privado que, em razão do Código Civil de 

1916, era essencialmente individualista, liberal e patrimonialista (na verdade, o Código Civil 

de 1916 foi elaborado não no século XX, mas no final do século XIX, e recebeu influência 

direta da codificação napoleônica e das correntes doutrinário-filosóficas daquela época). 

A informada mudança principiológica repercute diretamente na teoria contratual (ver 

item 4.2 deste trabalho), que se volta a questões que transpõem o indivíduo em sua 

individualidade restrita. Ou seja, mesmo na órbita privada, a importância social (função 

social) das relações contratuais ganha relevo e um interesse coletivo, maior, se sobrepõe ao 

antigo caráter liberal do modelo anterior.  

O ser humano, digno, passa a ser a razão e o objetivo do direito, e, metonimicamente, do 

“ordenamento jurídico”. Esse processo evolutivo-histórico foi gradual, a proteção do 

indivíduo, nos moldes liberais, privilegiou o patrimônio como bem fundamental; e, hoje, 

cedeu lugar a idéias de valor como a dignidade humana, verdadeiro eixo central a partir do 

qual decorrem, sistematicamente, as interpretações subseqüentes à norma constitucional. A 

mudança de abordagem e de pontos de partida impôs a revisão de todas as categorias 

jurídicas121 que, agora, devem guardar consonância com os novos ideais informativos do 

sistema jurídico. 

A dignidade da pessoa humana é o princípio que ganha ênfase máxima e perpassa todo o 

ordenamento constitucional e infra-constitucional. Manifesta-se singularmente como ideal de 

autodeterminação consciente e responsável da própria vida, com pretensão ao respeito por 
                                                                                                                                                         
comunhão com os demais seres humanos (SARLET, 2004, p. 60). Uma conceituação recheada de conceitos, 
também, abertos... 
121 BARBOZA, 2001, p. 03. 
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parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 

deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao seu 

exercício, sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos122. 

 Assim, o dogma positivista da suficiência do ordenamento jurídico resta superado123 e 

uma das formas de superação é justamente a inserção de conceitos abertos que carregam, em 

si, valores a serem concretizados no caso específico, delimitados espácio-temporalmente124. 

Karl Larenz destaca que uma ordem jurídica possui um caráter de realidade, e o sentido do 

direito é exatamente o de justiça, de tal modo que ele tem de se deixar medir por ela, para ver 

em que medida satisfaz essa pretensão125. 

 

33..33..  OO  ddiirreeiittoo  pprriivvaaddoo  ee  aa  iinntteerrpprreettaaççããoo  ddee  ssuuaass  rreeggrraass  aa  ppaarrttiirr  ddaass  ddiirreettrriizzeess  

iinnffoorrmmaattiivvaass  ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss

                                                

  

No período das codificações, o indivíduo era tido como o valor originário e 

fundamental em face da sua liberdade de escolher as próprias metas e objetivos, de assumir 

sozinho o risco do sucesso e do fracasso126. 

 
122 MORAES, 2002, p. 60. 
123 Norberto Bobbio utiliza a expressão “fetichismo da lei” para referir-se às grandes codificações que tinham 
essa idéia de completude (BOBBIO, 1999, p. 121). 
124 E o princípio da dignidade da pessoa humana possibilita exatamente esse exercício hermenêutico através das 
valorações específicas ao caso concreto. “[...] há um núcleo de condições materiais que compõe a noção de 
dignidade de maneira tão fundamental que a sua existência se impõe como regra. [...] a fim de que o princípio da 
dignidade da pessoa humana detenha real efetividade, não é suficiente que a sua atuação seja restrita a uma 
dimensão defensiva de ‘último reduto’ da tutela de direitos fundamentais da pessoa. Essencial é que se instale 
um compromisso acerca de um conteúdo indisponível de bens essenciais e primários que não possam ser de 
maneira alguma alijados de qualquer ser humano, sob pena de imediato recurso ao Poder Judiciário, a fim de que 
o mínimo existencial seja imediatamente suprido. Cuida-se de direito subjetivo em que nada há a ponderar, pois 
a dignidade não atuará à maneira dos princípios, mas como regra que demanda a sua eficácia positiva. [...] O 
núcleo da dignidade é aquele perímetro abaixo do qual deixamos de ser pessoas, posto conduzidos à condição 
desumana” (ROSENVALD, 2005, p. 40-41). 
125 LARENZ, 1989, p. 160. 
126 Cabe destacar que a utilização, em sentido positivo, da expressão “individualismo”, bem como a elaboração 
de seu conteúdo, foram cunhados na modernidade, coincidindo o novo significado com a generalizada aceitação, 
no pensamento político, da primazia do indivíduo frente à sociedade e ao Estado. 
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 O sistema de direito privado construído pelos modernos representou uma ruptura com 

a ordem medieval anterior, na medida em que seu conteúdo foi idealizado pelos juristas e 

representantes da burguesia ascendente, cujos valores ficaram assim inscritos na codificação 

que buscou construir um sistema, dito científico, cujo alto grau de abstração fazia crê-lo 

liberto de injunções econômicas ou políticas, neutro, categorizado e ordenado logicamente, 

estruturado sob os fundamentos da razão generalista.  

Quanto aos valores subjacentes, concebeu-se o direito privado como um sistema de 

liberdades autônomas. Nisto se baseava a idéia de igualdade entre todos os indivíduos, de 

livre uso da propriedade, de liberdade contratual, da liberdade de associação, com importantes 

correspondências do direito privado: o direito subjetivo como poder da vontade, o negócio 

jurídico como resultado da autonomia das partes, o contrato como estrita ligação 

intersubjetiva, a propriedade como direito ilimitado de domínio e de exclusão, etc. 

 Nesse contexto e por reflexo, os direitos subjetivos delimitavam os amplos domínios 

reservados à autonomia privada e garantiam, assim, a liberdade individual por meio das 

autorizações subjetivas, provenientes exclusivamente do próprio poder da vontade do 

indivíduo. Em conseqüência e em tese, somente a lei era ato idôneo para restringir a liberdade 

individual.  

Com a socialização do Estado de Direito, o poder do Estado passou a ser informado e 

limitado pelo direito, não apenas pela eventual norma imperativa, contida nas leis ordinárias, 

mas, principalmente, pelos princípios (valores) constitucionais de solidariedade social e 

dignidade humana que se espraiaram por todo o ordenamento privado, infra-constitucional.  

Para tanto, foi necessário modificar a própria perspectiva de abordagem do direito 

subjetivo, que deixou de ser entendido como senhoria da vontade, para refletir a uma 

dimensão mais objetiva, ou seja, que traduzisse os ditames materialmente reclamados, com a 

  



 64 

relativização do individualismo e do patrimonialismo dominantes desde a codificação 

napoleônica de 1804.  

Segundo atualmente se considera, a força do direito subjetivo (advindo das relações 

jurídicas) que se faz valer, não é a da vontade única do titular do direito, mas aquela que 

respeita as limitações impostas pelos interesses sociais, maiores – donde a força jurídica para 

realizar o conteúdo dos interesses individuais existe somente quando o interesse é 

juridicamente reconhecido e protegido. 

No decorrer do século XX, com o advento das Constituições dos Estados 

democráticos, os princípios ditos fundamentais passaram a fazer parte dos textos 

constitucionais e, com isso, se tornaram as normas-diretivas (ou normas-princípio) para a 

reconstrução do sistema de direito privado e de sua leitura.  

 O principal problema da atualidade tem sido exatamente o estabelecimento de um 

compromisso aceitável entre os valores fundamentais comuns, capazes de fornecer os 

enquadramentos éticos nos quais as leis se inspirem, e espaços de liberdade de maneira a 

permitir a cada um a escolha de seus atos e o direcionamento de sua trajetória individual. 

Que mudanças, então, poderiam ser destacadas? A ética da autonomia ou da liberdade 

foi substituída por uma ética da responsabilidade ou da solidariedade e, como conseqüência, a 

tutela da liberdade (autonomia) do indivíduo, relativizada com o advento da noção de 

proteção à dignidade da pessoa humana e de socialização das relações (contratuais, 

principalmente).  É a partir disso que se pode demonstrar toda a gama de transformações 

ocorridas no interior da ordem privada, na aplicação das regras pelos juízes e, principalmente, 

na consciência “ética” que informa tais interpretações.  

É importante lembrar que há sempre defasagens entre a consciência social (na teoria) e 

o comportamento que dela é resultante (praxis), ou seja, entre os valores apregoados e a 

prática quotidiana, de modo que o esforço para efetivação dos novos valores não pode resultar 
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nunca em um sentimento ou idéia de plenitude, de satisfação. Com isso, para uma adequada e 

coerente reconstrução do sistema da hermenêutica do direito privado, impõe-se a necessidade 

de estabelecer a importância da pessoa humana na leitura e na aplicação das regras.  É, com 

efeito, atribuir unidade valorativa ao direito privado, ao contemplar espaços de liberdade no 

respeito à solidariedade social. 

Não se fala, contudo, em impor limites à liberdade individual, atribuindo maior 

relevância à solidariedade ou vice-versa, mas, sim, em fixar a dignidade da pessoa humana 

como medida de ponderação para uma tutela adequada, ora propensa à liberdade (aspecto 

individual), ora à solidariedade (aspecto social). 

 

33..44..  AAss  aabbeerrttuurraass  nnoorrmmaattiivvaass  ppaarraa  iinntteerrpprreettaaççããoo  ––  jjaanneellaass  ppaarraa  uumm  jjaarrddiimm  ddee  fflloorreess  ee  

ttaammbbéémm  ddee  eessppiinnhhooss

                                                

  

 

O presente estudo não faz distinção entre as expressões conceitos indeterminados e 

cláusulas gerais, até porque, para os efeitos teóricos desta abordagem, não tem relevância. No 

entanto, alguns doutrinadores fazem a distinção e entendem os denominados conceitos 

indeterminados como expressões vagas (mais amplas que as cláusulas gerais), inseridas no 

texto legal, que podem dar aos seus diferentes intérpretes vários significados. São palavras ou 

expressões indicadas na lei, de conteúdo e extensão vagos, imprecisos e genéricos127. Nessa 

ótica, retratam expressões vocabulares que podem trazer mais de um significado, admitindo 

mais de um resultado, de acordo com a visão e a abordagem do intérprete. 

Geralmente estão ligados a um caso concreto e, por essa razão, cabe ao juiz a missão 

de transformá-los em conceitos determinados128, em dar-lhes conteúdo e limitação129. 

 
127 NERY JUNIOR, 2003, p. 141. 
128 Alguns doutrinadores afirmam ser impróprio falar-se em lacuna, quando o legislador utiliza conceitos 
normativos indeterminados ou cláusulas gerais e discricionárias e deixa uma margem de flexibilidade ao 
julgador. 
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O problema dos conceitos indeterminados, assim compreendidos, é que abrem espaço 

para variações que potencialmente poriam em risco a segurança e a integridade do sistema130. 

Essa é a razão pela qual a doutrina e a jurisprudência reservam a expressão conceitos 

indeterminados para aqueles conceitos que possuem realmente um elevado grau de 

indeterminação131. 

Em tal contexto, a intenção do legislador ao inserir o conceito aberto na norma é 

justamente ligar a norma aos valores do seu âmbito de aplicação, em dado momento e em 

determinado espaço. Assim, até como já dito alhures, os princípios132 (como idéias de valores 

enfatizados) ocupam posição de relevo no sistema jurídico, vez que são gerais e assentam as 

suas orientações como guias para a interpretação e aplicação das normas jurídicas133. 

                                                                                                                                                         
129 José de Oliveira Ascensão destaca que “cláusulas muito genéricas, como a boa fé, vão sendo sucessivamente 
desfibradas no seu conteúdo, tornando mais preciso o seu manuseio” (ASCENSÃO, 1997, p. 23) e que, através 
da utilização desses conceitos gerais “a aplicação do Direito torna-se assim menos segura; mas torna-se muito 
mais justa, porque a solução pode ser moldada ao caso a regular. O sacrifício da certeza é, neste caso, e dentro de 
certos limites, justificado. Mesmo sem remodelação formal, o conjunto de leis torna-se muito mais apto a 
produzir soluções satisfatórias para o caso concreto. Porque a Justiça é o fim do Direito, embora a validade do 
Direito não esteja condicionada pelo carácter justo da aplicação de cada singular regra jurídica” (ASCENSÃO, 
1997, p. 23-24). 
130 “[...] o sistema não pode desaguar no sentimentalismo, que faz desaparecer a previsibilidade e portanto a 
segurança das pessoas, nem no empirismo, em que se perde a coerência do sistema. Supõe necessariamente uma 
racionalização. Deve fundar-se em princípios racionalmente fundados, logo comprováveis. Só assim as cláusulas 
gerais podem servir de respiradouro ao direito sem pôr em risco a indispensável justificação racional de cada 
decisão” (ASCENSÃO, 1997, p. 24). 
131 Alguns exemplos que são dados pela doutrina, não sem discussão, para conceitos indeterminados no 
ordenamento civil brasileiro: (a) “Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem 
pública ou aos bons costumes; entre as condições de defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio 
jurídico, ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes” (as expressões ordem pública e bons costumes são 
caracterizadas como conceitos indeterminados; as condições que são consideradas contrárias à lei, à ordem 
pública e aos bons costumes, podem ser consideradas pelo intérprete como sendo ilícitas e a conseqüência dessa 
ilicitude é a nulidade); (b) “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: II - A deterioração da coisa alheia, ou a lesão a 
pessoa, a fim de remover perigo iminente (a expressão perigo iminente constitui um conceito indeterminado); (c) 
“Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obriga, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob 
pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Parágrafo único. Em caso de urgência 
poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do 
ressarcimento devido” (o conceito indeterminado está contido na expressão caso de urgência); (d) “Art. 581. Se 
o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o 
comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa 
emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determina pelo uso outorgado” (expressão 
indeterminada: necessidade imprevista e urgente); (e) “Art. 1643. Podem os cônjuges, independente de 
autorização um do outro: I- comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; (conceitos 
indeterminados: coisas necessárias à economia doméstica). 
132 Sobre a distinção entre regra e princípio ver nota 112 deste trabalho. 
133 No âmbito da teoria geral do direito mais recente, Ronald Dworkin criticou o positivismo em virtude da 
incompreensão manifestada diante da relevância dos princípios na prática dos tribunais. O positivismo, ao 
valorizar o conceito de norma jurídica, mostrar-se-ia incapaz de perceber o real significado dos princípios para a 
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Assim, a atividade interpretativa do juiz ganha importância diante do contraste que se 

estabelece entre as regras jurídicas e as exigências formuladas pelo desenvolvimento social – 

a necessidade da busca de pautas axiológicas para orientar a interpretação das relações em tais 

contextos.  

Os princípios ocupam posição de relevo no sistema jurídico, vez que são gerais e 

assentam orientações que constituem guias para a interpretação e aplicação das regras 

jurídicas. São utilizados como elementos diretivos dos sistemas (conferem identidade e 

credibilidade), na medida em que, pela sua correta utilização, fazem surgir soluções 

congruentes que indicarão a existência de unidade, de convergência, ocorrências essas que 

demonstram o requisito de organização, base da idéia de sistema. 

Então, a função principal de tais expressões é abrir campo para o intérprete incluir 

situações e acompanhar a transformação da sociedade e os novos valores134. Vale ser 

destacado que não se aplicam à maneira “tudo ou nada”, nem estabelecem, peremptoriamente, 

as conseqüências que decorrerão de causas anteriormente disciplinadas. Não há a estipulação 

dos requisitos que tornam inevitável a sua aplicação. Com isso, expressam deveres prima 

facie, cujo conteúdo definitivo só é fixado após o devido sopesamento135. 

Dessa forma, as cláusulas gerais, abertas, são mecanismos na forma de dispositivos de 

lei que estabelecem um sentido de valor às prestações jurisdicionais, por agregarem ao 

                                                                                                                                                         
atividade jurisprudencial. Segundo o autor, os princípios fazem parte do sistema jurídico a ponto de influírem 
decisivamente na maneira como os juízes julgam os casos concretos. Desta forma, o positivismo não descreve 
adequadamente a ordem jurídica e parece desconhecer o modo pelo qual os tribunais efetuam o seu trabalho 
cotidiano. O Direito, para o citado autor, compreende regras e princípios, que atuam, de forma diversa, na 
regulação das condutas humanas. Os princípios não impõem comportamentos específicos aos destinatários, mas 
procuram concretizar ideais de justiça e de eqüidade ou, simplesmente, exigências morais que devem pautar os 
comportamentos em sociedade (DWORKIN, 2002, p. 127). 
134 Os princípios constitucionais nada mais são do que princípios gerais do direito que terminaram por influir o 
texto constitucional (BONAVIDES, 2004, p. 261). 
135 Os princípios gerais de direito não estão declarados nas normas, apesar de nelas estarem, muitas vezes, 
implícitos. Caso estivessem positivados e, portanto, normatizados, já não seriam princípios gerais de direito, mas 
sim, cláusulas gerais. Mediante análise do ordenamento jurídico, podem ser identificados princípios, a exemplo, 
dentre muitos, do art. 3º da Lei de Introdução ao Código Civil: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece”. Outros exemplos podem ser os princípios da moralidade, da igualdade de direitos e deveres, 
o da proibição de locupletamento ilícito, o da função social da propriedade, que norteiam o ordenamento jurídico 
e são utilizados como meio de interpretação e solução de lide. 
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ordenamento idéias de valor, normalmente oriundas de concepções, de noções éticas e morais, 

cuja observância vincula o funcionamento do sistema legal à efetividade de sua função social 

real, em conformidade com as expectativas tanto individuais quanto coletivas. 

As cláusulas gerais são, então, instrumentos de direção, janelas interpretativas que 

oxigenam a decisão do caso concreto aos valores sociais então vigentes e de formas de 

conduta não somente ao destinatário da norma, mas também a todos os integrantes do 

discurso normativo, como ferramenta integradora dos objetivos do sistema. 

Por carregarem conteúdo axiológico que inspira o próprio fenômeno jurídico, as 

cláusulas gerais estabelecem, então, em todos os níveis do ordenamento nos quais aparecem 

(muitas vezes em contextos imprevistos), a abertura do sistema pelo reconhecimento explícito 

e declarado da insuficiência do fechamento operacional. Implicam a participação dialética dos 

contextos reais na prestação jurisdicional e na própria condução abstrata dos negócios 

jurídicos, seja por seu viés primário, o meio legislativo, seja pela evolução interpretativa, 

judiciária em essência. 

A introdução dessas cláusulas gerais nos textos das regras jurídicas ocasionalmente é 

feita através de sua descrição por intermédio de termos de ampla vagueza semântica136 (o que 

alguns autores chamam de conceitos jurídicos indeterminados, como já referido) e pela 

                                                 
136 Alguns exemplos de cláusulas gerais no Código Civil: (a) “Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de 
um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes” (o ato ou negócio jurídico deve ser realizado de acordo com seu fim econômico 
ou social); (b) “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato” (constituem as cláusulas gerais a função social do contrato como limite à autonomia privada); (c) 
“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios de probidade e boa-fé” (cláusula geral: contratar observando os princípios de probidade e boa-fé); (d) 
“Art. 623. Mesmo após ser iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao 
empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função 
do que ele teria ganho, se concluída a obra” (cláusula geral: fixação da indenização no caso da empreitada ser 
interrompida); (e) “Art. 868. O gestor responde pelo caso fortuito quando fizer operações arriscadas, ainda que o 
dono costumasse fazê-las, ou quando preterir interesse deste em proveito de interesses seus” (cláusula geral: 
quando o gestor realizar operações arriscadas deve responder por caso fortuito); (f) “Art. 1228. O proprietário 
tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente 
a possua ou detenha. §4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em 
extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e 
estas houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse 
social e econômico relevante” (cláusulas gerais: extensa área, considerável número de pessoas, obras e serviços 
de interesse social e econômico relevantes). 
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inserção de idéias de valor e objetivos, que alteram significativamente a natureza do 

raciocínio interpretativo, ao exigirem a conjugação do tradicional raciocínio lógico subsuntivo 

com a chamada concreção das normas (método produtivo). 

Mister salientar que a conversão do direito entendido como sistema fechado em uma 

estrutura aberta se identificou, historicamente, com a transição do modelo do liberalismo 

econômico para uma concepção social de Estado intervencionista (o chamado wellfare-state). 

No modelo liberal, entendia-se rígida a dicotomia entre os âmbitos público e privado no 

direito, sendo o público associado ao Constitucionalismo e à estrutura política do Estado, e o 

privado à liberalidade econômica, de ideologia política amplamente centrada no indivíduo e 

na economia de livre mercado (laissez-faire). Com o advento do Estado social, mais 

intervencionista, a divisão rigorosa entre as áreas do direito público e privado perdeu parte da 

força. Criou-se, a partir daí, a idéia de sistemas abertos fundados essencialmente na liberdade 

e na responsabilidade, em uma perspectiva de interdependência individual, caracterizada pelo 

conflito doutrinário estabelecido entre dois princípios cuja força e operação variaram na 

história em decorrência do momento sócio-político: a autonomia da vontade e a boa-fé 

objetiva137. 

É claro que tais observações são necessárias e essenciais ao estudo da teoria dos 

contratos e da interpretação e concretização das regras a ela concernentes. Tais aberturas 

normativas, vistas sob o prisma dialógico, podem indicar uma importante aproximação da 

norma do caso concreto com os ideais de justiça, mas, por outro lado, aplicados 

equivocadamente (por despreparo do intérprete, por exemplo) podem ser extremamente 

maléficas ao sistema (sem levar em conta os danos individuais, a depender do caso) - a flor ou 

o espinho são possibilidades, o cuidado é ao abrir-se a janela... 

 
                                                 
137 Não se quer dizer hoje que a vontade tenha sido colocada em posição de pouca ou nenhuma relevância. Muito 
pelo contrário, ela ocupa um lugar de relevo dentro da ordem jurídica privada, mas a seu lado, a dogmática 
moderna admite a proteção jurídica de certos interesses, em cujo núcleo não se manifesta o aspecto volitivo. 
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44..  AA  TTEEOORRIIAA  CCOONNTTRRAATTUUAALL  ––  PPOORR  UUMMAA  ““BBIIOOGGRRAAFFIIAA””

                                                

  

Desde as mais remotas sociedades os homens primitivos já realizavam relações 

negociais de troca de bens, inicialmente, e de serviços, posteriormente. No começo, apenas 

como meio de manter a própria subsistência, eram os próprios produtores que negociavam as 

suas mercadorias e trocavam-nas por aquelas que mais satisfizessem suas necessidades e seus 

interesses.  

Os romanos já concebiam que o contrato era formado com base em um acordo de 

vontades a respeito de um mesmo objeto. Entretanto, o consenso por si só não tinha o condão 

de criar obrigações, pois era imprescindível a sua exteriorização, a existência de um elemento 

formal sem o qual o negócio não viria a concretizar-se. Não era o consenso o cerne do direito 

contratual, pois se dava maior importância à forma como ele era exteriorizado. Assim, o 

contrato era eivado de nulidade se não cumpridas as solenidades que marcavam a sua 

existência138. 

Na Idade Média, o contrato começou a se estabelecer como instrumento abstrato, sem 

os formalismos exagerados do direito romano antigo e conferiu força obrigatória às 

manifestações de vontade. 

Após a Idade Média, o contrato encontrou terreno propício para assumir as feições 

clássicas com o desenvolvimento econômico ocorrido a partir da afirmação do regime 

capitalista de produção. O direito canônico, por sua vez, contribuiu decisivamente para a 

formação da doutrina da autonomia da vontade e, portanto, para a visão clássica do contrato, 

ao defender a validade e a força obrigatória da promessa por ela mesma, libertando o direito 

contratual do formalismo exagerado e da solenidade típicos da regra romana. A palavra dada 

conscientemente criava obrigação de caráter moral e jurídico para o indivíduo139. 

Como o contrato é o instrumento hábil para efetuar tanto a produção quanto a 

 
138 SILVA, 1998, p. 07. 
139 MARQUES, 1999, p. 40. 
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circulação de riquezas, seu conceito tende a ser a expressão do momento histórico vivido. 

Chega-se, então, ao que se pode chamar de teoria contratual clássica.    

  

44..11..  AA  tteeoorriiaa  ccoonnttrraattuuaall  cclláássssiiccaa 

Somente com a ruptura entre razão e fé, a vontade passa a ser considerada como algo 

livre e independente, autônomo e criador, emanado de seres racionais. Pode perceber-se toda 

a importância conferida ao princípio da autonomia da vontade (fundado na liberdade 

individual e na igualdade entre todos) que passa a ser considerado norma basilar de todos os 

negócios jurídicos. 

O liberalismo individualista do século XIX, do qual o Código de Napoleão foi o maior 

monumento legislativo, inspirou-se na fórmula dos fisiocratas, que reduziram ao mínimo a 

interferência estatal e abriram amplas perspectivas ao exercício da liberdade, da vontade 

humana, que só por si mesma, em virtude das obrigações contraídas, poderia sofrer restrições 

ou limitações. 

Sob o espírito de liberalismo econômico e político, ao Estado apenas cabia a proteção 

e a segurança dos negócios jurídicos. Assim, pela própria definição de contrato, não era 

aceitável a interferência externa no seu conteúdo ou sua revisão judicial com base em 

argumentos que atingissem a idéia absoluta de liberdade das partes – o contrato é lei entre as 

partes e assim deve ser mantido.  

Dessa forma, os contratantes, em situação de igualdade, ao menos presumida, tinham 

liberdade absoluta de discutir as cláusulas e as disposições relativas ao negócio a ser 

celebrado.  

A idéia basilar de que todos são iguais perante a lei e devem ser igualmente tratados, e 

a concepção de que o mercado de capitais e o mercado de trabalho devem funcionar livres e 

sem condicionamentos ou restrições, propiciaram ao contrato tornar-se o instrumento jurídico 
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por excelência da vida econômica. 

Vinculados ao princípio da autonomia da vontade estão outros princípios não menos 

importantes, quais sejam, o da liberdade contratual, o da obrigatoriedade contratual e o da 

relatividade contratual. 

O princípio da liberdade contratual pregava que o cidadão era livre para contratar ou 

não, escolher o tipo de negócio a ser realizado, o objeto do contrato, bem como seus parceiros 

contratuais, com determinação do conteúdo negocial, dos termos e cláusulas de acordo com as 

conveniências próprias. 

 Diante do Estado liberal que se formara, cabia ao Estado, através de suas leis, apenas 

assegurar o respeito ao que foi livremente estipulado e fornecer elementos interpretativos ou 

supletivos da vontade das partes.   

O liberalismo do século XIX justifica o princípio na idéia de que, se as partes 

alienaram livremente sua liberdade, devem cumprir o prometido, ainda que daí lhes advenha 

considerável prejuízo, não se facultando ao juiz, em nome da eqüidade, interferir no objeto da 

avença. 

A lei permitia a intervenção judicial para a declaração de nulidade ou da resolução de 

um contrato nos casos nela previstos, mas nunca para modificar o seu conteúdo, pois uma vez 

que a avença tinha origem em vontades autônomas, a intervenção do juiz seria uma restrição à 

liberdade de contratar. 

A teoria contratual clássica, chamada de tradicional, cristalizou o pensamento vigente 

no final do século XVIII e início do século XIX, cuja maior característica era o não-

intervencionismo do Estado nas relações privadas, que deveriam se desenvolver de forma 

livre, de acordo com a autonomia dos integrantes da sociedade. 
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44..22..  EEvvoolluuççããoo  ddaa  tteeoorriiaa  ccoonnttrraattuuaall  ee  oo  EEssttaaddoo  SSoocciiaall  ––  oo  rreefflleexxoo  ddaa  ttrraannssmmuuddaaççããoo  ddoo  

mmooddeelloo  ddee  EEssttaaddoo

                                                

  

Historicamente, a formação da esfera privada (livre de intervenção externa) é um 

processo longo, que se inicia nos séculos XV e XVI com a desintegração do sistema feudal e 

somente se completa com o movimento codificador de fins do século XVIII e início do século 

XIX. 

A teoria contratual e os tipos contratuais sempre estiveram em consonância com as 

atividades econômicas desenvolvidas na sociedade. Como já dito, o contrato é o instrumento 

da circulação de bens e serviços no corpo social e, por óbvio, se compatibiliza e, ao mesmo 

tempo, regula as atividades econômico-sociais. A noção jurídica de contrato foi desenvolvida 

desde o direito romano (ver item 5.1. deste trabalho), mas nossa atenção, para os fins 

propostos nesta abordagem, reporta-se ao estudo dos contratos e de sua teoria a partir do 

período do liberalismo, pós-mercantilismo140. 

O liberalismo do século XVIII foi uma reação, no campo econômico, à política 

mercantilista. Daí o surgimento, como resultado dessa reação, da Escola Fisiocrata, na França, 

e da Escola Clássica, na Inglaterra. A “mão invisível” smithiana representa muito bem a 

minimização da atuação estatal na regulação e na ordenação social. Esse era o posicionamento 

dos políticos, dos juristas e dos economistas: laissez faire, laissez passer, lê monde va de lui-

même141. 

 
140 A partir do fim da Idade Média, quando a interferência da Igreja nos assuntos econômicos parece ter decaído, 
os mercadores obtiveram o reconhecimento da comunidade e do Estado. Nesse período, que se estende do século 
XVI à primeira metade do século XVIII, compreendeu-se que os grandes estoques de metais preciosos 
constituíam a própria expressão da riqueza nacional. Tal idéia constituiu não só em Portugal e Espanha (com a 
exploração de suas colônias), mas também na Holanda, França, Inglaterra, Alemanha e Áustria, o ponto central 
do pensamento político-econômico. E por isso, o comércio internacional transformou-se em um dos mais 
poderosos instrumentos da economia estatal. Poder e riqueza significavam estoque de metais preciosos, 
adquiridos através da exploração das colônias, ou através do comércio (mais exportações que importações). A 
essas práticas econômicas atribuiu-se a denominação geral de mercantilismo (ROSSETTI, 1991, p. 98-99). 
141 O direito, na ideologia liberal, fundamentava-se em alguns dogmas, hoje superados ou relativizados: a 
irredutível oposição entre o indivíduo e a sociedade (o Estado seria um mal necessário, cujas atividades deveriam 
ser restritas ao mínimo); o princípio moral da autonomia da vontade (a vontade humana seria o elemento 
essencial na organização do Estado, na celebração de contratos e assunção de obrigações, etc.); o princípio da 

  



 74 

A Revolução Francesa142, que trouxe como bandeira a exaltação aos valores liberdade, 

igualdade e fraternidade, foi o marco onde se identifica o desencadeamento das reações ao 

regime anterior que, no âmbito das relações privadas, culmina com o código napoleônico, de 

1804, expressão máxima daqueles novos valores – o art. 1.134 do citado código dispõe que 

“as convenções legalmente formadas são como lei para aqueles que as fizeram”, ou seja, a 

obrigatoriedade decorre da manifestação livre da vontade e, de forma absoluta, os pactos 

devem ser cumpridos da maneira como convencionados (princípio da obrigatoriedade 

contratual, ou, o tão conhecido, pacta sunt servanda). 

A noção moderna de contrato está intimamente ligada ao incremento da atividade 

mercantil e serviu como forma de realização jurídica da liberdade de troca. Por outro lado, tal 

noção vincula-se ao processo de racionalização da sociedade ocidental, entendido como 

desmistificação da realidade através do conhecimento por métodos racionais. O contrato 

aparece como face jurídica da sociedade de mercado, onde todos são iguais, e instaura a 

segurança das expectativas ao consagrar a máxima segundo a qual a palavra dada deve ser 

mantida (obrigatoriedade). 

O conceito de liberdade, tal como formulado, sobretudo, pela teoria liberal, concebe o 

homem como ser dotado de vontade livre, ou seja, dizer que um homem é livre significa que a 

                                                                                                                                                         
liberdade econômica e, por fim, a concepção formalista, meramente teórica, da igualdade e da liberdade política 
(NORONHA, 1994, p. 64). 
142 “A França, comunidade-berço do liberalismo, vivia momentos difíceis nas últimas décadas do período 
mercantilista. Os lavradores e burgueses levantaram-se contra a política absolutista da monarquia decadente. Os 
monopólios concedidos pelo rei eram alvo de fundadas críticas. Os regulamentos das corporações que reuniam 
os artesãos urbanos não atendiam à mentalidade do florescente capitalismo industrial, impedindo que se 
expandisse a densidade empresarial. A intranqüilidade política e a insolvência internacional foram agravadas 
pela perda da Índia e do Canadá, dois importantes elementos do império colonial francês. Além de tudo isso, a 
política econômica beneficiava cerca de 600.000 habitantes, em prejuízo de 24.000.000 que viviam em 
deplorável estado de pobreza. Para agravar ainda mais a situação social e político-econômica, o sistema 
tributário francês – que se transformou no principal ponto de apoio da crítica dos pensadores econômicos da 
época – baseava-se em pesados encargos sobre os artífices, os mercadores e os lavradores, para permitir isenção 
aos nobres e ao clero. Esses últimos estavam isentos do taille (imposto lançado sobre a fortuna dos contribuintes) 
e livres da fiscalização sobre o consumo do sal (gabelle), um dos mais gravosos tributos. Os aides (impostos 
aplicados às manufaturas) e os traites (direitos alfandegários) também não atingiam a nobreza e o clero. Além 
disso, não era menor a pressão tributária sobre a atividade agrícola: o resultado líquido da tributação rural era 
que o rei, o padre e o lorde embolsavam por volta de 75% das rendas totais do lavrador médio” (ROSSETTI, 
1991, p. 101-102). 
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sua conduta não se acha submetida à determinação causal e, por isso, ele pode ser 

responsabilizado pelos atos que pratica. Juridicamente, o princípio da liberdade contratual se 

expressa pela configuração de limites negativos, pois estabelece a esfera dentro da qual a 

atividade dos indivíduos ocorre sem qualquer controle.  

Já na segunda metade do século XIX, o modelo liberal começou a sofrer críticas, 

especialmente quando verificado que a consecução de valores como liberdade e igualdade 

encobriam a prática de profundas injustiças. Assim, no decorrer do século XX, a liberdade 

contratual e a obrigatoriedade contratuais perderam parte de seu prestígio. Diversas causas 

concorreram para a modificação do tratamento jurídico dado aos contratos: a suposição de que 

a igualdade formal dos indivíduos assegurava o equilíbrio entre os contratantes foi 

desacreditada nas situações reais, pois não demorou muito para verificar-se que a autonomia 

para contratar, vista sob um prisma absoluto, acarretava, na verdade, enorme desigualdade 

prática, principalmente em razão dos abusos dos detentores do poder econômico.  

A situação global no final do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução 

Russa, o marxismo e o crack da bolsa de Nova York caracterizaram o resumo do transcurso 

de uma sensível modificação no cenário liberal de então, associados ao acentuado crescimento 

demográfico, à urbanização e às conseqüências econômicas da Revolução Industrial. Talvez 

como síntese de toda problemática ideológica polarizada, após a Segunda Guerra Mundial 

firmou-se o conceito de Estado social, não vinculado nem ao capitalismo do Estado liberal 

clássico e nem ao socialismo dos países comunistas do leste Europeu.  

No Estado social, percebeu-se a necessidade da intervenção governamental em áreas 

específicas da atividade privada, no intuito de garantir condições favoráveis ao 

desenvolvimento de relações pautadas na igualdade real entre as partes, pois o que se percebia 

era que o dogma da autonomia das vontades das partes gerava injustiça em uma série de 

situações, já que a declaração de vontade se fazia expressar apenas formalmente. 
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Desta feita, no final do século XIX e início do século XX, a mudança do modelo de 

Estado fundamentou o processo de sobreposição dos interesses gerais sobre os particulares, 

com o abandono (em alguns casos) e a relativização (em outros) das idéias do liberalismo143. 

O desenvolvimento do capitalismo, entre outras causas, realçou as diferenças entre os 

integrantes do corpo social e fez com que o papel do Estado fosse repensado. As rápidas 

transformações, as mudanças bruscas, o desenvolvimento das forças produtivas, de maneira 

constante e crescente, aliados às profundas contradições e desigualdades geradas no seio da 

sociedade capitalista (além de outros acontecimentos decorrentes, como as duas grandes 

guerras, a explosão demográfica, a formação de grandes concentrações de capitais, mais a 

politização das massas exploradas), fizeram surgir uma nova problemática, que pôs em 

evidência a crise dos esquemas privados ante a nova realidade de fins do século XIX e início 

do século XX144. 

Necessária se tornou a interferência do Estado na economia, especialmente nos 

contratos (estes vistos como mecanismo de circulação de bens no meio social), denominada 

dirigismo contratual ou intervencionismo estatal, que implicou limitação à liberdade de 

contratar, com a conseqüente diminuição de espaço da autonomia privada, inclusive no que 

concerne à liberdade de determinação do conteúdo da relação contratual. 

Surgiram novas regras de ordem pública que traçaram limites e relativizaram a 

liberdade de contratar, com o intuito de atenuar as desigualdades existentes nas situações 

contratuais, de evitar vantagens excessivas para uma das partes (tudo em prol do ideal de 

                                                 
143 “Da mesma forma que o individualismo liberal havia tido por causa fundamental (mas não única) as 
profundas transformações sócio-econômicas associadas ao desenvolvimento do capitalismo comercial, ou 
mercantilismo, agora, a partir do século XIX, são as transformações associadas à Revolução Industrial que vão 
provocar profundas modificações políticas e jurídicas. Dessas transformações ligadas à Revolução Industrial, 
merecem destaque aqui, pelas suas repercussões jurídicas, os fenômenos, aliás interligados, da urbanização e da 
concentração capitalista: a urbanização é conseqüência do crescimento exponencial da população, da migração 
do campo para as cidades, das melhores condições de vida que o desenvolvimento econômico (de base 
industrial) propicia; a progressiva concentração capitalista é essencialmente conseqüência da concorrência 
econômica – e da luta, por esta engendrada, pela competitividade, pela racionalização, por melhores condições 
de produção e distribuição” (NORONHA, 1994, p. 70). 
144 BITTAR, 1991, p. 37. 
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justiça social). 

Diante das mudanças advindas nesse período, os princípios tradicionais consagrados 

na teoria contratual clássica passaram por visíveis transformações. 

 

44..33..  AA  mmaassssiiffiiccaaççããoo  ddaass  rreellaaççõõeess  nneeggoocciiaaiiss,,  aa  CCoonnssttiittuuiiççããoo  FFeeddeerraall  ddee  11998888  ee  oo  CCóóddiiggoo  ddee  

DDeeffeessaa  ddoo  CCoonnssuummiiddoorr  ccoommoo  ppoonnttooss  ddee  ppaarrttiiddaa  ppaarraa  aa  aattuuaall  aabboorrddaaggeemm

                                                

 

A teoria contratual clássica foi palco de uma construção político-filosófica ao redor da 

autonomia da vontade e, no campo econômico, acabou por satisfazer às necessidades do 

capitalismo emergente diante do Estado Liberal. 

No entanto, a ruptura do modelo e a crise do modo de produção capitalista 

repercutiram diretamente na forma de contratar. A partir da Revolução Industrial do século 

XIX, houve a massificação das cidades, das fábricas (produção em série), das comunicações. 

Ato contínuo, surgiram novas técnicas de constituição das relações jurídicas em face da 

passagem da produção artesanal para produção em escala industrial. Ainda que lhe sejam 

apontados antecedentes remotos, as cláusulas contratuais gerais são, na sua forma mais 

genuína, um fenômeno relativamente recente, indissoluvelmente ligado aos modernos 

processos de produção e distribuição de bens e serviços. Fruto da Revolução Industrial do 

século XIX, este modo de contratar está geneticamente ligado ao movimento geral de 

racionalização de toda atividade (principalmente empresarial), de que representa, no campo 

jurídico-negocial, uma manifestação concreta e objetivamente aferível.  

Para garantir maior rapidez e maior segurança ao tráfico jurídico, surgiram as 

chamadas contratações em massa145, ou estandardizadas, caracterizadas pela adoção de 

contratos padronizados capazes de regulamentar infinita gama de relações jurídicas.  

 
145 “Especificamente no que diz respeito à massificação nos contratos, ela é conseqüência inexorável do próprio 
processo capitalista de progressiva concentração industrial e comercial, que não só reduziu o número de 
empresas existentes no mercado, como também exigiu que elas, por razões de racionalidade econômica, pela 
necessidade de reduzir custos, pelo imperativo de acelerar o ritmo dos negócios, simplificassem as suas 
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Entre os contratos nascidos sob a égide de uma sociedade de massa destacam-se os 

contratos de adesão, em que uma das partes contratantes estipula, unilateralmente, o conteúdo 

que irá reger determinada relação jurídica, restando à contraparte a opção de aderir ou não ao 

estipulado no contrato – diante de tais fatos, o modelo tradicional de contrato cedeu lugar a 

novas formas, em especial os contratos de consumo, com a uniformização e a generalização 

das condições ou cláusulas.  

Iniciou-se um processo de produção em série de bens e serviços que teve como 

principal característica a criação de relações jurídicas contratuais cada dia mais específicas, 

complexas e despersonalizadas146. O contrato passa a ser encarado não apenas sob a 

perspectiva das partes contratantes, mas, principalmente, sob o aspecto de utilidade social, de 

sua função social. 

A massificação e a complexificação das relações causaram uma ruptura no sistema 

contratual clássico de oferta e aceitação, em que o elemento liberdade, tomado na sua 

conotação mais ampla e absoluta, era essencial e constituía até mesmo requisito legal para a 

constituição do negócio jurídico.  Nos dias atuais, grande parte das relações contratuais é 

regida por contratos previamente impressos e cujo conteúdo é pré-estipulado por apenas uma 

das partes contratantes, o que implica dizer que, nesses casos, praticamente extingui-se a fase 

de negociações pré-contratuais – a manifestação da vontade se dá em aderir em bloco, ou não, 

às condições unilateralmente pré-estabelecidas (os contratos de adesão147). Percebe-se, então, 

                                                                                                                                                         
transações, através da adoção de técnicas contratuais uniformes, com prefixação de cláusulas gerais. [...] É certo 
que mesmo nos contratos do século XIX a ‘igualdade’ das partes não impedia que a mais forte determinasse o 
conteúdo do contrato, mas ainda havia negociação, o mais fraco podia fazer ouvir a sua voz – e até ser atendido, 
aqui ou ali, nas suas pretensões. Foi apenas após a massificação do contrato que a posição do mais fraco ficou 
visivelmente a descoberto. Aliás, note-se que o fenômeno ficou patente não pela impossibilidade de o mais fraco 
conseguir a inclusão de cláusulas divergentes das padronizadas, como pelo fato de que foi a própria massificação 
que permitiu que os mais fracos adquirissem consciência de que também tinham força: eles consituíam a massa, 
estando igualados na ‘desgraça’, o que facilitava a sua reação coletiva” (NORONHA, 1994, p. 71-73). 
146 MARQUES, 1999, p. 27. 
147 Os arts. 423 e 424, do Código Civil de 2002, tratam expressamente dos contratos de adesão, coisa que não 
acontecia na legislação civilista anterior. 
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cada vez mais mitigada a idéia de liberdade absoluta na manifestação da vontade do 

contratante, ou de pelo menos um deles. 

O Estado, então, passou a atuar de forma ativa na regulamentação de certas relações 

contratuais ao estabelecer regras e impor limites à vontade dos contratantes. Tal forma de 

intervir tem como escopo a proteção da parte mais fraca na relação contratual (a vontade 

racional negocial), a comutatividade e o equilíbrio das prestações – é a busca da chamada 

justiça contratual, da função social do contrato148. Há a ampliação do conceito de ordem 

pública, antes consubstanciado basicamente na moral, para a inclusão de elementos de cunho 

econômico e social149. 

Na sociedade atual, o conhecimento sobre os bens produzidos pela indústria é apenas 

de domínio do próprio fabricante ou daqueles que o comercializam. O consumidor de nosso 

tempo além de não saber como são feitos os bens ou serviços que adquire no mercado, 

também não domina as técnicas de manuseio. Há um desequilíbrio de conhecimento, em que 

um domina todas as informações sobre o produto, ao passo que o outro tem apenas 

expectativas fundadas nas idéias geradas pela publicidade. 

Pode, pois, concluir-se que a característica mais marcante do consumidor, no final do 

século XX, foi a hipossuficiência em relação aos fornecedores, quer no campo tecnológico, 

financeiro ou jurídico. Diante disso, foi afastada a aplicação dos princípios do pacta sunt 

servanda e da autonomia da vontade na perspectiva absoluta que eram vistos nos modelos 

anteriores. 

Atualmente, com as crescentes demandas da vida social, contratam-se em larga escala 

e utilizam-se, em geral, cláusulas contratuais pré-estabelecidas por um dos contratantes, 

                                                 
148 MARQUES, 1999, p. 86. 
149 Os contratos de consumo, no seu aspecto subjetivo, possuem de um lado o fornecedor, que exerce atividade 
empresarial relativa ao bem ou serviço, e de outro lado o adquirente, o consumidor (figura que integra a ponta da 
cadeia da relação de fornecimento), que não exerce qualquer atividade profissional relativa a este bem ou 
serviço. No aspecto objetivo, o contrato de consumo tem como destinação do produto a sua utilização pelo 
consumidor, que não tem intenção de revender, trocar ou alugar o bem fornecido. Com base nestes aspectos, 
distinguem-se os contratos de consumo dos contratos civis e dos mercantis. 
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restando apenas, para a sua conclusão, a adesão da outra parte. Logo, por uma questão de 

economia, de racionalização, de praticidade e mesmo de segurança, o fornecedor predispõe 

antecipadamente um esquema contratual150, que é aplicável indistintamente a toda série de 

futuras relações contratuais. 

A característica da adesividade contratual é a ausência de uma fase pré-negocial 

decisiva. 

Outrossim, todo o processo de mudanças, que culminou com a ampla utilização dos 

contratos de adesão, trouxe enorme discussão aos operadores do direito. 

Pensou-se estar diante de um instituto incompatível com o contrato, pois ali não era 

possível identificar o acordo de vontades. Surgiram, então, várias teses anticontratualistas, que 

ora o concebiam como negócio jurídico unilateral151 de vontade, ora o aproximavam da 

própria lei152. 

Num segundo momento, houve um grande esforço para enquadrar os contratos de 

adesão na teoria contratual clássica, pois não se admitia que os contratos de adesão tivessem 

natureza jurídica própria que os subtraísse das regras aplicáveis aos contratos em geral. No 

entanto, contrato de adesão não é uma espécie nova e independente de contrato, mas, sim, um 

                                                 
150 Nos termos do artigo 54, caput, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90): “Contrato de adesão 
é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecida unilateralmente pelo 
fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 
conteúdo”. 
151 Através da tese negocial, acreditava-se que o contrato de adesão era ato unilateral, uma vez que as cláusulas 
são preestabelecidas sem que ocorra livre manifestação da vontade - a vontade do aderente é restrita à vontade 
do predisponente. Na verdade, tal concepção não é sustentável porque é indiscutível o conteúdo volitivo mesmo 
nos contratos de adesão. 
152 A segunda tese, normativa, baseava-se no fato de que as condições gerais dos contratos ou cláusulas 
contratuais gerais constantes dos contratos de adesão eram estabelecidas pelos proponentes com força de lei. Tal 
tese foi duramente criticada, com fundamento no Estado de Direito que, em suas regras constitucionais ou 
fundamentais, proíbe a atribuição de um privilégio Poder Legislativo, pois, caso contrário, haveria uma prévia 
subversão real da organização político-jurídica. Contrariamente a tal entendimento, importa salientar, também, 
que as condições gerais carecem de caracteres internos e externos de norma de direito objetivo, positivada. Nem 
mesmo aquelas redigidas pela empresa e aprovadas pela administração pública se convertem em normas estatais, 
pois a aprovação administrativa significa apenas que o órgão público administrativo nada tem a opor, do ponto 
de vista dos interesses que lhe incumbe fiscalizar. Este poder de vigiar não constitui delegação legislativa 
(BITTAR, 1991, p. 85). 
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método comum de contratação utilizado em vários tipos de contratos existentes (inclusive de 

natureza civil). 

O fato é que, em que pese a discussão sobre a natureza jurídica dos contratos de 

adesão, foi reconhecida a sua natureza contratual, a qual foi confirmada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, que define tal instituto como contrato, apesar de 

suas peculiaridades153, e pelo próprio Código Civil de 2002, nos seus arts. 423 e 424, 

conforme já mencionado. 

A tese contratualista é baseada na existência de manifestação bilateral de vontade onde 

o aderente participa da relação manifestando sua vontade no ato da contratação, uma vez que 

apesar das cláusulas serem previamente estabelecidas, o aderente não é obrigado a aceitá-las 

e, somente com a sua anuência é que o contrato se forma – e é inegável o caráter contratual de 

tais convenções.  

O Código de Defesa do Consumidor, para os contratos de consumo, e o próprio 

Código Civil de 2002, para os contratos paritários, reconheceram a vulnerabilidade da parte 

aderente (tutela da hipossuficiência) e procuraram fornecer, cada um deles em grau 

específico, instrumentos necessários para atenuação do apontado desequilíbrio na gênese 

negocial. 

A Constituição Federal de 1988, seguida do Código de Defesa do Consumidor, de 

1990, foram marcos que permitiram a releitura da teoria contratual a partir dos novos 

referenciais postos. O Código Civil de 2002, sem sombra de dúvidas, aproveitou diversos 

princípios inseridos e desenvolvidos na legislação consumeirista, tanto que existe uma 

tendência de absorção crescente de tais princípios na legislação civilista. 

                                                 
153 Há contrato quando uma parte aceita a oferta da outra e, ainda que as condições ou o conteúdo regulamentar 
do negócio tenham sido formados por apenas uma das partes, isto não exclui o caráter contratual. A adesão, do 
ponto de vista jurídico, não se diferencia da aceitação de uma oferta, pois nos contratos de adesão, há uma 
verdadeira prestação de consentimento. 
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Na verdade, só com a chegada do Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, III, e 51, 

IV) o princípio da boa-fé objetiva foi efetivamente inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro (o art. 131, 1, do Código Comercial de 1850, como dito, foi desprezado pelos 

juristas e pelos tribunais pátrios). Claro que como máxima balizadora dos contratos “de 

consumo”154.  

A leitura conjunta da Constituição Federal de 1988 com a legislação protetiva do 

consumidor autorizaram, antes mesmo da chegada do Código Civil de 2002, a leitura 

extensiva do princípio da boa-fé objetiva a todas as relações contratuais e não apenas àquelas 

denominadas “de consumo”. 

  

44..44..  AA  nnoovvaa  pprriinncciippiioollooggiiaa  ccoonnttrraattuuaall::  ddooss  pprriinnccííppiiooss  ttrraaddiicciioonnaaiiss  aaooss  pprriinnccííppiiooss  ssoocciiaaiiss  

ddooss  ccoonnttrraattooss

                                                

 

O primeiro ponto de destaque à nova principiologia contratual, na verdade não tão 

nova assim, que veio a ser expressa no texto do Código Civil de 2002, é a inserção da função 

social dos contratos, especificamente no art. 421 do mencionado diploma, que serve de base 

para outras ramificações principiológicas existentes, como a equivalência material das 

prestações, através da revisão judicial dos contratos. 

Isso quer dizer que os interesses individuais são realizáveis com vistas ao interesse 

maior, coletivo. E isso é dito em razão de que todo contrato repercute no ambiente social em 

que é formado155. A própria Constituição Federal, no art. 170, define os fins da ordem 

 
154 NOVAIS, 2000, p. 31. 
155 LÔBO, 2003, p. 15. O mesmo autor destaca que o princípio da função social dos contratos não é explicitado 
de forma direta nem pela Constituição Federal, nem pelo Código de Defesa do Consumidor, e que no “ Código 
Civil de 2002 a função social surge relacionada à ‘liberdade de contratar’, como seu limite fundamental. A 
liberdade de contratar, ou autonomia privada, consistiu na expressão mais aguda do individualismo jurídico, 
entendida por muitos como o toque de especificidade do direito privado. São dois princípios antagônicos que 
exigem aplicação harmônica. No Código a função social não é simples limite externo ou negativo mas limite 
positivo, além de determinação do conteúdo da liberdade de contratar. Esse é o sentido que decorre dos termos 
‘exercida em razão e nos limites da função social do contrato’ (art. 421). O princípio da função social é a mais 
importante inovação do direito contratual comum brasileiro e, talvez, a de todo o novo Código Civil. Os 
contratos que não são protegidos pelo direito do consumidor devem ser interpretados no sentido que melhor 
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econômica e coloca a justiça social ao lado de outros valores fundamentais como trabalho e 

livre iniciativa. Essa mesma justiça social que vai dar base e significado ao que o Código 

Civil denominou de função social do contrato156 e à própria idéia de justiça contratual. 

Relativamente ao tradicional princípio da autonomia da vontade ou da liberdade 

contratual, destacam-se duas máximas: primeiro, o fundamento da lei privada no direito 

romano, conforme letra da Lei das XII Tábuas: uti lingua nuncupassit, ita ius esto (o direito 

será conforme expresso nas palavras, significando que aquele que manifesta, em um vínculo 

com terceiro, sua vontade, está por tal manifestação obrigado). Muito provavelmente esta 

máxima resume o valor imperativo da autonomia da vontade e afasta do Estado a função de 

intervir nos negócios privados. 

A segunda máxima, pacta sunt servanda, evidencia esta imperatividade (os pactos são 

para serem cumpridos), e encontra base na expressão patere quam ipse fecisti legem (sofre a 

lei que tu próprio fizeste), se interpretada no sentido obrigacional, no qual o contrato "faz lei 

entre as partes". 

O princípio da obrigatoriedade contratual (pacta sunt servanda), decorrência da 

liberdade de contratar, que a concepção individualista utilizava no sentido absoluto, começou 

a se relativizar em razão dos novos acontecimentos e valores da realidade social. Ao mesmo 

tempo, passou a ganhar relevância a antiga cláusula rebus sic stantibus, proposição do direito 

canônico, segundo a qual os contratos de trato sucessivo ou continuado, de execução 

postergada no tempo, entendem-se condicionados pela manutenção do estado das coisas 

(contractus qui habent tractum sucessivum et dependetiam de futuro rebus sic stantibus 

intelliguntur), ou seja, a permanência das circunstâncias objetivas existentes no momento da 
                                                                                                                                                         
contemple o interesse social, que inclui a tutela da parte mais fraca no contrato, ainda que não configure contrato 
de adesão. Segundo o modelo do direito constitucional, o contrato deve ser interpretado em conformidade com o 
princípio da função social” (LÔBO, 2003, p. 17). 
156 Importa salientar que a chamada função social não é novidade, nem descoberta, nem privativa dos contratos 
(NORONHA, 1994, p. 83). Na atual sistemática, todo direito tem uma conotação social, como é o caso da função 
social da propriedade – “o reconhecimento da função social do contrato é mero corolário dos imperativos 
constitucionais relativos à função social da propriedade e à justiça que deve presidir à ordem econômica” 
(REALE, 1986, p. 32). 
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formação do contrato – condição para sua força obrigatória. 

A cláusula rebus sic stantibus veio a se consolidar na denominada teoria da 

imprevisão157, inicialmente, aqui no Brasil, como construção doutrinário-jurisprudencial e, 

hoje, expressamente prevista no art. 478, do Código Civil de 2002, que tem como 

características gerais, é claro, a imprevisibilidade de fato superveniente, a onerosidade 

excessiva para uma das partes e o ganho acentuado para a outra158. No Código de Defesa do 

Consumidor é afastado o elemento imprevisibilidade, exigindo-se, para a revisão do contrato, 

apenas fato superveniente que traga onerosidade excessiva para o consumidor. 

O princípio da relatividade, no direito tradicional, é firmado na concepção de que os 

efeitos dos contratos ficam restritos apenas às partes dele participantes, podendo, apenas em 

via de exceção, produzir efeitos na esfera jurídica de terceiros não inseridos no vínculo 

contratual. Trata-se, enfim, do princípio da relatividade dos contratos, segundo o qual o 

contrato só produz efeitos àqueles que dele participam, sem prejudicar nem aproveitar 

terceiros. 

A idéia de justiça contratual da teoria clássica, que se apoiava na reciprocidade dos 

contratantes (na igualdade formal), evoluiu ao que hoje denominamos de igualdade e 

reciprocidade substantivas. A igualdade substantiva baseia-se no reconhecimento das 

desigualdades reais dos contratantes, a fim de instrumentalizar a efetiva proteção da parte 

mais fraca da relação contratual. Quanto à reciprocidade, dois novos elementos ganharam 

                                                 
157 A doutrina fixa como requisitos gerais para a aplicação dessa teoria: (a) existência de contrato de execução 
diferida ou sucessiva; (b) alteração radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, em 
confronto com o ambiente objetivo no da celebração; (c) onerosidade excessiva para um dos contratantes e 
benefício exagerado para o outro e (d) imprevisibilidade da modificação. Neste sentido, quando acontecimentos 
extraordinários determinam radical alteração no estado de fato contemporâneo à celebração do contrato, com 
conseqüências imprevisíveis, das quais decorre excessiva onerosidade no cumprimento da obrigação, o vínculo 
contratual pode ser resolvido ou alterado o seu conteúdo para restabelecimento do equilíbrio inicial. Verifica-se 
que, para a aplicação dessa teoria, não é necessário que a prestação se torne impossível, pois basta que, através 
de fatos extraordinários e imprevisíveis, ela se torne excessivamente onerosa para uma das partes. 
158 Note-se que o art. 478, do Código Civil/2002, traz como conseqüência a resolução do contrato e não fala em 
revisão. No entanto, é assente o entendimento de que a revisão é possível, seja pela idéia de “quem pode o mais 
(resolução), pode o menos (revisão)” e, principalmente, em face do teor do art. 317, também do Código Civil de 
2002. 
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importância: o equilíbrio e a confiança, em que passaram a ter relevo na avaliação da justiça 

da relação contratual, restando insuficiente a análise apenas da validade do consentimento e 

do atendimento aos requisitos formais do contrato. 

A nova realidade econômico-social, já abordada nos itens 4.2 e 4.3 deste trabalho, fez 

com que o fundamento da vinculatividade dos contratos não mais se centrasse exclusivamente 

na vontade, autônoma e livre (na mais ampla concepção). Abriu-se a perspectiva social das 

relações negociais – o contrato realiza um valor de utilidade social a fim de promover o bem 

comum, o progresso econômico e o bem-estar social.  

Ademais, esses novos princípios159, denominados princípios sociais do contrato, não 

eliminam os princípios liberais (ou que predominaram no Estado liberal), a saber, o princípio 

da autonomia privada (ou da liberdade contratual em seu tríplice aspecto, como liberdade de 

escolher: o tipo contratual, o outro contratante e o conteúdo do contrato), o princípio do pacta 

sunt servanda (ou da obrigatoriedade gerada por manifestações de vontades livres, 

reconhecida e atribuída pelo direito) e o princípio da eficácia relativa apenas às partes do 

                                                 
159 É de ser registrado que a modificação principiológica não é estranha, nem altera, substitutivamente, o sistema 
jurídico, este entendido como uma ordem teleológica de princípios gerais de Direito com a função “de traduzir e 
realizar a adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica” (CANARIS, 2002, p. 23). “Duas 
qualidades do sistema desempenham, na discussão jurídica actual, um papel largo que ainda não foi abordado 
[...] e que se vai examinar de seguida: a abertura e a mobilidade do sistema. [...] No que toda, em primeiro lugar, 
à abertura, encontram-se, na literatura, utilizações liguísticas diferentes. Numa delas, a oposição entre sistema 
aberto e fechado é identificada como a diferença entre uma ordem jurídica construída casuisticamente e apoiada 
na jurisprudência e uma ordem dominada pela idéia de codificação [...]. Na outra, entende-se por abertura a 
incompleitude, a capacidade de evolução e a modificabilidade do sistema; neste sentido, o sistema da nossa 
ordem jurídica hodierna pode caracterizar-se como aberto. Pois é um facto geralmente conhecido e admitido o de 
que ele se encontra numa mudança permanente [...]. Esta mudança, em cujo decurso foi descoberta uma série de 
novos princípios, tem sido descrita com frequência e só precisa, aqui, de ser indiciada. Assim, e enquanto factos 
construtivos ou modificativos do sistema, desenvolveram-se: o princípio do risco, na responsabilidade objectiva, 
o princípio da confiança, na responsabilidade pela aparência jurídica e na doutrina da culpa in contrahendo e o 
princípio da equivalência material no instituto da alteração das circunstâncias; de modo semelhante, o princípio 
da boa-fé demonstrou, na exceptio doli, na doutrina da supressio ou na multiplicidade dos deveres de 
comportamento desenvolvidos a partir dela, uma inegável força de alteração do sistema” (CANARIS, 2002, p. 
103-105). O mesmo autor destaca a distinção dos dois lados do conceito de sistema: o científico e o objetivo 
(CANARIS, 2002, p. 105). E conclui, analisado a relação entre as modificações dos dois lados, que o sistema 
objetivo se modifica quando há alteração dos valores constitutivos do direito vigente, e, por conseqüência, como 
o sistema científico está em relação de dependência com o objetivo, muda sempre com este – as modificações do 
sistema científico resultam dos progressos do conhecimento dos valores fundamentais do direito vigente e 
traduzem a existência de modificações do sistema objetivo (CANARIS, 2002. p. 112). 
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contrato (ou da relatividade subjetiva); mas limitaram, profundamente, o alcance e o conteúdo 

de tais princípios tradicionais. 

O princípio da justiça contratual representa a idéia de eqüidade entre as partes, de sorte 

que ninguém dê mais ou menos do que proporcionalmente recebeu. Ligados a esse princípio, 

os autores destacam o princípio da equivalência material, que consiste na preservação da 

equação do justo equilíbrio contratual, “seja para manter a proporcionalidade inicial dos 

direitos e obrigações, seja para corrigir desequilíbrios supervenientes”160. 

Por fim, o princípio da boa-fé contratual objetiva (arts. 113 e 422, do Código Civil de 

2002), tema central do presente estudo, consiste em dever, imposto às partes, de agir de 

acordo com certos padrões de correção e lealdade. Tal princípio consolida a tutela da 

confiança recíproca entre as partes contratantes, que deve existir antes, durante e depois de 

formado e executado o contrato. 

O contrato importa efeitos internos e externos. Os efeitos internos, isto é, os direitos e 

obrigações dos contratantes, que a eles se limitam, reduzem-se e circunscrevem-se. Em regra, 

não é possível criar, mediante contrato, direitos e obrigações para outrem. Sua eficácia interna 

é relativa, seu campo de aplicação comporta somente as partes. Por outro lado, consideram-se 

externos os efeitos que influenciam os terceiros e seus respectivos interesses, que podem vir a 

ser favorecidos, nomeados ao vínculo, ou, ainda, prejudicados pela constituição do liame 

jurídico. Assim, não há como negar que o contrato é ato jurídico por constituir fenômeno 

social regulado pelo direito, originado da necessária manifestação de vontade. E como ato, 

                                                 
160 LÔBO, 2003, p. 18. E continua o ilustre professor, asseverando que tal princípio “desenvolve-se em dois 
aspectos distintos: subjetivo e objetivo. O aspecto subjetivo leva em conta a identificação do poder contratual 
dominante das partes e a presunção legal de vulnerabilidade. A lei presume juridicamente vulneráveis o 
trabalhador, o inquilino, o consumidor, o aderente de contrato de adesão. Essa presunção é absoluta, pois não 
pode ser afastada pela apreciação do caso concreto. O aspecto objetivo considera o real desequilíbrio de direitos 
e deveres contratuais que pode estar presente na celebração do contrato ou na eventual mudança do equilíbrio em 
virtude de circunstâncias supervenientes que levem à onerosidade excessiva para uma das partes” (LÔBO, 2003, 
p. 18-19). 
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acontecimento ou realidade, deve ser levado em conta pelos demais membros da sociedade, 

para aferição da existência de conseqüência proveitosa ou prejudicial a outrem161. 

As modificações estruturais pelas quais passou a sociedade contemporânea, 

principalmente as de natureza econômica, inseridas nesse contexto de globalização e de 

avanço que o uso da tecnologia veio ocasionar nos meios de produção, na circulação de 

riquezas e nas relações entre indivíduos, deram uma feição diferenciada ao contrato, com a 

proposta do redimensionamento dos conceitos até então vigentes na teoria contratual162, 

condicionando o instrumento de sua realização (o contrato) aos reclamos sociais envolvidos 

no processo descrito. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
161 LISBOA, 1997, p. 108. 
162 Busca da justiça contratual, que é de interesse social, pois situações absolutamente desiguais e 
desproporcionais, que causam prejuízo a um dos contratantes, mesmo consideradas legais podem caracterizar-se 
evidentemente imorais (DONINI, 1999, p. 06). 
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55..  OO  PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDAA  BBOOAA--FFÉÉ  OOBBJJEETTIIVVAA

                                                

  

A Constituição Federal de 1988 colacionou entre os seus objetivos fundamentais a 

existência de uma sociedade digna, justa e solidária. E o alcance dessa justiça, principalmente 

no que concerne à chamada teoria contratual, passa, necessariamente, pelo princípio da boa-fé 

objetiva. 

A boa–fé objetiva é um código de conduta que engloba um complexo de normas, ao 

qual se submetem necessariamente os participantes do vínculo obrigacional, um elo de 

cooperação recíproca entre as partes, em face do objetivo (da obrigação) a que visam. 

A conseqüência imediata da aceitação dessa perspectiva é a reformulação do antigo 

conceito de obrigação, que foi sempre entendida, no direito, como um vínculo entre duas 

partes, no qual cada uma deve (estritamente) à outra determinada prestação (fazer, não-fazer 

ou dar/restituir). Em uma obrigação formalizada no contrato de compra e venda, por exemplo, 

espera-se de uma parte que entregue determinado bem, e da outra, que pague o preço 

mutuamente ajustado, com a extinção do negócio a partir do cumprimento das prestações 

(adimplemento).  

A obrigação, então, sob essa ótica, não seria nada mais do que o vínculo que une as 

partes contratantes e que se resolve na exata medida da satisfação de seu único objeto, a 

prestação. São realçados apenas os aspectos externos163 da obrigação, a saber: o vínculo, o 

objeto e os sujeitos. 

Todavia, na concepção que deriva da boa-fé objetiva, a obrigação não é simplesmente 

vista como um vínculo, mas como um processo, no qual se reconhece um aspecto interno, 

que é dinâmico, caracterizado por inúmeras implicações geradas pelo vínculo ou deveres de 
 

163 Em ótimo trabalho, Eduardo Messias Gonçalves de Lyra Jr. destaca que os efeitos dos contratos podem ser 
subdivididos em duas categorias: efeitos internos e efeitos externos. “Os primeiros, concernentes em princípio 
somente às partes, consistem nos direitos e obrigações (rectius deveres) nascidos no contrato. Assim, na compra 
e venda, os efeitos internos do contrato seriam, para o vendedor, a transferência da propriedade e entrega da 
coisa, para o comprador, o pagamento do preço. Os segundos traduzem a própria existência do contrato, 
realidade que os terceiros não podem desconhecer, Assim, embora no contrato de compra e venda os terceiros 
não possam ser obrigados a entregar a coisa vendida ou a pagar o respectivo preço, os credores do comprador e 
do vendedor, por exemplo, sofrerão, necessariamente, os ‘efeitos’ da operação” (LYRA JR., 2002, p. 147-148). 
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conduta das partes, objetivamente verificáveis no processo de desenvolvimento da relação 

obrigacional. 

Entendida dessa forma, a obrigação constitui um complexo de regras de conduta entre 

as partes, que visa a um objetivo comum composto pela plena satisfação das expectativas 

recíprocas. O simples adimplemento da obrigação especificamente estipulada subordina-se ao 

desenvolvimento da relação no tempo e em face de todas as implicações circunstanciais. Há 

na obrigação, internamente, um complexo de direitos e deveres entre as partes, composto 

tanto pelos direitos de crédito essenciais, quanto pelas pretensões, pelos deveres 

instrumentais, pelas expectativas comportamentais legítimas (e esses deveres não estão 

textualmente previstos, mas decorrem do significado da boa-fé das partes dado ao caso 

concreto). 

  

55..11..  UUmm  bbrreevvee  ppaannoorraammaa  ddaa  hhiissttoorriiooggrraaffiiaa  ddaa  bbooaa--fféé  ccoonnttrraattuuaall

                                                

  

As concepções de aequitas, bona fides e utilitas chegam ao direito romano através da 

filosofia grega164. No direito romano, a fides ganha uma importância extraordinária, inclusive 

com conteúdo religioso (o ius civile era baseado no formalismo, o ius gentium, na fides). 

Então, a origem da boa-fé está no dever de lealdade e de cooperação, cuja idéia já era 

desenvolvida na própria antigüidade romana, especialmente na já mencionada fides, que 

impunha a abstenção de todo e qualquer comportamento que pudesse tornar a execução do 

contrato mais difícil ou onerosa. Sua antítese era o chamado dolus malus. 

A importância do conceito da confiança, da fides, influenciou o tratamento severo 

dirigido ao devedor na Lei das XII Tábuas, especialmente no caso da Tabula Tercia (de rebus 
 

164 Aequitas é uma noção matemática extraída da obra de Aristóteles; inspira-se na proporção ou igualdade de 
duas relações e, no plano jurídico, convida os homens a manter uma igualdade proporcional tanto às forças 
quanto às necessidades de cada um. Fides (fé, confiança) era uma velha noção religiosa ligada à deusa Fides, a 
quem o rei Numa havia consagrado um templo; sob influência grega, secularizou-se, chegando a revestir um 
caráter puramente ético (fundamentum justitiae); no campo do direito, apresenta uma acepção objetiva (ações de 
boa-fé que possuem uma cláusula ex bona fide) e subjetiva (quando um comprador de boa-fé acredita em 
determinadas qualidades da coisa adquirida). E, por fim, a utilitas, que é justamente a utilidade comum do 
direito; é o bem comum, o bem geral (GIORDANI, 1986, p. 17). 
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creditis)165, abrandado apenas com o advento da Lex Poetelia Papiria de Nexis166, que aboliu 

a escravidão e a morte do devedor civil ou do que, por delito, causasse dano a terceiro. 

Os romanos interligavam o direito das obrigações ao direito processual, sendo que o 

simples consenso entre as partes não era capaz de tornar o vínculo obrigatório, pois havia a 

necessidade de uma actio que resguardasse os interesses do credor. Os contratos normais, 

formais, do ius civile, geravam ações de direito estrito (stricti iuris iudicia), os contratos 

consensuais, do ius gentium, geravam ações de boa fé (bonae fidei iudicia). Nos contratos 

stricti juris, o conteúdo das convenções era deduzido da fórmula oral ou escrita de que 

derivasse a obrigação, sendo que os poderes do juiz consistiam em apurar o que houvesse sido 

dito ou escrito pelas partes, sem se preocupar com as suas possíveis intenções. Diversamente, 

nos contratos bonae fidei, o juiz poderia averiguar a intenção das partes, considerar as 

circunstâncias em que a convenção houvesse se formado e os usos do lugar. Assim, enquanto 

que nos contratos stricti juris o juiz analisava os elementos extrínsecos do contrato, nos 

contratos bonae fidei, o juiz observava o elemento volitivo dos sujeitos na contratação, 

considerando as circunstâncias do caso. 

A boa fé adquire um papel fundamental no direito romano167 com a substituição do 

formalismo pelo consensualismo, como conseqüência do desenvolvimento comercial, uma 

vez que passou a corresponder a uma maior segurança na formação das relações, segurança 

                                                 
165 A Tábua III, tinha como referência as obrigações e as dívidas. Trata da manus injectio (execução forçada), 
que é a quarta ação da lei, e determinava os direitos que tinha o credor para executar o devedor que não pagava 
sua dívida no vencimento (de aere confesso, rebusque jure judicatis). Nela continuava o rigoroso preceito pelo 
qual o credor poderia prender a ferros (até 15 libras) o devedor, escravizá-lo ou vendê-lo a um estrangeiro (trans 
Tiberim). Por sinal, continha disposição em virtude da qual, quando havia mais de um credor de um só devedor 
insolvente, era este condenado à morte para que seu cadáver fosse partilhado entre os próprios credores 
(SEGURADO, 1989, 143). 
166 A Lex Poetelia Papiria de Nexis (326 a.C.) modificou o rigorismo e modificou a Tábua III, item 9, da lei 
anterior (XII Tábuas). Aboliu nexum. O patrimônio do devedor responde pelo débito, mas o corpo não. Além 
disso, não mais se poderia prender o devedor, a não ser que a dívida adviesse de delito, ou seja, quem jurar 
pagar, o fará solto. É o início da liberdade da plebe (SEGURADO, 1989, p. 162).  
167 A boa-fé caracterizava uma parte fundamental da realidade contratual romana e se instalou com princípio 
geral do direito contratual, e ele mesmo, o direito romano, iniciou um processo de mudança semântica com 
repercussões jurídicas fundamentais (CASTRESANA, 1991, p. 101). 
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que se encontrava consubstanciada no conceito objetivo da fides bona168, isto é, na 

necessidade de atuação com correção, lealdade. Tratava-se, assim, de um conceito ético que 

buscava evitar comportamentos desleais, com resguardo da proteção do vínculo de confiança 

nos negócios celebrados. 

Com a queda do Império Romano do Ocidente e as invasões bárbaras, a partir do 

século VI d.C., houve a assimilação de elementos do direito germânico e do direito 

costumeiro. No entanto, a importância da boa-fé perdurou no período da Alta Idade Média, 

inclusive através da figura da fides facta ou fé empenhada, que era uma espécie de contrato 

extremamente formal previsto nas leis francas do século VIII d.C.169

Na Baixa Idade Média, o consensualismo se firma, com respeito à palavra dada, por 

influência direta do direito canônico170, conforme se observa na Decretais de Gregório IX, de 

1243 d.C. – pacta quantum nuda servantur (qualquer pacto, mesmo o nu, deve ser 

mantido)171. Por isso é destacado172 que a boa-fé se tornou presente no pensamento jurídico-

canônico, traduzindo a idéia de ausência de pecado, na linha de valores do cristianismo. 

Diferentemente do direito romano (que aplicava a boa-fé à posse e às obrigações), o direito 

canônico ampliou a boa-fé aos denominados nuda pacta (acordos meramente consensuais) – a 

boa-fé adquire uma dimensão tal que traduz a concretização da lei divina173. 

Com o desenvolvimento dos ideais do cristianismo, foi dada uma nova conotação ao 

princípio da boa-fé, que passou a ser encarada como a ausência de pecado, como conceito 

                                                 
168 “Note-se que o jus civile – restrito aos cidadãos romanos – introduziu disciplina obrigacional formalmente 
rígida, típica de uma sociedade fechada. Com o tempo, a necessidade de comércio com outros povos propiciou o 
incremento do jus gentium, aplicável indistintamente a romanos e estrangeiros. O jus gentium, baseado em usos e 
costumes comerciais, representou o campo propício ao incremento da boa-fé, pois nas relações informais era 
fundamental a lealdade à palavra empenhada. Com a substituição do fundamento de validade das relações 
contratuais da forma para o consentimento é que verdadeiramente a fides passa a ser qualificada como fides 
bona” (ROSENVALD, 2005, p. 76). 
169 A respeito desse período (Alta Idade Média), John Gilissen, em trabalho monumental, faz referência expressa 
às Leis Sálica e Ripuária (GILISSEN, 1995, p. 732). 
170 GILISSEN, 1995, p. 734. 
171 MARTINS, 2000, p. 42. 
172 CODEIRO, 2001, P. 153-154. 
173 ROSENVALD, 2005, p. 77. 
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contrário à má-fé. Essa nova visão do direito obrigacional se refletia na garantia ao fiel 

cumprimento do pactuado. Por seu turno, a boa-fé perde seu caráter objetivo, prevalecendo o 

aspecto subjetivo, através da ausência de pecado no momento da contratação – além da 

inserção de elementos de cunho moral e religioso no cumprimento contratual. A boa-fé passa 

a ter o status de valor metajurídico, caracterizando-se, sobretudo, por seu aspecto subjetivo. 

Por sinal, é na Alemanha da Idade Média que surge e se desenvolve a idéia da boa-fé 

que desembocou no código alemão de 1900. Como destaca Menezes Cordeiro, Treu und 

glauben exprime as correspectivas noções de lealdade e crença/confiança que devem orientar 

as relações contratuais e as condutas das partes envolvidas. A utilização do termo é 

documentada desde o século XIV, separadamente, e logo depois de modo conjunto, em 

fórmula par174. 

A partir da Idade Moderna, o aspecto subjetivo da boa-fé converge e acompanha o 

processo evolutivo do consensualismo contratual, que se tornou a base da teoria clássica dos 

contratos, soerguida sobre os princípios tradicionais (ver itens 4.1 e 4.2 deste trabalho), 

principalmente autonomia da vontade e obrigatoriedade dos contratos, em detrimento da boa-

fé, cuja aplicação se restringiu ao campo dos direitos reais (a exemplo dos clássicos conceitos 

de posse de boa-fé e posse de má-fé). 

Com base em filósofos como Grotius, Puffendorf e Rousseau175, o princípio da 

autonomia privada ficou bem traçado e delimitado e respondia perfeitamente às concepções 

de então: o individualismo (no campo filosófico) e o liberalismo (no campo econômico). 

A Revolução Francesa, através dos valores que se tornaram apanágios do movimento 

(liberdade, igualdade e fraternidade), desembocou no Código Napoleônico de 1804, que 

cristalizou de forma magistral tais valores. Mesmo assim, desde o Código Napoleônico (art. 

                                                 
174 CORDEIRO, 2001, p. 166. 
175 MARTINS, 2000, p. 43. 
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1.135176), a doutrina já destacava177, de alguma forma, que ao lado da autonomia da vontade, 

existia paralelamente a obrigação de lealdade178 em todas as fases do vínculo contratual para 

que não fossem frustradas as expectativas (nem ocorressem danos) da outra parte da relação 

negocial. Certamente em razão do modelo da época, não foram desenvolvidas 

jurisprudencialmente as expressões “eqüidade” e mesmo “costume” contidas no mencionado 

dispositivo do Código francês179. 

Em contraposição ao modelo liberal de Estado, surge na Alemanha180 a concepção de 

Estado Social, desenvolvida a partir da elaboração da ordenação civilística tedesca (o Código 

Civil alemão – BGB) e, a partir de então, iniciam-se os aprofundamentos dos estudos sobre a 

boa-fé para compreendê-la tal qual como a conhecemos hoje.  

Antes do BGB, a pandectística181 alemã também não aplicou nem desenvolveu a boa-

fé, nem trabalhou com os conceitos, principalmente os de natureza ética (como o da própria 

boa-fé)182. 

                                                 
176 Art. 1.135, do Código Civil francês: “Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprime, mais 
encore à toutes lês suítes qui l’équité, l’usage, ou la loi donnet à l’obligation d’aprés as nature” (as convenções 
obrigam não somente ao que está nelas expresso mas ainda a todas as conseqüências que a eqüidade, o uso ou a 
lei derem à obrigação de acordo com a sua natureza). 
177 USTÁRROZ, 2002, p. 151. 
178 Destaque-se que a Escola da Exegese, desenvolvida profundamente no século XIX, “não permitiu o 
desenvolvimento do princípio da boa-fé em seu caráter objetivo, o que é perfeitamente explicável por seu 
exagerado apego à lei e ao individualismo jurídico, que, aliado ao primado da autonomia da vontade, não 
permitia a maior atividade criadora do juiz. Delimitando-se a atuação da boa-fé, como descrito, limitou-se a sua 
aplicação à subjetiva, no campo dos direitos reais. [...] Assim, no século XIX, o princípio da autonomia da 
vontade foi o mais importante, verificando-se um esvaziamento do princípio da boa-fé como conseqüência do 
predomínio absoluto do voluntarismo jurídico, de obediência ao direito estrito, da metodologia da Escola da 
Exegese. Esteve, portanto, sujeito à restrita aplicação.” (MARTINS, 2000, p. 44). 
179 A previsão da boa-fé no texto normativo do Código Civil francês não foi suficiente para despertar a leitura 
que dela é feita atualmente. Menezes Cordeiro explica que como “imagem do bloqueio geral derivado de uma 
codificação fascinante e produto das limitações advenientes de um positivismo ingénuo e exegético, a boa-fé 
napoleônica veio a limitar-se à sua tímida aplicação possessória e, para mais, em termos de não levantar ondas 
dogmáticas” (CORDEIRO, 2001, p. 267). 
180 O §242, constante do Livro II – Recht der Schuldverhältnisse (Direito das Obrigações), Seção I, Título I, 
preceitua: “Leistung nach Treu und Glauben – Der Schuldner ist verplichtet, die Leistung so zu bewirken, wie 
Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es esfordern” (Prestação de acordo com a boa-fé – o 
devedor está obrigado a executar a prestação como a boa-fé, em atenção aos usos e costumes, o exige). O §157, 
do Livro I, Seção III, Título III, ao regulamentar a interpretação dos contratos, dispõe: “Auslegung von 
Verträgen. Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrsitte es erfordern” 
(Interpretação dos Contratos – os contratos devem ser interpretados como exige a boa-fé, atendendo-se aos usos 
e costumes”. 
181 O pandectismo germânico concebeu o Código em atenção a um sistema fechado e não houve a intenção de 
realizar-se a reconstrução do direito obrigacional. “Por excepcional obra da doutrina, contudo, e, sobremaneira, 
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O Código alemão e a difusão da doutrina e dos entendimentos da jurisprudência se 

difundiram na Europa183 e, como não poderia ser diferente, influenciaram as principais 

codificações do continente. Foi assim, por exemplo, com os códigos italiano184 e 

português185.  

A boa-fé baseava-se no cumprimento da avença e no comportamento leal, como 

reforço ao vínculo contratual, fonte de normas de conduta e alicerce jurisprudencial na 

interpretação dos negócios jurídicos. 

  

                                                                                                                                                         
da jurisprudência alemã nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, o princípio da boa-fé se liberta da 
concepção axiomática originária, sendo preenchido e sistematizado pela criativa atuação dos tribunais, traduzido 
em juízos de valor e fonte autônoma de direitos e obrigações” (ROSENVALD, 2005, p. 78). 
182 MARTINS, 2000, p. 45. 
183 “Na esteira do ensinamento da jurisprudência concretizadora alemã (e da cláusula geral contida no §242), os 
principais ordenamentos europeus, paulatinamente, foram assimilando a necessidade de elaborar cláusulas e 
princípios gerais, próprios de sistemas normativos abertos, pois somente dessa forma a amplitude da realidade 
poderia ser satisfatoriamente percebida pelo mundo jurídico. Por conseguinte aqueles sistemas de textura 
fechada, que buscavam captar, através da lei, todas as miudezas do cinema urbano, como tradicionalmente o 
eram os demais da família romano-germânica, incorporaram o texto alemão, sob outra roupagem” (USTÁRROZ, 
2002, p. 152).  
184 O Código Civil italiano (de 16/03/1942) trabalha claramente com a idéia de correttezza, o que fica evidente 
nas seguintes passagens já traduzidas: Art. 1337 (Negociações e responsabilidade pré-contratual) “As partes, no 
desenvolvimento das negociações e na formação do contrato, devem comportar-se de acordo com a boa-fé”; Art. 
1366 (Interpretação da boa-fé) “O contrato deve ser interpretado de acordo com a boa-fé”; Art. 1374 (Integração 
do contrato) “O contrato obriga as partes não somente em relação ao que está expresso no mesmo, mas ainda em 
relação a todas as conseqüências que dele derivam segundo a lei, ou, na falta, segundo os usos e a equidade”; 
Art. 1375 (Execução de boa-fé) “O contrato deve ser executado de acordo com a boa-fé”; e Art. 1175 
(Comportamento de acordo com a honestidade) “O devedor e o credor devem-se comportar de acordo com as 
regras da honestidade”. 
185 A preocupação do legislador português com a boa-fé e a tutela da confiança nas relações negociais é 
destacada em vários dispositivos da codificação (de 25/11/1966), cujos artigos principais exemplificativamente 
transcrevemos a seguir: Art. 217 (culpa na formação dos contratos), 1, “Quem negocia com outrem para 
conclusão de um contrato deve, tanto nas preliminares como na formação dele, proceder segundo as regas da 
boa-fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causa à outra parte”; Art. 239 (Integração) “Na 
falta de disposição especial, a declaração negocial deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes 
teriam tido se houvessem previsto o ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa-fé, quando outra seja a 
solução por eles imposta”; Art. 272 (Pendência da condição) “Aquele que contrair uma obrigação ou alienar um 
direito sob condição suspensiva, ou adquirir um direito sob condição resolutiva, deve agir, na pendência da 
condição, segundo os ditamos da boa fé, por forma eu não comprometa a integridade do direito da outra parte”; 
Art. 334 (Abuso do direito) “É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os 
limites imposto pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico desse direito”; Art. 437 
(Condições de admissibilidade), 1, “Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar 
tiverem sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação dele 
segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete gravemente os 
princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato”; e Art. 762 (Princípio geral), 2, “No 
cumprimento da obrigação, assim como no exercício do direito correspondente, devem as partes proceder de boa 
fé”. 
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55..22..  OObbjjeettiivviiddaaddee  ee  ssuubbjjeettiivviiddaaddee??

                                                

  

Existe uma distinção importante para este estudo que diz respeito à perspectiva 

subjetiva ou objetiva da boa-fé. Uma, é boa-fé estado subjetivo, atribuído psicologicamente à 

pessoa; a outra é princípio (ou idéia de valor normatizada), pois está ligada a elementos 

externos, a normas de atuação objetivamente aferíveis186. É certa a distinção, mas existe um 

elemento basilar e comum a ambas que é justamente a tutela da confiança, ou seja, em 

ambos os casos há uma situação de confiança que deve ser resguardada e protegida. 

Enquanto a boa-fé subjetiva encontra-se em oposição à má-fé (o aspecto subjetivo é 

levado em conta), a boa-fé objetiva está em oposição à ausência de má-fé (é verificada 

objetivamente uma “atuação desconforme”).  

A boa-fé subjetiva, também denominada de boa-fé crença, é oposta à intenção 

psicológica de lesar, normalmente ligada ao dolo. A boa-fé é uma exigência ética dos 

negócios jurídicos, concebida como um estado de consciência subjetiva de agir em 

conformidade com um padrão comportamental esperado, tanto juridicamente quanto em 

termos morais. 

Assim, a boa-fé vista no aspecto subjetivo corresponde a uma situação de aparência 

que gera um estado de confiança subjetiva187. Como alguns exemplos de boa-fé trabalhada no 

aspecto sensivelmente subjetivo, presentes no Código Civil de 2002, podemos destacar o 

casamento putativo (art. 1.561, caput188), a posse de boa-fé (arts. 1.201189 e 1.202190), os 

 
186 Fernando Noronha destaca que, na língua alemã, a distinção entre as duas espécies de boa-fé (subjetiva e 
objetiva) fica mais evidente porque as expressões que a elas correspondem são diferentes. Uma é guter Glaube, 
ou guter Glauben (boa crença), a outra, Treu und Glauben (lealdade e crença) (NORONHA, 1994, p. 132). 
187 NORONHA, 1994, p. 132. 
188 Art. 1561. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em 
relação a estes com os filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. 
189 Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. 
Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou 
quando a lei expressamente não admite esta presunção. 
190 Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias 
façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. 
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efeitos da posse (arts. 1.214 e seguintes), usucapião (art. 1.242, caput191), tradição feita ao 

adquirente de boa-fé (art. 1.268, caput e §1º192), o pagamento feito a credor putativo (art. 

309193), alienação de boa-fé de imóvel indevidamente recebido (art. 879, caput194), 

cessionário de boa-fé (art. 294195) e desconhecimento da revogação ou extinção de mandato 

(arts. 686, caput196, e 689197). 

A discussão que é trazida a respeito da boa-fé subjetiva é se basta o simples estado de 

ignorância do interessado sobre a real situação que tem diante de si, tomada, aí, a boa-fé no 

aspecto estritamente psicológico198, ou se, tomada no sentido ético199, soma-se ao estado de 

ignorância uma ignorância escusável, que, por sinal, é o posicionamento mais aceito. 

A discussão entre as perspectivas psicológica e ética da boa-fé subjetiva é 

interessantíssima, mas foge ao tema específico deste trabalho porque, para a matéria 

contratual, a boa-fé que interessa é essencialmente a objetiva. 

                                                 
191 Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo 
título e boa-fé, o possuir por dez anos. 
192 Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, 
oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao 
adquirente de boa-fé, como a qualquer outra pessoa, o alienante se afigurar dono. §1º Se o adquirente estiver de 
boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em 
que ocorreu a tradição. 
193 Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. 
194 Art. 879. Se aquele que indevidamente recebeu um imóvel o tiver alienado em boa-fé, por título oneroso, 
responde somente pela quantia recebida; mas, se agiu de má-fé, além do valor do imóvel, responde por perdas e 
danos. 
195 Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no 
momento a que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. 
196 Art. 686. A revogação do mandato, notificada somente ao mandatário, não se pode opor aos terceiros que, 
ignorando-a, de boa-fé com ele trataram; mas ficam salvas ao constituinte as ações que no caso lhe possam caber 
contra o procurador. 
197 Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do 
mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra 
causa. 
198 Na ótica psicológica, não é uma mera culpa que vai afetar a boa-fé da pessoa, mas apenas nos casos de dolo 
ou culpa grosseira é que a pessoa estará psicologicamente de má-fé. No caso, a boa-fé contrapõe-se à má-fé, ou 
seja, ou a pessoa ignora os fatos reais, sem incorrer em erro crasso, ou não ignora e está de má-fé. Continuará de 
boa-fé mesmo quando ela ignore com culpa (a menos que seja ignorância grosseira que caracterize culpa grave) 
(NORONHA, 1994, p. 133). 
199 Na perspectiva ética da boa-fé subjetiva, exige-se uma ignorância que seja desculpável da situação de lesão de 
direito alheio. “A ignorância seria indesculpável quando a pessoa houvesse desrespeitado deveres de cuidado; ela 
estaria de má-fé mesmo quando se pudesse atribuir-lhe um desconhecimento meramente culposo” (NORONHA, 
1994, p. 134). Em resumo, quem ignora e erra com culpa não pode ficar igual a quem ignora e erra sem culpa. 

  



 97 

Se por um lado a boa-fé subjetiva corresponde a um estado, a boa-fé objetiva significa 

um modelo de conduta, um código ético de participação nas obrigações, formado por deveres 

relacionados à honestidade, lealdade, justiça, segurança transparência e informação, entre 

outros. É um verdadeiro padrão obrigacional esperado pelas partes (expectativa 

comportamental) de qualquer negócio jurídico, na forma de um sistema de controle 

teleológico do efetivo adimplemento das obrigações, um verdadeiro arquétipo que pretende 

polarizar a obrigação através de sua finalidade social e econômica. A boa-fé objetiva é então 

verdadeiro princípio de ordem pública que objetiva tutelar e informar o sistema obrigacional, 

além de servir como fonte de criação de direitos e de deveres jurídicos derivados, cuja 

existência se justifica em função dos objetivos obrigacionais específicos de cada pacto. 

Surgiu, pela primeira vez, no direito alemão, juntamente com a teoria da confiança 

negocial, na qual se fazia necessário presumir a boa-fé dos contratantes - um conceito objetivo 

para a boa-fé200. A partir de então, e de forma mais acentuada nos últimos tempos, o princípio 

vem sendo consideravelmente enfatizado, mormente por emprestar conteúdo ético ao direito 

contratual201. 

A boa-fé objetiva, portanto, reveste-se de normatividade (no sentido de que gera 

conseqüências jurídicas, deveres, às partes envolvidas). Provém da interpretação do §242 do 

Código Civil alemão, difundido por quase todos os ordenamentos jurídicos, com maior ênfase 

nos de common law202. Traduz a expressão alemã Treu und Glauben, pela qual o primeiro 

elemento significa lealdade e o segundo, crença. 

Não requer essencialmente o elemento psicológico ou interno. Invoca um dever, uma 

obrigação socialmente recomendada. É regra de conduta fundada na lealdade (Treu), na 

confiança, na lisura, na retidão e, principalmente, na consideração para com os interesses do 

                                                 
200 ASCENSÃO, 2000, p. 18. 
201 MARQUES, 1999, p. 257. 
202 MARTINS-COSTA, 1999, p. 411. 
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alter, visto como um membro do conjunto social que é juridicamente tutelado. Em outras 

palavras, é o dever de conduta de não frustrar a confiança alheia. 

Por isso, também é designada boa-fé confiança203, pois tutela a confiança de quem 

acreditou que a outra parte procederia de acordo com os padrões de conduta exigíveis. É 

conceito originado da ética cristã, que se confunde com a eqüidade das relações negociais, 

presente em todas as etapas do contrato – da fase pré-contratual ao período posterior à 

extinção da obrigação (pós-contratual). 

Os padrões de conduta são determinados pelo comportamento exigível do bom 

cidadão, do bom pai de família. Uma atuação em desconformidade com esses padrões 

configura violação à boa-fé objetiva204. 

Assim, como dito, quase todos os códigos europeus e, regra geral, os de tradição 

romano-germânica, incorporaram o princípio da boa-fé nos seus textos normativos, embora, 

em muitos, na aplicação prática, tal princípio não tenha o importantíssimo papel desenvolvido 

nos tribunais alemães205. 

Um exemplo onde podemos encontrar, muitas vezes, a existência da boa-fé em ambos 

os aspectos (subjetivo e objetivo), é o da exigência, a toda pessoa que pretende postular em 

juízo, de lealdade perante as normas e de procedimentos adequados ao exercício do direito 

subjetivo. O Código de Processo Civil, por exemplo, estabelece como dever das partes e 

procuradores no processo agir com lealdade e boa-fé (art. 14, II, do CPC), estabelecendo os 

casos e as sanções de litigância de má-fé, como por exemplo, a interposição de recursos 

manifestamente protelatórios e a alteração da verdade dos fatos (art. 17, II e VII, do CPC), 
                                                 
203 “Realmente, de forma similar à subjetiva, também a boa-fé objetiva tem na sua base uma idéia de confiança, a 
necessidade de tutelar esta. Só que, enquanto na boa-fé subjetiva se tutela a confiança de quem acredita numa 
situação aparente, na objetiva tutela-se a de quem acreditou que a outra parte procederia de acordo com os 
padrões de conduta exigíveis. Como se vê, em ambas existe um elemento subjetivo, representado pela confiança 
de alguém que acreditou em algo, mas só na boa-fé objetiva existe um segundo elemento, que é o dever de 
conduta de outrem” (NORONHA, 1994, p. 136). 
204 NORONHA, 1994, p. 140. 
205 ZIMMERMANN, 1999, p. 114. O autor destaca, inclusive, que uma das principais funções dos PECL’s 
(Principles of European Contract Law) é desenvolver uma mediação e uma adequação entre o common law e os 
ordenamentos jurídicos continentais da civil law. 
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entre outros. Fica então percebida a boa-fé tanto como dever de comportamento ou conduta da 

parte, quanto como estado subjetivo (intenção de funcionar juridicamente com probidade, de 

participar das obrigações com um sentimento de justiça justificável, em oposição à má-fé, 

vontade de causar dano). 

 

55..33..  AA  oobbrriiggaaççããoo  ccoommoo  pprroocceessssoo  ee  aa  aapplliiccaaççããoo  ddoo  pprriinnccííppiioo  ddaa  bbooaa--fféé  oobbjjeettiivvaa  ––  uummaa  

nnoovviiddaaddee??

                                                

  

O Código Civil (art. 422) estabelece um dos alcances da função social dos contratos ao 

proclamar que as partes devem guardar entre si um comportamento probo e de boa-fé, 

inserido no contexto social, e o faz com a utilização de cláusulas gerais que alargam e 

flexibilizam o poder de decisão do juiz – possibilitam a busca da solução mais adequada para 

o caso determinado. 

A concepção da obrigação como processo, iniciada por Herman Staub, acompanhado 

por Henrich Siber e desenvolvida por Karl Larenz206, parte do reconhecimento das diferentes 

etapas que compõem o vínculo contratual, ligadas entre si e coordenadas para um fim comum 

que transcende ao próprio adimplemento e que se interliga, sobretudo, com o benefício, ou 

seja, com a utilidade que aquela relação contratual venha a proporcionar aos contratantes. 

O contrato deixa de ser visto como uma relação bipolarizada, traduzida pela 

constituição de um vínculo estático entre credor e devedor, na medida em que é constituído 

por um dar, fazer, ou deixar de fazer alguma coisa. Tal concepção muda o eixo de abordagem 

do vínculo, que deixa de relacionar-se, especificamente, às obrigações a serem prestadas, 

para, com a mesma relevância, a utilidade, focalizada, sempre, a proteção dos interesses dos 

sujeitos contratantes dentro do ambiente social em que o contrato está inserido.  

 
206 SAMPAIO, 2004, p. 44. 
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Desta forma, a tutela jurídica deixa de recair tão somente sobre os elementos 

constitutivos do contrato207, como o consenso, a vontade, e volta-se também para os efeitos 

que o contrato possa vir a produzir. Essa ótica reconhece que, além dos deveres principais, o 

contrato abrange inúmeras outras obrigações que podem ou não ter sido previstas e 

estipuladas pelas partes contratantes, mas que, portanto, a sua existência é inerente ao seu fiel 

adimplemento. 

Assim, podemos constatar que a relação obrigacional não deve ser vista exclusiva e 

restritivamente no vínculo prestacional principal, tal qual a noção romanista. É necessário que 

se compreenda um modelo estrutural que “congregue internamente um conjunto interligado 

de relações diversas entre si”208. 

A compreensão da relação obrigacional como um processo evidencia a totalidade 

obrigacional em desenvolvimento (num caminhar) vinculado a um fim. O fim, objetivo, ganha 

relevância e os passos dados para a sua consecução começam a fazer parte do percurso visto 

como uma unidade209. 

É por isso que os deveres encontrados na relação jurídico-obrigacional, especialmente 

nas contratuais, podem ser os específicos da prestação, mas, também, aqueles vinculados à 

situação jurídica das partes, advindos do vínculo de confiança envolvido em toda relação210. 

Os deveres principais, constantes da relação, são aqueles que identificam a própria 

relação. Em outras palavras, a decomposição dos deveres constantes do vínculo obrigacional 

trará a identidade da relação analisada. Os denominados deveres principais caracterizam e 

individualizam a relação como de compra e venda, de permuta, de doação, de reparação, etc. 

                                                 
207 “Em realidade, a relação obrigacional abarca, além do direito de crédito e do dever de prestar, outros 
elementos. [...] Fala-se em relação obrigacional complexa, sistêmica ou em sentido lato, em oposição à relação 
obrigacional simples, identificada com o clássico conceito romano” (SAMPAIO, 2004, p. 45). 
208 SILVA, 2002, p. 64-65. 
209 SILVA, 2002, p. 67. 
210 Se uma pessoa contrata o conserto de um aparelho de ar-condicionado, confia que o referido conserto não 
causará, por defeito da prestação, danos à rede elétrica do apartamento, por exemplo. 
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Por outro lado, além dos chamados deveres principais, encontram-se os denominados 

deveres secundários da relação jurídica, que se reportam diretamente à prestação, mas não 

configuram qualquer particularidade que individualize ou caracterize a relação. São eles 

acessórios da prestação principal, como, por exemplo, o dever de pagar indenização por 

descumprimento culposo da prestação (mora ou mesmo inadimplemento absoluto)211. 

O princípio da boa-fé, objeto do nosso estudo, através do vetor confiança, amplia os 

deveres obrigacionais, criando uma outra categoria de deveres, chamados deveres laterais ou 

paralelos. Assim, além dos deveres de prestação (principais e secundários) surgem os deveres 

laterais de conduta, que não se ligam especificamente à obrigação ou ao contrato, mas ao 

conjunto de circunstâncias concretas da relação. No caso dos contratos, tais deveres laterais 

podem mesmo surgir antes da formação do vínculo (responsabilidade pré-contratual) ou após 

a solvência do vínculo (responsabilidade pós-contratual). 

Na verdade, sob essa perspectiva, o que ocorre é o alargamento da noção de 

adimplemento (e inadimplemento) da relação obrigacional. A partir da aceitação dos 

denominados deveres laterais, o adimplemento ganha a conotação de globalidade (todos os 

interesses constantes da obrigação) – envolvendo os deveres de prestação e os outros deveres 

de comportamento (laterais), inclusive os indiretamente vinculados à prestação e os não 

vinculados à prestação, mas concernentes aos cuidados à pessoa e aos bens da outra parte, 

expostos pela relação (denominados protetivos)212. 

                                                 
211 SILVA, 2002, p. 72. 
212 Uma discussão que se põe à parte da abordagem deste trabalho é a relativa à natureza contratual ou não dos 
deveres laterais, cuja infração gerará, a depender do posicionamento, conseqüências e responsabilizações de 
natureza contratual ou extracontratual. Independentemente deste parênteses, concordamos com o posicionamento 
de Jorge Cesa Ferreira da Silva, que destacamos: “Tem-se estabelecido, assim, que a abrangência normativo-
obrigacional, fundamentalmente no que toca aos deveres laterais, diz respeito a todos os interesses que compõem 
a relação, cuja atividade respectiva seja, nas palavras de Benatti, ‘essencialmente conexa à execução do 
contrato’. Nesses termos, todos aqueles que não possam ser relacionados como necessários à execução do 
contrato, ou da obrigação, estão fora do seu âmbito, como o dever de não furtar ou de não roubar o patrimônio da 
outra parte. De outro lado, são obrigacionais o dever de não destruir o patrimônio da outra parte com a execução 
do contrato, ou o de não informar as eventuais conseqüências danosas do mau uso da máquina instalada, ou o de 
instalar a máquina de modo a melhor atender os interesses do adquirente” (SILVA, 2002, p. 88-89). 
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Diante disso, os princípios sociais (função social, boa-fé objetiva, equivalência 

material das prestações) assumem importante função na concepção instrumental de obrigação, 

uma vez que é com base neles que se impõe o reconhecimento dos deveres laterais à 

obrigação principal, reconhecimento este que deriva da própria noção de boa-fé objetiva e que 

faz renascer nos contratos princípios como o da transparência e da confiança, da proteção às 

justas expectativas, da necessidade do real equilíbrio das prestações, da teoria da distribuição 

dos riscos, da proibição de cláusulas iníquas ou que se revelem desvantagem excessiva para 

um dos contratantes.  

A obrigação passa a ser vista como um processo (plexo) obrigacional que se 

estabelece entre as partes. Observa-se que o adimplemento da obrigação não se dá 

simplesmente pela prestação principal, mas envolve uma série de condutas específicas 

relativas ao processo dinâmico que cerca a obrigação principal e que a acompanha. Tem-se, 

então, uma noção empírica dos deveres anexos que caracterizam a complexidade da obrigação 

na teoria da boa-fé objetiva – noção que é refinada na apresentação das classes de deveres 

anexos213. 

O estudo da obrigação como um processo remete à compreensão do conjunto de 

deveres anexos à obrigação principal, que funcionam com o objetivo de garantir a efetividade 

global do vínculo. Assim, o direito deve ser entendido como um sistema de auto-referência 

relativa, não absoluto em sua atomicidade, mas dotado de uma carga social que ultrapassa os 

interesses vistos no aspecto estritamente subjetivo. Um dos deveres anexos à obrigação 

principal é o dever de comportamento leal em todas as fases da obrigação como processo, 

                                                 
213 Observe-se a seguinte jurisprudência, que deixa bem clara, na prática, a idéia exposta: “BOA-FÉ. 
CONTRATO. O princípio da boa fé impõe deveres anexos, de acordo com a natureza do negócio e a finalidade 
pretendida pelas partes. Entre eles se encontra a obrigação da vendedora de pequena loja de vestuário não 
cancelar pedidos já feitos, com o que inviabilizaria o negócio e frustraria a justa expectativa do comprador. 
Venire contra factum proprio. Contrato. A vendedora de loja de vestuário, que auxilia o comprador nos 
primeiros dias da nova administração e assina pedidos de novas mercadorias, não pode depois cancelar todos os 
pedidos ainda não recebidos, assim inviabilizando a normal continuidade do negócio, sem que para isso exista 
motivo razoável. Ação indenizatória julgada procedente. Apelo provido em parte, para reduzir indenização 
(Apelação Cível nº 589073956, 5ª Câmara Cível do TJRS). 
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desde a propositura e formação, passando pelo adimplemento principal, até o 

desenvolvimento de relações posteriores, mesmo formadas depois de satisfeita a obrigação. O 

vínculo é então uma ordem de cooperação, polarizada pelo adimplemento, dotado de deveres 

secundários e laterais, que podem ser afetados desde a culpa in contrahendo até a culpa post 

factum finitum, em uma verdadeira objetivação da proteção aos interesses envolvidos. 

A complexidade intra-obrigacional abrange dois elementos vinculados: (a) o primeiro 

é a idéia de obrigação como uma totalidade214, organismo, estrutura, pelo que é afastada a 

idéia tradicional da relação obrigacional rígida e imodificável (sujeitos, vínculo obrigacional 

específico e objeto relacional); (b) por outro lado, a obrigação é vista como um processo215 

composto por uma sucessão de atos concatenados, tendentes a um fim (satisfação do direito 

de crédito envolvido). 

No Brasil, a aplicação da boa-fé objetiva como princípio contratual e referencial para 

interpretação dos atos negociais só ocorreu de forma mais significativa com o advento da 

Constituição Federal, seguida do Código de Defesa do Consumidor e, principalmente, do 

Código Civil de 2002. Isso se deu em virtude da ausência, em nosso ordenamento jurídico, da 

cláusula geral de abertura do sistema, uma vez que não havia nenhuma referência legal, a não 

ser o art. 131, 1, do antigo Código Comercial de 1850, que era desprovido de toda e qualquer 

observância (chamado por muitos de “letra morta”). Antes mesmo do advento do Código 

Civil de 2002, porém, Clóvis do Couto e Silva já defendia que a inexistência, na legislação 

civil, de artigo semelhante ao §242 do BGB não impedia que o princípio da boa-fé fosse 

                                                 
214 COUTO E SILVA, 1976, p. 06. 
215 COUTO E SILVA, 1976, p. 10. É importante destacar, como o faz Laerte Marrone de Castro Sampaio, em 
excelente obra, que nem sempre fica fácil a identificação da obrigação como processo, principalmente nos 
contratos que não têm a sua execução postergada no tempo. Entretanto, embora não exista diferença cronológica 
entre os momentos do nascimento e do adimplemento em determinada obrigação, no processo relacional existem 
dois momentos distintos, a viabilizar a compreensão da forma como foi proposta. Além disso, para robustecer tal 
posicionamento, mesmo que a identificação dos momentos distintos fique difícil, não se pode olvidar que, 
potencialmente, ela está apta a gerar outras situações jurídicas diversas, que vão além do crédito e da prestação 
(SAMPAIO, 2004, p. 46). 
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observado e tivesse vigência em nosso país, pois, na sua ótica, tratava-se de “proposição 

jurídica, com significado de regra de conduta”216. 

De qualquer modo, a questão finalmente foi resolvida com o advento do novo Código 

Civil, já que a cláusula geral da boa-fé objetiva foi expressamente introduzida no sistema217. 

O que antes já era certo, a exemplo do que aconteceu na Alemanha, e agora mais do que 

nunca, é que cabe aos tribunais o desenvolvimento da idéia do valor boa-fé nos inúmeros 

casos que se lhes apresentam, a fim de que seja criado um suporte teórico-jurisprudencial que 

dê azo a uma aplicação razoavelmente balizada da norma-diretriz, agora positivada no texto 

do Código Civil de 2002. 

Através do princípio da boa-fé objetiva, ganhou importância o aspecto ético ou moral 

da relação obrigacional, especialmente as relações contratuais, com a imposição às partes de 

uma conduta leal e proba, objetivamente aferível, para o cumprimento dos deveres principais, 

secundários e laterais no tempo, modo e local devidos. 

Assim, a boa-fé objetiva é aferida mediante a análise do comportamento contratual 

(em alguns casos, até mesmo não-contratual218, posto que a boa-fé será observada nas 

relações obrigacionais de forma geral, inclusive nas decorrentes de responsabilização civil), 

da forma de cumprimento, ou não, dos deveres decorrentes das obrigações assumidas pelos 

sujeitos da relação obrigacional ou a eles imputadas.  

 

55..44..  AAss  ffuunnççõõeess  ––  iinntteeggrraaççããoo,,  ccoonnttrroollee  ee  iinntteerrpprreettaaççããoo

                                                

  

O art.113 do Código Civil dispõe que “os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. Ao comentar o citado art. 113, do 

 
216 COUTO E SILVA, 1976, p. 30. 
217 “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 
os princípios de probidade e boa-fé”. Que é combinado com a regra geral de interpretação: “Art. 113. Os 
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 
218 “[...] a avaliação do período a considerar para os lucros cessantes deve ser feita de acordo com a boa-fé 
objetiva, que impõe ao lesado colaborar lealmente, praticando os atos que estavam ao seu alcance, para evitar a 
continuidade do prejuízo” (Recurso Especial n. 256.274/SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 
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Código Civil de 2002, pondera Miguel Reale que em todo ordenamento jurídico há artigos-

chave, isto é, normas fundantes que dão sentido às demais, sintetizando diretrizes válidas para 

todo o sistema219. Discordamos da afirmativa de que são normas que “dão sentido” porque 

elas próprias são desprovidas de sentido pré-determinado. Na verdade, essas normas 

denominadas de fundantes atuam como diretrizes para a interpretação de outras normas, 

conforme o caso, e servem de base para o processo de concretização das normas do caso 

específico. 

Na mesma linha, a boa-fé serve como suporte de colmatação para orientar o 

magistrado em caso de integração de lacunas. Nesse sentido, o princípio da boa-fé revela-se 

como delineador do campo a ser preenchido pela interpretação integradora, pois, da 

perquirição dos propósitos e objetivos dos contratantes pode manifestar-se a contrariedade do 

ato aos bons costumes ou à boa fé220. 

Nos tempos atuais, prevalece a idéia de que todos os contratos são de boa fé, já que 

não existem mais, no direito civil, formas sacramentais para a declaração de vontade nos 

negócios jurídicos patrimoniais, mesmo quando a lei considera um contrato como solene. O 

intérprete, portanto, em todo e qualquer contrato, tem de se preocupar mais com o espírito das 

convenções221 do que com sua letra. 

Os deveres assessórios da conduta222, estabelecidos pelo princípio da boa-fé objetiva, 

funcionam como um feixe complexo de deveres de proteção aos interesses recíprocos dos 

sujeitos da obrigação (e, por conseqüência, dos objetivos sociais e econômicos da obrigação 

em si). 
                                                 
219 REALE, 2003, p. 75. 
220 COUTO E SILVA, 1976, p. 33. 
221 THEODORO JR., 1993, p. 38. 
222 “Da boa-fé decorrem deveres de lealdade entre os participantes da relação, agora vistos ambos como co-
responsáveis pelo correto adimplemento. Três, pois, as funções da cláusula geral, a saber: (a) auxiliar a 
interpretação dos negócios jurídicos, tendo como norte as expectativas que esse gerava nas partes; (b) a formação 
de deveres laterais (nebenpflichten) que se somam aos primários elencados no contrato, com o fito de 
salvaguardar a higidez patrimonial dos sujeitos contra atos do alter; e (c) a limitação do exercício de direitos 
subjetivos, como forma de permitir que o trato alcance os fins colimados por sua celebração” (USTÁRROZ, 
2002 p. 153). 
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Assim, o princípio da boa-fé objetiva adquire mais duas importantes funções: uma, 

como fonte de deveres de conduta paralelos ao núcleo específico do vínculo obrigacional 

que liga as duas partes, e a segunda, como causa limitativa do exercício de alguns direitos 

subjetivos (com destaque para o que denominados de abuso de direito). A essas duas funções, 

como já dito, podemos acrescentar a integrativa, na análise das relações jurídicas. 

Toda proposta classificatória é discricionária. E, especialmente quanto aos deveres 

laterais advindos dos desdobramentos (funções) da boa-fé, tal classificação não se mostra 

carecedora de aprofundadas delimitações verticais porquanto a proteção dos interesses de uma 

das partes pode estar ligada a mais de um dos deveres laterais, que são vistos em unidade 

funcional. 

Portanto, na perspectiva classificatória dos deveres laterais, identificamos três grandes 

grupos: (a) deveres de proteção; (b) deveres de lealdade e de cooperação; e (c) deveres de 

informação. 

Os deveres laterais de proteção estão relacionados ao cuidado, prevenção e segurança 

com a pessoa e o patrimônio da contraparte, como o dever de conhecer o ambiente e operar 

em situações estáveis, manusear bens alheios com vistas a sempre evitar danos, oferecer 

condições de segurança e tranqüilidade à negociação à execução das prestações, etc. Na 

perspectiva obrigacional, são os deveres laterais que apresentam maior independência 

relativamente aos deveres de prestação e, por isso mesmo, aqueles em que se discute mais a 

natureza contratual ou extracontratual do dever e suas conseqüências223. 

Os deveres de lealdade são aqueles que limitam as partes a não realizar atos, 

comissivos ou omissivos, que atentem contra as expectativas (confiança) relacionadas ao 
                                                 
223 “Como se percebe, em que pese a facilidade de compreensão da noção dos deveres de proteção, são eles os 
que mais demandam esforço do jurista no sentido de uma verdadeira aplicação prática da noção de relação 
obrigacional complexa” (SILVA, 2002, p. 110-111). Como exemplo jurisprudencial, pode ser destacado o 
seguinte julgado: “Indenização. Danos causados a menor mordido por animal durante estadia em hotel de 
veraneio. Responsabilidade do estabelecimento pela prestação dos seus serviços. Verba devida. Se o hotel 
mantinha os animais sem as cautelas normais de proteção dos hóspedes, especialmente as crianças, responde pela 
sua negligência, pelos acidentes que eventualmente aconteçam. Desprovido o apelo” (AC 1.571/93, 8ª CC do 
TJRJ, j. 15/04/1994, RT 713/205). 
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contrato, observáveis antes da conclusão do contrato (formação), durante a execução do 

contrato ou mesmo após a extinção do contrato224. A idéia de lealdade e de confiança 

recíprocas225 infere o estabelecimento de relação calcada na transparência e enunciação da 

verdade, com a correspondência entre a vontade manifestada e a conduta praticada226, sem 

omissões dolosas, o que se relaciona também com o dever lateral de informação, para que seja 

firmado um elo de segurança jurídica calcado na confiança das partes envolvidas227. 

Ao lado dos deveres de lealdade, encontramos os deveres de cooperação, que 

caracterizam a necessidade das partes se auxiliarem na realização das atividades para 

consecução do fim contratual. São deveres relativos à efetividade da prestação, como o de não 

atrasar a prestação, o de receber adequadamente a contraprestação, de agir no sentido do 

objetivo obrigacional. Dizem respeito às circunstâncias (de fato e de direito) necessárias ao 

conseguimento do fim do contrato ou da obrigação. O dever de cooperação, também 

conhecido como dever de assistência, se refere à concepção de que, se o contrato é feito para 

ser cumprido, aos contratantes cabe colaborar para o correto adimplemento da prestação 

principal, em toda a sua extensão. A esse dever se liga, pela negativa, conseqüentemente, o de 

                                                 
224 “Os deveres de lealdade guardam com os de prestação uma relação de influência, maior do que a existente 
entre os deveres de proteção e os de prestação. Isso porque nascem e se corporificam, em grande medida, em 
atenção às situações estabelecidas para as prestações-fim do contrato, como no caso da omissão de determinada 
conduta que conflitue com o objeto de um contrato em vigor ou anterior. Contudo, distinguem-se dos deveres de 
prestação por possuírem características típicas dos deveres laterais, como fica claro nos contratos de know-how, 
nos quais a obrigação de sigilo – que ordinariamente configura dever lateral – corresponde, no caso, a dever de 
prestação” (SILVA, 2002, 112-113). 
225 AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE MÚTUO. I. É inviável a revisão de contrato 
extinto. Incidência da novação (art. 999, I, do anterior Código Civil, ou art. 360, I, do atual diploma). II. 
Obtenção do mútuo e ajuizamento da ação revisional. Pagamento de apenas uma das doze prestações do 
contrato. Ademais, o autor não demonstrou a intenção sequer de efetuar o depósito judicial das prestações no 
valor que entende correto, sem os encargos alegadamente abusivos. III. Lide temerária. Infringência aos 
princípios da lealdade, de probidade e da boa fé, que devem nortear as relações contratuais de consumo. O 
princípio da boa-fé é exigido tanto do consumidor quanto do fornecedor. Apelação desprovida (Apelação Cível, 
nº70008063398. 11ª Câmara Cível TJRS). 
226 AQUISIÇÃO DE AÇÕES. AÇÃO PROPOSTA POR ACIONISTAS QUE PRETENDEM DIFERENÇA DE 
AÇÕES A QUE TERIAM DIREITO. OCORRENCIA DA COISA JULGADA MATERIAL. Negócios 
realizados mediante contratos de participação financeira, conforme portaria n.1361/76 e na portaria 86/91. 
Caracterizada a inexistência da lealdade contratual no contrato original. Necessidade de preservação do princípio 
da boa fé ante a inexistência de cláusula prevendo a correção do capital integralizado. Diferença deferida com 
base em índices oficiais e no IGP-M. Inexistência de prejuízo no contrato firmado sob a égide da portaria 86/91. 
Apelo provido parcialmente. Unânime (Apelação Cível, nº70006912810, 20ª Câmara Cível TJRS). 
227 GAGLIANO, 2005,p. 80. 
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não dificultar o pagamento ou o recebimento da prestação constante da relação 

obrigacional228. 

Por fim, os deveres de informação e esclarecimento dizem respeito à transparência e 

ao conhecimento, de parte a parte, das reais condições do vínculo obrigacional. Como 

exemplo, podemos destacar o caso do advogado que, ao assumir um contrato com seu cliente, 

avisa dos riscos reais da ação resultar sem êxito, do médico que deve sempre deixar clara a 

relação custo/benefício do tratamento, etc. Trata-se de uma imposição ligada ao próprio dever 

de lealdade a obrigação de uma parte comunicar229 à outra todas as características e 

circunstâncias relativas ao negócio e, por conseqüência, ao bem jurídico envolvido na relação 

(objeto relacional). 

 

55..55..  AA  DDiiffíícciill  QQuueessttããoo  ddaa  RReessppoonnssaabbiilliizzaaççãã

                                                

oo 

Como visto, a ampliação dos deveres relacionais (principais, secundários e laterais ou 

paralelos) também amplia o espectro do que chamamos adimplemento obrigacional, bem 

como do próprio inadimplemento. E, por certo, a mencionada ampliação, especialmente no 

que diz respeito aos deveres laterais, repercutirá, também, no alargamento da 

responsabilização, seja contratual ou extracontratual.  

 
228 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. O 
cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da última prestação, não autoriza o credor a 
lançar mão da ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O adimplemento substancial 
do contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura da ação para a extinção do contrato, salvo se 
demonstrada a perda do interesse da continuidade da relação, que não é o caso. Na espécie, ainda houve a 
consignação judicial do valor da última parcela. Não atende à exigência da boa-fé objetiva do credor que 
desconhece esses fatos e promove a busca e apreensão, com o pedido de liminar de reintegração de posse. 
Recurso não conhecido (Recurso Especial nº272739/MG, 4ª Turma STJ). 
229 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS. CUSTO DE LOCALIZAÇÃO E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DO 
PAGAMENTO. O dever de informação e, por conseguinte, o de exibir a documentação que a contenha é 
obrigação decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não poder ser objeto de recusa nem de 
condicionantes, face ao princípio da boa-fé objetiva. Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição 
financeira prestação de contas, pode postular a exibição dos extratos de suas contas correntes, bem como as 
contas gráficas dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação (Recurso 
Especial nº330261/SC, 3ª Turma STJ). 
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Já dissemos que não faz parte da presente abordagem a discussão a respeito da 

natureza, contratual ou não, dos deveres laterais da relação obrigacional. No entanto, importa 

salientar que a infração de tais deveres (ilícito lato sensu) gerará conseqüências jurídicas, 

especialmente de cunho indenizatório. 

No caso, apenas para delimitar o presente tópico, entendemos que os deveres laterais 

têm natureza obrigacional-contratual se forem essencialmente conexos à execução do 

contrato. Assim, todos aqueles deveres que não possam ser relacionados como necessários à 

execução do contrato, ou da obrigação, estão fora do seu âmbito, e geram responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana. 

Sob tal perspectiva, a responsabilidade não se reduz mais apenas ao julgamento estrito 

sobre a ligação entre o autor da ação e seus feitos no mundo; ela se estende na ligação entre o 

autor da ação e aquele que a sofre, na ligação entre agente e paciente (ou receptor) da ação. 

Há, portanto, um alargamento da idéia de responsabilidade que agora se desloca numa 

conotação claramente ética, que deixa de ser vista sob uma perspectiva idealista para tratar da 

vida real, nas situações reais. É exatamente aí que a boa-fé objetiva vai ser trabalhada nas 

relações obrigacionais - o contrato não se restringe apenas ao cumprimento ou 

descumprimento positivo da obrigação convencionada específica, mas todo o contexto da 

relação vai ser permeado pelo elemento ético a ponto de surgirem, como visto, deveres de 

comportamento que não precisam estar expressos no contrato, ou na lei, mas que, uma vez 

inobservados, podem gerar o dever de indenizar. Os conceitos de solidariedade, de cuidado e 

de atuação correta decorrem da construção objetivo-formal, destinada a disciplinar as ações. 

Essa nova visão teve como primeiro grande problema a superação o positivismo 

jurídico, tão arraigado na legislação e na cultura jurídica de modo geral. 

A responsabilidade civil constitui um dos mais relevantes temas do estudo do direito e, 

ao mesmo tempo, é um dos mais antigos. Apresenta uma evolução pluridimensional, pois seu 

  



 110 

desenvolvimento está ligado à própria história, aos fundamentos e valores vigentes, à 

extensão ou área de incidência (número de pessoas responsáveis e fatos que ensejam a 

responsabilidade) e à profundidade ou densidade (exatidão de reparação).   

O ressarcimento nasceu no momento em que a repressão se transferiu das mãos do 

ofendido para as do Estado. À vítima cabe indenização pelo dano sofrido e já não se fala mais 

em vingança, mas em reparação. 

No caso da boa-fé, fala-se essencialmente em indenização contratual. Na verdade, o 

alcance do princípio é maior do que aquele expresso no texto legal (art. 422, do Código Civil 

de 2002) – a boa-fé deve estar presente não só na “conclusão do contrato, como na sua 

execução”, mas é extensiva à fase anterior à conclusão (fase pré-contratual, incluindo-se aí as 

negociações preliminares230) como, em alguns casos, à fase posterior à execução do contrato 

(denominada fase pós-contratual).  

Como regra geral para o caso estudado, pode considerar-se que os danos ocasionados 

à vítima são conseqüências da violação de obrigações contratuais ou, mesmo que ainda não 

exista contrato, como no caso das negociações preliminares, a deveres paralelos, anexos à 

situação jurídica esboçada. No caso, a responsabilidade civil contratual situa-se no âmbito da 

inexecução obrigacional: se duas pessoas realizam um contrato qualquer, por este 

regulamentam seus interesses particulares e a ele se vinculam num feixe de obrigações 

recíprocas. As cláusulas contratuais devem ser observadas sob pena de responsabilização, seja 

no cumprimento compulsório da obrigação, seja na resolução do vínculo (inadimplemento), 

ambos os casos passíveis de indenização. 

                                                 
230 Alguns autores distinguem a fase pré-contratual, no sentido estrito, das chamadas negociações preliminares. 
O primeiro caso (fase pré-contratual), compreende o espaço temporal que vai da proposta à aceitação (arts. 427 e 
seguintes do Código Civil de 2002). Já as negociações preliminares é a fase anterior à fase pré-contratual, onde 
ainda não existe proposta formalizada e no sentido de vinculação jurídica. Normalmente é a fase caracterizada 
por sondagens, levantamentos, estudos, análises, reuniões, protocolos. Especificamente para o segundo caso 
(negociações preliminares), também se exige a presença da boa-fé, mas a responsabilização, acaso existente, é 
puramente extracontratual ou aquiliana. 
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Impende destacar que a responsabilidade contratual não se refere tão somente ao 

inadimplemento culposo da obrigação assumida contratualmente, mas compreende também os 

casos de inexecução voluntária, seja qual for a fonte da obrigação – configura-se mesmo 

quando a obrigação deriva de declaração unilateral de vontade ou de situações legais que se 

regulam como se fossem contratuais. O que importa para sua caracterização é a pré-existência 

de uma situação jurídica específica, de modo que o dever de indenizar se apresente subjetiva 

(exige a presença do elemento culpa) ou objetivamente (ligada à idéia do risco da atuação, 

prescindindo da culpa). 

O conceito de dano abrange, em determinado sistema ético, o conjunto de reações 

cabíveis e justificáveis por parte de quem o suporta (caráter individual) e da própria 

coletividade (caráter coletivo). Particularmente, o estudo do dano está ligado à determinação 

da natureza das indenizações, que podem adquirir sentido de reparação ao status quo ante do 

indivíduo lesado em relação aos seus bens jurídicos, ou, ainda, um sentido regulador, 

punitivo, da conduta ofensiva. 

Destarte, o dano precisa, para ser considerado ressarcível, revestir-se de três 

características fundamentais: deve ser certo, atual e também subsistente. Considera-se atual 

aquele dano que já está presente ou já existiu no exato momento da responsabilidade, ou seja, 

o dano atual não é dano futuro, desde que o caráter superveniente do dano futuro não esteja 

obviamente condicionado imediatamente à conduta no momento da responsabilidade, o que 

caracterizaria o dano futuro como dano atual, em tese. O que se requer para que o dano seja 

indenizável não é que o prejuízo esteja inteiramente realizado no momento da conduta, mas 

que seja inevitável em decorrência dela.  

O elemento da certeza de um dano é mais controverso, pois embora ligado à 

atualidade, surge o problema do dano meramente hipotético, conjectural (às vezes 

denominado eventual), sendo aquele que poderá ou não vir a se realizar. Assim, a doutrina 
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ortodoxa considera os danos eventuais (aqueles cuja presença dependem de eventos externos 

à conduta do agente) como não indenizáveis. Nestes casos, a certeza ou eventualidade de um 

prejuízo deveria ser examinada caso a caso, segundo uma construção doutrinária nova, que 

aproximasse a eventualidade hipotética a uma espécie de valor justificável por uma 

aproximação probabilística. 

Apenas para dar notícia, embora não seja objeto deste trabalho, tais pontos 

conduziram a doutrina à formulação de uma teoria que situasse a certeza do dano dentro da 

idéia da perda de uma chance. O que se indeniza, sob essa ótica, é um dano diferente, não o 

dano cuja certeza se discute em termos probabilísticos, mas o dano da chance perdida. 

O entendimento da responsabilidade distingue três elementos na sua verificação: a 

ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 

Não é suficiente que o indivíduo haja procedido contra as regras (o direito objetivo), como 

também não basta que uma vítima sofra um prejuízo (dano). A responsabilidade não é 

definida em conseqüência de o indivíduo ter cometido um erro de conduta – é mister que haja 

uma relação necessária entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.  

De uma forma ou de outra, pode considerar-se que, na presença da culpa, sempre há 

violação a um dever preexistente, e que este dever pode se fundar tanto no genérico quanto no 

específico. Funda-se no genérico (atos ilícitos em geral) quando o dever é o de não causar 

dano em nenhuma hipótese, respeitando as pessoas e os bens, e esse desrespeito funda a culpa 

dita aquiliana (extracontratual). Funda-se no específico quando viola a disposição das 

vontades mutuamente obrigadas, e neste caso se denomina contratual. 

A responsabilidade deixa de ser entendida simplesmente como uma culpa a ser punida, 

mas como a consciência de que aquele que toma uma decisão, que exerce uma atividade ou 

que detém um poder deve assumir as conseqüências quando estes se tornarem danosos. A 

evolução da responsabilidade civil traduz claramente essa transformação: o ponto central da 
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responsabilidade transfere-se da pessoa do responsável para a vítima, através de um 

imperativo de reparação. A responsabilidade consiste na obrigação de reparar os danos. 

O fato é que a infração aos deveres laterais surgidos em razão do princípio da boa-fé 

constitui ilícito em sentido amplo e autoriza a imputação de responsabilidade à parte infratora 

do dever de conduta específico, seja ele de natureza contratual (se for essencialmente conexo 

à execução do contrato) ou extracontratual. 
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66..  OO  BBRROOCCAARRDDOO  TTUU  QQUUOOQQUUEE  ––  QQUUEE  FFAALLEE  JJÚÚLLIIOO  CCÉÉSSAARR!!  

 Tu quoque é um brocardo romano que ganhou fama em razão da lenda de ter sido a 

dolorosa expressão de Júlio César, quando viu, entre os conjurados assassinos, seu filho 

Bruto231 que, dizem alguns dos historiadores232, foi aquele que deu a punhalada mortal. 

 Em direito, na teoria dos contratos, o citado brocardo ganha uma conotação 

proibitiva, como desdobramento da função controladora ou reativa do princípio da boa-fé 

objetiva, no sentido de que nenhuma das partes pode comportar-se de forma a surpreender a 

outra, especialmente ao invocar regras em proveito próprio depois de tê-las descumprido. 

 Em face da nova perspectiva da teoria contratual, do advento dos princípios sociais 

que relativizaram os antigos princípio tradicionais, é exatamente a abordagem do brocardo tu 

quoque e análise de suas funções, seus papéis e seus significados desenvolvidos no fenômeno 

jurídico brasileiro que procuramos trabalhar neste tópico. 

 

66..11..  OOss  bbrrooccaarrddooss  ––  eessqquueecciimmeennttoo  ee  rreessssuurrggiimmeennttoo

                                                

  

 É incerta a etimologia que faz derivar o nome brocardo do jurisconsulto Buchard, 

bispo de Worms, do século XI ou de “protárquica”, ou seja, prima principia. Os glosadores 

usavam o termo para indicar normas gerais de direito. Colasso, por sua vez, afirma que já no 

século XII, Pilio de Medicina era mencionado pela tradição escolástica como o primeiro 

autor de brocardos, conforme afirmava Haenel em seu Dissens, dominorum233. 

 
231 É importante destacar que existiram na vida de César dois Brutos: Marcos Bruto, que era filho de Servilia, 
irmã de Catão Menor, a qual foi amante de César, por isso dizia-se que Marcos Bruto fosse realmente filho de 
César; o outro é Décimo Bruto Albino, que pertencia também aos conjurados e que César amou mais do que ao 
primeiro e que não teria imaginado que ele iria contra seu benfeitor. Júlio César não confiava muito em Marcos 
Bruto, por isso surgiu a dúvida se a exclamação foi dirigida ao seu filho ou ao afilhado. Quem quer que tenha 
sido, passou à história como um detestável traidor e a frase se repete todas as vezes que alguém encontra entre 
seus inimigos quem recebeu maiores benefícios (CARLETTI, 1979, p. 181).  
232 Como já afirmado na nota 15 deste trabalho, existem autores renomados que afirmam o episódio como uma 
passagem meramente lendária, na medida em que não teria sido Bruto que matou César. O fato é que, como dito, 
a expressão (Tu quoque, Brute, fili mi?) ganhou fama e representa a surpresa de César (subtende-se Por que estás 
aí?) ao ver Brutus entre os conjurados. 
233 CARLETTI, 1979, p. XI. Afirma o mesmo autor, nas indicadas obra e página, que “o mais famoso recolhedor 
de brocardos foi o bolonhês Azzone, glosador emérito e jurisconsulto do século XIII que escreveu uma célebre 
Summa do Código e das Instituições de Justiniano e outras obras de direito. A colheita que ele fez dos brocardos 
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 O valor dos brocardos é relativo. Muitos deles, inclusive, não têm origem jurídica, 

mas são ditados pela experiência e sabedoria populares – por exemplo, communio, mater 

rixarum (a comunhão é a mãe das brigas). 

 O período medieval foi, sem dúvida, o de maior uso dos brocardos, porque continham 

princípios e normas fundamentais de direito. Eram verdadeiros manuais de prática judiciária. 

No entanto, os brocardos juntamente com o próprio estudo do direito romano, foram 

afastados e relegados a um plano estritamente secundário com o advento da Revolução 

Francesa de 1789234. Aliás, foram afastados assim como tudo que estivesse ligado ao regime 

anterior, à antiguidade. Isso se justificou porque, com a ruptura revolucionária, buscou-se o 

direito nacional como expressão da vontade livre do povo, com o soterramento de qualquer 

resquício de dominação ou de antiguidade. Tanto é que o Código Napoleônico, ao procurar 

fugir do romanismo, revestiu-se da idéia de plenitude (o código se satisfaria por si mesmo, na 

medida em que cobria todas as hipóteses da vida privada) – e daí a proibição de interpretação 

extensiva ou analógica (que era o cerne da criação romana). 

 A partir de então, os brocardos foram relegados (exegese, dogmática positivista) a um 

estudo sem a importância anterior, muito mais como parte de uma maneira de escrever, de 

requinte cultural, de dados históricos. No entanto, hoje, em razão das próprias modificações 

sócio-político-econômicas surgidas (em especial a socialização do Estado, antes de cunho 

liberal), da postura de reação ao período em que reinou o positivismo dogmático, os 

brocardos começam a ser revisitados pelos estudiosos do direito, principalmente para resgatar 

princípios a eles relacionados (como é o caso deste trabalho) – os brocardos, hoje, fazem 

parte do discurso jurídico e assim devem ser estudados. 
                                                                                                                                                         
jurídicos foi posteriormente aumentada por um seu aluno e constitui a primeira tentativa de interpretar, através 
da brevidade dos axiomas, as regras de direito em todo o campo jurídico e especialmente no do direito 
processual civil e penal, onde mais se multiplicaram”. 
234 Alguns autores informam a existência de movimentos anteriores que já se insurgiam contra a utilização dos 
brocardos, não pelas razões revolucionárias, obviamente: “ Desde o império se difundiram em todas as nações 
livros de brocardos que condensavam o direito comum na Europa, e contra tal uso levantou-se Cino da Pistoia, o 
qual julgava o uso dos brocardos, grave impedimento ao progresso do direito (Via est brocardica et ideo est 
semper dubia” (CARLETTI, 1979, p. XII), ou seja, “o caminho dos brocardos é sempre duvidoso”. 
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66..22..  AA  ffuunnççããoo  rreeaattiivvaa  nnaass  rreellaaççõõeess  nneeggoocciiaaiiss  ––  ccoonnssiiddeerraaççõõeess  ddee  ccoonntteeúúddoo

                                                

  

 Como visto (tópico 5.4 deste trabalho), a boa-fé desempenha, também, uma função de 

correção de comportamentos (positivos ou negativos) que importem abusividade de alguma 

das partes contratantes. Assim, neste caso, funciona como mecanismo de limitação dos 

direitos subjetivos das partes que contratam, na medida em que realizam um controle dos 

atos que compreendem exercício abusivo de direito235. 

 É interessante verificar-se que o “controle” (função controladora) é exercido sobre a 

autonomia da vontade236 (a boa-fé que limita a autonomia privada), seja para impedir o 

exercício desleal de direitos, o comportamento contraditório ou a constituição desleal de 

direitos. 

 A regra tu quoque reporta-se exatamente à questão da constituição desleal de direitos 

por parte de algum dos sujeitos da relação negocial. 

 O destaque da regra consiste, relativamente à situação contratual, a uma parte que 

adquire deslealmente direitos em face da outra ou, também, quando a parte, por similitude de 

situação, cria a aparência de direitos da outra parte em face ela. 

 Para o primeiro caso (aquisição desleal de direitos), podemos dar o seguinte exemplo: 

uma pessoa contempla outra com um benefício, sob condição de prestar serviços a outrem, e 

o beneficiário maliciosamente cria uma situação que venha forçá-lo a ser despedido sem justa 

causa, para receber o benefício sem ter de prestar o serviço. Comprovada a situação, nos 

termos do art. 129237, do Código Civil, o beneficiário não fará jus a correspectivo 

recebimento. Da mesma forma, se fica provado que um vendedor provocou mudança na rota 

de um caminhão por não ter mais interesse na concretização de um negócio (a chegada do 

 
235 SLAWINSKI, 2002, p. 155. 
236 NORONHA, 1994, p. 167. 
237 Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente 
obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição 
maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. 
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caminhão é a condição para realização do negócio), ficará obrigado como se o veículo tivesse 

concluído corretamente o percurso. 

 Ainda com respeito à aquisição desleal de direitos, traz-se a destaque a hipótese 

contida no art. 180238, do Código Civil, em que se exige boa-fé do contratante em face do 

menor púbere que se faz passar por maior (exemplo claro quando o menor, relativamente 

incapaz, falsifica sua carteira de identidade para passar-se por maior). 

 O segundo caso (constituição aparente e desleal de direito à outra parte) pode ser 

exemplificado através da regra do art. 837239, do Código Civil, onde o devedor de 

determinada obrigação não dá conhecimento ao fiador de exceções pessoais (como, por 

exemplo, as constantes dos arts. 204, §3º240, 366241, 371242, 376243, 844, §1º244, e 824245, do 

Código Civil) ou extintivas das obrigações (como pagamento, prescrição, nulidade da 

obrigação principal, etc.), e depois vem invocá-las contra o fiador que pagou ao credor e 

ficou sub-rogado no crédito pago (arts. 831246 e 832247, do Código Civil). Note-se que não há 

preocupação jurídica em averiguar-se intenção (boa ou má) da parte devedora que não deu 

conhecimento ao fiador das exceções ou causas extintivas, mas o que ganha relevo, 

objetivamente, é a conduta observada. 
                                                 
238 Art. 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua 
idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. 
239 Art. 837. O fiador pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais, e as extintivas da obrigação que 
competem ao devedor principal, se não provierem simplesmente de incapacidade pessoal, salvo o caso do mútuo 
feito a pessoa menor. 
240 Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção 
operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais co-obrigados. [...] §3º. A interrupção 
produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. 
241 Art. 366. Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. 
242 Art. 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever; mas o fiador pode 
compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. 
243 Art. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe 
dever. 
244 Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a 
coisa indivisível. §1º. Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador. 
245 Art. 824. As obrigações nulas não são suscetíveis de fiança, exceto se a nulidade resultar apenas de 
incapacidade pessoal do devedor. 
246 Art. 831. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor; mas só poderá 
demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota. Parágrafo único. A parte do fiador insolvente 
distribuir-se-á pelos outros. 
247 Art. 832. O devedor responde também perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, e pelos que 
sofrer em razão da fiança. 
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 A regra tu quoque ainda pode ser observada na hipótese do art. 883248, caput, do 

Código Civil, em que perde o direito de reaver pagamento (repetição) efetuado para obter fim 

ilícito, imoral ou proibido. Da mesma forma, o art. 373, I249, do Código Civil, em que é 

proibida a compensação de dívida proveniente de esbulho, furto ou roubo. 

 Na verdade, observam-se repercussões pontuais da regra tu quoque no ordenamento 

brasileiro, especialmente naqueles em que se evidencia a máxima de que a ninguém é lícito 

tirar partido da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Ou seja, 

ninguém pode invocar direitos que regularmente estariam resguardados em lei se tal direito 

for gerado em razão de atuação de má-fé, objetivamente aferível. 

 Outro exemplo marcante, que recebe inspiração direta do tu quoque, é a exceção de 

contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), gizada no art. 476250, do Código 

Civil, em que a parte que não cumpre, objetivamente, os deveres a ela imputados pelo 

vínculo relacional, não pode exigir que a outra parte cumpra as obrigações respectivas.  

 Isso quer dizer que, embora o brocardo tu quoque não seja regra expressa no 

ordenamento, a sua recepção é demonstrada pelas ramificações normativas pontuais. E 

inegáveis são as funções (interpretativa, integrativa e reativa) que desempenha na sistemática 

jurídica, conforme visto. Sob tal ótica, é indiscutível a interseção entre o princípio da boa-fé 

com o denominado princípio da justiça contratual. 

 

66..33..  DDiirreeççããoo  ppaarraa  ddeecciissããoo  ddoo  ccaassoo  eessppeeccííffiiccoo  ––  aa  ccoonnccrreettiizzaaççããoo  ddaa  nnoorrmmaa

                                                

  

 Muito se tem falado da concretização das normas constitucionais, através de 

metódicas específicas. No entanto, verifica-se que o modelo de norma aberta, 

 
248 Art. 883. Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido 
por lei. 
249 Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto: I- se provier de esbulho, furto 
ou roubo. 
250 Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 
implemento da do outro. 
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principiológica, utilizada na Constituição, perpassou para ordenamentos infra-

constitucionais, no caso, em especial, o Código Civil. Ora, sem que se perca a idéia de 

sistema e de hierarquia, no momento em que um texto normativo é inserido na legislação 

civil, infra-constitucional, seguindo a estrutura das normas constitucionais que estabelecem 

verdadeiras diretrizes a serem seguidas, é plenamente aceitável a utilização do raciocínio das 

metódicas de concreção da norma também àqueles dispositivos hierarquicamente inferiores 

(mas sistematicamente harmônicos). 

 Quando o art. 422, do Código Civil, preceitua, abertamente, que, tanto na conclusão 

como na execução dos contratos, as partes devem guardar a boa-fé e a probidade251, 

certamente o comando se estende a todas as relações contratuais, inclusive, de forma indireta, 

a relações contratuais que utilizam, complementar ou subsidiariamente, as disposições gerais 

do Código Civil, como as de consumo (a exemplo dos arts. 4º, III, e 51, IV, do Código de 

Defesa do Consumidor que, antecipadamente, já tratavam da boa-fé contratual), as de 

trabalho, até as de caráter público, como os contratos administrativos em que, mesmo com 

princípios e regulamentações próprias, não pode deixar de observar dinamicamente o 

mencionado princípio. 

 A grande dificuldade em estabelecerem-se modelos hermenêuticos surge a partir da 

própria conceituação de alguns elementos envolvidos. Entendemos que as normas não se 

confundem com os textos normativos (embora comumente sejam utilizados como 

sinônimos), nem um pressupõe o outro, necessariamente. As normas (específicas) são 

justamente os sentidos dos textos criados pelo intérprete252 a partir da compreensão 

                                                 
251 O professor Paulo Lôbo destaca que o Código Civil, no art. 422, “associou o princípio da boa-fé o que 
denominou de princípio da probidade (‘... os princípios da probidade e boa-fé’). No direito público a probidade 
constitui princípio autônomo da Administração Pública, previsto explicitamente no art. 37 da Constituição, como 
‘princípio da moralidade’ a que se subordinam todos os agentes públicos. No direito contratual privado, todavia, 
a probidade é qualidade exigível sempre à conduta de boa-fé. Quando muito seria princípio complementar da 
boa-fé objetiva ao lado dos princípios da confiança, da informação e da lealdade. Pode dizer-se que não há boa-
fé sem probidade” (LÔBO, 2003, p. 20). 
252 “[...] um orador pode modificar o significado alegado da norma e adaptá-lo a cada situação. Esta é a razão 
pela qual, em sistemas jurídicos com menor grau de codificação, os juízes tendem a verbalizar e explicitar pelo 
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sistemática de tais dispositivos escritos, em referência ao ambiente em que estão e para o 

qual estão voltados. Como regra geral, a concretização da norma tem como ponto de partida 

o texto normativo e como objetivo (resultado) a norma. 

 Daí que a própria idéia de valor (como no caso, a boa-fé objetiva), ao invés de 

reportar-se a dados reais e objetivamente aferíveis, ganha um conceito dialógico: o valor é 

valor a partir do momento em que o intérprete diz que ele é e como é (eles não estão prontos 

e acabados para serem utilizados na norma de decisão, como dados reais, descritivamente). 

Em outras palavras, o valor só ganha significado jurídico a partir do momento em que, por 

interpretação, a norma específica atribui a ele um significado253 – em que o intérprete254 o 

compreende num contexto discursivo. 

 Sob tal aspecto, a interpretação do texto normativo é uma atividade produtiva, porque 

atribui sentido ao texto diante do caso apreciado. Na hipótese das cláusulas gerais, 

especialmente no caso do princípio contratual da boa-fé objetiva, o intérprete trabalha com 

um conceito aberto, plurívoco, e, para o caso interpretado, produz um sentido para o texto 

diante do contexto, como resultado de um processo de compreensão255. 

                                                                                                                                                         
menos algumas de suas premissas: eles colecionam e criam essas premissas dentro de cada situação particular. O 
sistema jurídico é tão complexo e desprovido de método que não se pode avaliar a multidão de fontes potenciais 
do direito. Porque não há qualquer via mecânica para identificar um grupo fixo de premissas aplicáveis, a 
seleção das próprias premissas não pode ser submetida a um criticismo ‘neutro’ que abarque todo o sistema. O 
resultado é que se pode invocar qualquer premissa que pareça apropriada àquela situação particular” (SOBOTA, 
1997, p. 268-269). 
253 “Nada obstante, o discurso acadêmico tende a identificar fenômenos normativos com a efetivação de regras 
instrumentais. Além disso, esta posição moderna é reforçada pelo poder de um antigo conceito, o conceito de 
silogismo. Em retórica analítica não acreditamos em qualquer desses conceitos. Em nossa opinião, a prática 
jurídica não é governada nem pelas premissas maiores nem por normas instrumentais. Preferimos o conceito 
menos preciso de regularidades. ‘Regularidades’, tal como as entendemos, não são nem tão gerais nem tão 
permanentes como se supunha serem as leis da física clássica. Elas constituem formações cibernéticas 
dinâmicas, tais como a rede viva da célula ou as estações do ano, modas, rituais ou padrões de comportamento. 
Regularidades são ‘padrões’ e não ‘estruturas’ ou ‘regras’ – ‘padrões’ construídos por um observador dentro do 
próprio sistema. Tais regularidades não dirigem ou controlam a natureza, nem fornecem qualquer descrição 
universal dela. Elas são parte de toda ação; elas organizam essas ações e são produzidas pelas mesmas. Acho 
que o processo decisório jurídico não é governado por normas universais mas sim moldado e constituído por tais 
padrões mutáveis e auto-organizados, os quais se encontram freqüentemente articulados como regras mas são, de 
fato, apenas ‘regularidades’” (SOBOTA, 1997, p. 254-255). 
254 “Quem faz o sistema sistematizar e o significado significar são os intérpretes, razão pela qual interpretar é, 
também e principalmente, interpretar-se” (PASQUALINI, 1999, p. 54). 
255 “[...] pelo processo interpretativo, não decorre a descoberta do ‘unívoco’ ou do ‘correto’ sentido, mas, sim, a 
produção de um sentido originado de um processo de compreensão, onde o sujeito, a partir de uma situação 
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 É importante destacar que as normas estão em relação comunicacional entre si e que, 

muitas vezes, o sentido de textos normativos busca complementação em outros textos. Na 

verdade, são significados atribuídos em razão da interpretação de um conjunto sistemático de 

dispositivos textuais. Observe-se, por exemplo, o que ocorre com a interpretação da boa-fé 

objetiva diante do caso concreto: arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana), e 170 (justiça 

social), da Constituição Federal → arts. 113 (regra geral de interpretação dos negócios 

jurídicos) e 185 (aplicação aos atos jurídicos que não forem negócios, no que for cabível, dos 

dispositivos relativos aos negócios jurídicos), ambos do Código Civil → art. 422, do Código 

Civil (no caso de contratos) → dispositivo normativo específico (se houver) → análise e 

interpretação do caso concreto. 

 A metódica estruturante de Friedrich Müller256 é muito bem trabalhada na obra de 

João Maurício Adeodato (base para o resumo ora empreendido), onde destaca que Müller 

pretende superar as posições tradicionais na medida em que “o sujeito do processo de 

concretização nunca é a norma, mas, sim, o jurista diante do caso” 257. 

 O presente estudo busca, como ressaltado inicialmente, aproveitar alguns elementos 

da metódica estruturante a fim de, com base no modelo geral proposto (não isento de críticas, 

basta que se observe a já citada obra de João Maurício Adeodato258), buscar um guia para a 

interpretação e concretização do denominado princípio contratual da boa-fé objetiva. Não 

serve este trabalho para aprofundamentos teóricos a respeito da teoria mulleriana, mas apenas 

como ponto de partida para uma discussão a respeito do processo de concretização da norma 

infra-constitucional da boa-fé objetiva nos contratos, que segue um modelo de norma-diretriz 

carregada fortemente com uma idéia de valor (boa-fé objetiva). 

                                                                                                                                                         
hermenêutica, faz uma fusão de horizontes a partir de sua historicidade. Não há interpretação sem relação social” 
(STRECK, 1999, p. 17). 
256 MÜLLER, 2005. 
257 ADEODATO, 2002, p. 237. 
258 ADEODATO, 2002, p. 251-259. 
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 Deixando à parte a crítica à originalidade conceitual de Müller259, o ponto de partida 

no processo de concretização da norma do caso específico diz respeito ao contexto antes do 

início da concretização da norma, ou seja, os elementos naturais e sociais primariamente 

formados pela linguagem (dados lingüísticos primários) que convergem nos dados reais 

iniciais260. 

 Esses dados lingüísticos e reais, através de uma confrontação inicial, contextualizam, 

genericamente, um conjunto de textos normativos261. A partir daí, é feito o relato sobre o 

caso, inicialmente leigo, transformado pelo jurista no relato profissional, também chamado 

de conjunto de matérias (já relacionadas ao texto normativo). 

 Do conjunto de matérias, o jurista escolherá as hipóteses normativas específicas 

adequadas, formando um elemento mais específico (o âmbito da matéria262), resultado de 

um exercício técnico de filtragem dos textos normativos gerais a partir dos dados reais 

iniciais (na verdade essa “filtragem” é feita em várias etapas, onde os elementos fáticos e os 

textuais-normativos seguem um movimento do sentido mais genérico ao mais específico). Da 

confrontação do conjunto de matérias com o âmbito da matéria, obtém-se o âmbito do caso, 

elemento mais específico no processo de concretização da norma. 

 A partir daí, passa-se à composição do programa da norma, de nível genérico, 

constituído de teorias, técnicas hermenêuticas dogmáticas, anais de discussão legislativa, 

                                                 
259 ADEODATO, 2002, p. 254. 
260 ADEODATO, 2002, p. 240-241. 
261 “Não se trata ainda de um texto de norma específico, mas de textos do ordenamento jurídico em geral, cujo 
sentido básico é contextualizado pelos dados reais e lingüísticos comuns, já mencionados, vinculados àquela 
determinada estrutura social. Embora os textos não contenham substancialmente as normas, nem forneçam 
propriamente a ‘moldura’ para a decisão do caso, constituem importantes indícios para os posteriores programa e 
âmbito da norma e a decisão também precisa estar compatível com eles” (ADEODATO, 2002, p. 241). 
262 “O jurista, repita-se, observando as características do conjunto de matérias e diante de textos normativos 
válidos, seleciona-os de acordo com seu conhecimento e daí chega ao âmbito da matéria. Aqui o jurista procura 
os artigos e parágrafos, os textos que poderiam ser relevantes para o caso que tem diante de si, e ao mesmo 
tempo observa a realidade, para nela descobrir informações e dados fáticos que poderiam ser significativos” 
(ADEODATO, 2002, p. 246). 
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exposições de motivo, textos de normas anteriores já revogadas, textos doutrinários, técnicas 

argumentativas263, etc.  

 As matérias de fato trabalhadas diante do programa da norma, a partir do âmbito da 

matéria e do âmbito do caso, desembocam na etapa denominada por Müller de âmbito da 

norma264, que, diferentemente do âmbito da matéria, “compreende aquelas características 

fáticas trazidas ao processo de concretização a partir do conjunto de matérias já trabalhada à 

luz do programa da norma”265. 

 A norma jurídica intermediária vai ser exatamente o resultado do cotejo do 

programa da norma e do âmbito da norma, e a norma jurídica decisória é o resultado final 

das fases do processo de concretização266. 

 Entendemos que o princípio da boa-fé objetiva (texto normativo), por caracterizar um 

conceito aberto, uma idéia de valor a ser concretizado, como inúmeros outros exemplos de 

cláusulas gerais, segue um processo de especificação que vai desde os relatos iniciais até a 

norma jurídica do caso analisado. Não se pode olvidar que a contribuição da metódica 

estruturante do direito é de grande importância na compreensão do fenômeno de 

concretização da norma, mas, a nosso ver, é possível complementar o modelo proposto por 

Müller com algumas ponderações, especialmente para a compreensão do processo de 

atribuição de significado à idéia de valor ínsita à norma267, o que será trabalhado a seguir. 

  

                                                 
263 ADEODATO, 2002, p. 247. 
264 “Pertence adicionalmente à norma, em nível hierárquico igual, o âmbito da norma, isto é, o recorte da 
realidade social na sua estrutura básica, que o programa da norma ‘escolheu’ para si como seu âmbito de 
regulamentação (como amplamente no caso de prescrições referentes à forma e questões similares). O âmbito da 
norma pode ter sido gerado (prescrições referentes a prazos, datas, prescrições de forma, regras institucionais e 
processuais, etc.) ou não gerado pelo direito. Na maioria dos casos valem as duas coisas: o âmbito da norma 
apresenta tanto componentes gerados quanto componentes não gerados pelo direito” (MÜLLER, 2005, p. 42-43). 
265 ADEODATO, 2002, p. 247. 
266 ADEODATO, 2002, p. 250. 
267 “Conceitos jurídicos em textos de normas não possuem ‘significado’, enunciados não possuem ‘sentido’ 
segundo a concepção de um dado orientador acabado. Muito pelo contrário, o olhar se dirige ao trabalho 
concretizador ativo do ‘destinatário’ e com isso à distribuição funcional dos papéis que, graças à ordem jurídico-
positiva do ordenamento jurídico e constitucional, foi instituída para a tarefa da concretização da constituição e 
do direito” (MÜLLER, 2005, p. 41). 
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 66..44..  DDeessddoobbrraammeennttooss  sseemmiióóttiiccooss  ––  uummaa  pprrooppoossttaa  ee  iinníícciioo  ddee  ddeebbaattee

                                                

  

 Assim, apenas como um ponto de partida para início de debate que, talvez, renda 

frutos à discussão da hermenêutica jurídica, procuramos aproveitar alguns elementos do 

modelo geral de Müller aliados a elementos da teoria da comunicação, numa tentativa de 

explicar o processo de atribuição de significado à idéia de valor contida no texto normativo, 

inserido no curso seqüencial da concretização da norma. 

 Uma decorrência bastante interessante das considerações feitas anteriormente, o que 

é, repita-se, feito aqui apenas como proposta de discussão e início de debate, é a inserção das 

normas jurídicas numa situação comunicativa268 entre elas próprias e entre elas e o mundo 

social (alterando normativamente condutas ou motivando comportamentos). Especialmente, 

quando abordamos o princípio contratual da boa-fé objetiva em suas funções integrativa, 

interpretativa e reativa. 

 Concernente ao tema deste trabalho, estamos nos referindo a um elemento (tu 

quoque) que já é desdobramento (função reativa que surge diante da constituição desleal de 

direitos por parte de algum dos sujeitos da relação negocial) e que não está expressamente 

positivado (não é, especificamente, texto normativo), mas surge como decorrência de uma 

cláusula geral (inserta no art. 422, do Código Civil de 2002) e só ganha sentido e conteúdo 

após o processo de concretização da norma do caso concreto269. 

 
268 “É preciso, porém, que se diga, já por esta proposição inicial, estamos aceitando que não é possível isolar a 
norma como discurso do discurso de quem a produz e de quem a recebe. Em outras palavras, não é possível, do 
ângulo da pragmática do discurso, ver a norma como uma entidade a se, separada de uma situação 
comunicativa” (FERRAZ JR., 1997, p. 105). 
269 “[...] a aplicação da norma à realidade concreta é vista, na maior parte das vezes, não como um procedimento 
silogístico, mas como uma adaptação, entendida como uma ‘operação valorativa e prudencial’” (FERRAZ JR. 
1997, p. 106). Segundo Miguel Reale, a norma jurídica não será integralmente compreendida se reduzida apenas 
ao seu aspecto formal, “pois ela envolve, necessária e concomitantemente, uma referência tensional aos dados de 
fato e às exigências axiológicas que lhe deram vida, assim como às intercorrentes ou sucessivas implicações 
fático-axiológicas capaz de alterar-lhe o significado. Essa a razão pela qual o normativismo jurídico, compatível 
com a concepção tridimensional do direito, só pode ser um normativismo concreto, e não um normativismo 
abstrato e formal. Aos olhos do jurista, o direito se põe prevalecentemente como norma, mas esta não pode 
deixar de ser considerada uma realidade essencialmente histórica, consoante é próprio de todas as estruturas 
sociais. Cada norma jurídica significa aquela solução ou composição tensional que, no âmbito de certa 
conjuntura histórico-social, é possível atingir-se entre exigências axiológicas (pressões políticas ou ideológicas, 
interesses de ordem econômica, valorações jurídicas, morais, religiosas, etc.) e um dado complexo de fatos, isto 
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 Não se pode negar a função regulativa do brocardo tu quoque (desdobramento do 

texto normativo, aberto), em situação comunicativa (proíbe condutas através da função 

reativa que lhe é própria, induz e condiciona comportamentos). Para admitir-se tal ótica, é 

preciso aceitar dois pontos de partida, ou, no mínimo, um deles: (a) a norma, como marco 

inicial do processo de concretização, no sentido jurídico e para integrar o sistema, não 

necessariamente é a regra escrita, o texto legal (ou seja, a inexistência de regra escrita não 

implica a inexistência de norma); e (b) a norma escrita geral contém uma pluralidade de 

normas decorrentes. 

 No caso, é indiscutível que a cláusula geral270 (em específico, a boa-fé objetiva) vem 

ganhando operacionalidade através de exercícios de diferenciação271. E isso já é observado 

até mesmo pelas multiplicações de prescrições (comportamentos) decorrentes da 

diferenciação operacional da boa-fé no discurso normativo. 

 O comportar-se corretamente na relação obrigacional (agir com boa-fé) é um dado 

que só vai ser aferível no momento da interpretação do caso específico. E traz em si uma 

carga de valor, também mensurável apenas no caso concreto. Na estrutura dialógica da 

norma, a função discursiva do valor272 pode ser vista em momentos e movimentos distintos: 

(a) o momento de realização, de processo seletivo externo, que é a recepção de informações, 

o canal de entrada (input) – campo valorativo; e (b) o momento de apreciação, de processo 

                                                                                                                                                         
é, as condições, circunstâncias e realidades já existentes no ato em que a norma surge. [...] As normas jurídicas, 
longe de serem mero reflexo daquilo que no já se contém, envolvem uma tomada de posição opcional e 
constitutiva por parte de quem emana ou positiva, à vista do fato e segundo critérios de valor irredutíveis ao 
plano da faticidade ou a uma pressuposta finalidade imanente à ação. A norma é, pois, síntese superadora que 
significa, não um direito ideal ou mais perfeito, mas apenas o direito positivo ou positivável, em função de 
valorações prevalecentes em dado meio social e histórico” (REALE, 1992, p. 201-202). 
270 Os valores “são símbolos de preferência para ações indeterminadamente permanentes” e podem ser 
“entendidos, e, de fato, afirmados sem inibições, como fórmulas integradoras e sintéticas para a representação do 
consenso social”, na medida em que “não são entidades independentes, que permitem uma expressão unívoca, 
mas fatores que se determinam – instavelmente – num processo global” (FERRAZ JR., 1997, p. 111). 
271 O sentido de diferenciação é o de especificação, aperfeiçoamento da comunicação, o termo ganha limites 
mais precisos com o exercício operativo ao longo do tempo (operacionalidade) (FERRAZ JR., 1997, p. 108). 
272 “A função discursiva do valor consiste num processo seletivo, Valores, como dissemos, são fórmulas 
integradoras e sintéticas que não constituem um mundo abstrato e válido em si - mundo dos valores-, mas são 
necessariamente dependentes: valores valem-para, no sentido de que se dirigem para alguma coisa. Os valores 
jurídicos ‘valem-para’ os comportamentos sociais em termos desse processo de seleção, que chamamos de 
função discursiva do valor” (FERRAZ JR., 1997, p. 113). 
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seletivo interno, que é a elaboração de informações, o canal de saída (output) – programa 

valorativo. 

 E, quando falamos em “função discursiva” do valor, no nosso entender, não 

afastamos a abordagem do texto normativo (canal de entrada e saída273) como ponto de 

partida no processo de concretização da norma do caso específico274. O fundamento das 

decisões (normas) dos casos concretos constituem topoi275 vagos e indefinidos, como no caso 

do princípio da boa-fé276. 

 Em uma norma como a da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil), o seu processo 

de concretização segue o movimento genérico → específico, até que se chegue à norma 

própria do caso observado, inclusive com a imputação de deveres laterais (não textualizados), 

por exemplo. 

                                                 
273 “Se nos é permitida uma analogia, tomando como exemplo o modelo cibernético de informação, diríamos que 
a estrutura dialógica do discurso da norma revela como que um canal de entrada (input) – campo valorativo – e 
um de saída (output) – programa valorativo. Assim, quando falamos que o valor , no discurso, constitui prisma, 
critério de apreciação da dimensão fática, sobre a qual ele incide e na qual se realiza, devemos distinguir aí dois 
movimentos distintos. Enquanto realização, o valor sofre processo seletivo externo na ‘recepção de 
informações’. Enquanto apreciação, corresponde ele a um processo seletivo interno de ‘elaboração de 
informações’. Pois bem: o processo seletivo externo constitui o campo valorativo; o processo seletivo interno 
constitui o programa valorativo. Por último, esses processos seletivos nos dão as funções discursivas dos 
valores” (FERRAZ JR., 1997, p. 112-113). 
274 “O que se verifica, de fato, é a incompletude da norma-texto alegada; o texto, metonimicamente confundido 
com a norma, funciona simplesmente como um ponto de partida, ainda que importante, para os operadores 
jurídicos, Só quando efetivamente realizada no caso concreto, a norma adquire inteireza. Isto não representa 
qualquer deficiência mas é hermeneuticamente necessário e apriorístico. Note-se que não só a norma do caso 
concreto é construída a partir do caso, mas também a norma aparentemente genérica a abstrata. Em outras 
palavras, a norma geral não é prévia, só o seu texto o é. Expondo mais claramente ainda, a norma geral 
previamente dada não existe, é uma ficção. O que o legislador faz, sobretudo o legislador constituinte, mesmo 
originário, é produzir o texto legal ou constitucional, não a norma propriamente dita. A interpretação tradicional, 
silogística, que separa criação e aplicação do direito, é apenas um dos aspectos da concretização normativa” 
(ADEODATO, 1999, p. 125). 
275 “Parece mais adequada, como vista, a teoria de que o fundamento das decisões jurídicas são topoi, opiniões 
mais ou menos indefinidas a que, mesmo assim, a grande maioria empresta sua adesão, ao mesmo tempo em que 
preenche os inevitáveis pontos obscuros e ambíguos com sua própria opinião pessoal, baseada em 
pressuposições que permanecem implícitas como se evidentes fossem. São justamente esses topoi vagos e 
indefinidos, presentes nas leis e na concepção de ‘norma’ estatais que possibilitam o controle social pelo Estado 
e sua dogmática jurídica em uma sociedade altamente complexa. São exemplos os chamados ‘conceitos 
indeterminados’, como bem comum, mulher honesta, boa fé, probidade, propriedade, crédito, pudor” 
(ADEODATO, 1999, p. 153). 
276 O professor João Maurício Adeodato conclui, com toda autoridade, que “a estrutura argumentativa expressa 
pela teoria do entimema parece assim mais apta a compreender o direito contemporâneo, revelando, por 
exemplo, que pilares ‘científicos’ como a unidade do ordenamento jurídico, a neutralidade do juiz ou a 
objetividade da lei constituem, no fundo, meras estratégias discursivas” (ADEODATO, 1999, p. 154). 
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 E a pergunta – o que é boa-fé? – jamais encontrará uma resposta universal e genérica.  

A boa-fé contratual e as decorrências que dela se verificam dependerão da análise contextual 

e objetiva do caso específico. 

 Não se pode negar que o intérprete, diante do caso dado, parte de pré-concepções e de 

padrões gerais através dos quais inicia o processo de concretização. Mas isso não quer dizer 

quebra da segurança do sistema ou adoção de soluções essencialmente tópicas. Muito pelo 

contrário, a figura do intérprete e sua formação, dentro das margens e dos processos que são 

postos, certamente são essenciais à hermenêutica jurídica.  

 Quando afirmamos, por exemplo, que o devedor de determinada obrigação é obrigado 

a dar conhecimento ao seu fiador das exceções pessoais ou causas extintivas da obrigação 

garantida, sob pena de, sendo a obrigação paga pelo garantidor, não poder ele (devedor) opor 

tais exceções e objeções e, por conseqüência, responder perante o fiador pelo que este pagou 

e suportou (proibição de constituição desleal de direito). No caso, as condutas serão 

analisadas objetivamente, mas a perquirição e a formação da norma específica seguem o 

modelo geral proposto por Müller: relatos sobre o caso → textos normativos gerais → 

conjunto de matérias → âmbito da matéria (hipóteses normativas específicas) → programa 

da norma + âmbito do caso → programa da norma + âmbito da norma → norma jurídica 

intermediária → norma decisória. 

 A função reguladora da boa-fé objetiva (especialmente a regra tu quoque), que proíbe 

a constituição de direito frente à outra parte contratante, será concretizada através das 

filtragens textos normativos ↔ elementos fático-contextuais, em um movimento do genérico 

ao específico (caso concreto). 

 As etapas do processo (filtragens) obedecem à estrutura dialógica da norma, 

principalmente na hipótese evidenciada (boa-fé contratual), em que encontramos idéias de 
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valores necessárias à análise do caso (dignidade da pessoa humana, justiça social, boa-fé, 

probidade, função social dos contratos). 

 Isso quer dizer que, em cada etapa do processo de concretização, em que os elementos 

normativo-textuais forem cotejados com os dados fáticos, observaremos o colóquio campo 

valorativo (processo seletivo externo, input) e programa valorativo (processo de 

elaboração de informações, output). A função discursiva do valor será observada em todos os 

processos de especificação (filtragem) no curso da concretização da norma (textos 

normativos e dados fáticos), principalmente nas relações vistas entre programa da norma ↔ 

âmbito do caso; programa da norma ↔ âmbito da norma; programa da norma ↔ norma 

intermediária, até a conclusão do processo, com a norma decisória. 

 A existência dos deveres laterais será confirmada justamente na atribuição de 

significado às idéias de valor contidas nos textos normativos, alcançada a partir do processo 

de concretização da norma do caso específico. 

 Interessante, como já visto, que os chamados deveres laterais são obrigações 

(geralmente contratuais) não textualizadas normativamente (na maioria das vezes), mas que 

ganham exigibilidade a partir da atribuição de significado ao valor contido na preceituação 

legal. 

 A função reguladora (ou reativa) da boa-fé contratual e a existência de deveres 

laterais de conduta implicam a idéia de normatividade (dever-ser) e desenvolvem, por si e em 

si, uma função sintática. Da mesma forma, ao revestirem-se de normatividade, alteram as 

condutas das partes contratantes (função semântica) e, ao mesmo tempo, motivam 

comportamentos na relação contratual (função pragmática). 

 Certamente, na hermenêutica brasileira, e nos países periféricos de maneira geral, a 

linguagem ainda tem um caráter secundário277 e muito há para fazer e aprender. Mas, sem 

                                                 
277 No campo jurídico brasileiro, a linguagem tem um caráter secundário “como terceira coisa que se interpõe 
entre sujeito e objeto, enfim, uma espécie de instrumento ou veículo condutor de essências e corretas exegeses 
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dúvida, como ensina Habermas, passamos do paradigma da filosofia do ser para o da 

filosofia da consciência e daí para o paradigma da filosofia da linguagem: 

 
“A partir deste momento, os sinais lingüísticos, que serviam apenas como 
instrumento e equipamento das representações, adquirem, como reino 
intermediário dos significados lingüísticos, uma dignidade própria. As relações 
entre linguagem e mundo, entre proposição e estados das coisas, substituem as 
relações sujeito-objeto”278. 

 

Talvez essas considerações sejam um ponto inicial e contribuam para ampliar a 

perspectiva do tema abordado, ao alinhar um tema de direito aplicado a elementos da teoria 

do direito. A quebra do distanciamento entre prática e teoria caracteriza-se essencial para a 

compreensão da boa-fé objetiva, tratada na maioria das obras como um conceito aberto, 

indeterminado, superficial, até poético. Encarar, através dos seus desdobramentos, a 

aplicação da norma da boa-fé contratual e a atribuição de significado à idéia de valor trazida 

no texto normativo foi o último ponto de relevância para o fecho deste trabalho. Essa foi a 

proposta. Essa é a esperança. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                         
dos textos legais. Essa lógica do sujeito, é dizer, o ser é sempre em função do sujeito, que provém de Descartes, 
é rompida pela viragem lingüística (com Wittgenstein e Heidegger). [...] Lamentavelmente, - e aí está assentada 
uma das faces da crise paradigmática -, o campo jurídico brasileiro continua sendo refratário a essa viragem 
lingüística” (STRECK, 1999, p. 46-52). 
278 HABERMAS, 1990, p. 15. 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  --  AA  BBUUSSCCAA  DDEE  NNOOVVOOSS  PPAARRAADDIIGGMMAASS  

 

 O estudo que procuramos empreender busca alguma novidade em face do muito que 

vem sendo escrito sobre boa-fé contratual, desde, principalmente, o advento do Código Civil 

de 2002. 

A busca dessa perspectiva nova é o que justifica a dissertação: a boa-fé, até então, só 

vem sendo tratada como um princípio, como um valor etéreo, poético até, sem que haja 

preocupação em como deve ser aplicado tal “princípio”, como é atribuído conteúdo ao valor 

trazido no texto normativo. Dizer que boa-fé é agir com lealdade, com correção, com 

cooperação, com transparência, em prol do vínculo contratual, não é novidade alguma. Dizer 

que o juiz deve observar objetivamente o comportamento das partes para ver se o “bom pai de 

família”, o “bom cidadão” agiria daquela forma, também não é nenhuma novidade. Mas, 

como fazer isso? Como pensar o elemento valor em sua aplicação prática? Como o valor 

(boa-fé) ganha conteúdo no exercício de interpretação da regra? Quais os desdobramentos 

(funções) que exerce no mundo social e como compreendê-los? 

 Vale ser ressaltado que não houve, em várias passagens, possibilidade de cotejo do 

nosso posicionamento com posicionamentos contrários, justamente porque não existem, até 

que seja do nosso conhecimento, obras que tratem dos pontos levados a estudo, na forma 

como foram abordados. Isso não significa empáfia do autor ou falta de pesquisa bibliográfica, 

mas apenas nota de esclarecimento a prevenir futuras críticas. 
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 Várias conclusões foram esposadas e destacadas ao longo do corpo do trabalho mas, 

no intuito de tornar mais claros e objetivos tais posicionamentos, procuramos pontuar cada 

um deles, à guisa de conclusão da pesquisa desenvolvida. 

01. O direito, como sistema aberto que é, recebe do ambiente social global os 

elementos de referência pelos quais deve orientar-se e desenvolver-se. Essas interferências 

recebidas são denominadas de inputs e alimentam o sistema jurídico. As respostas dadas pelo 

sistema jurídico aos estímulos recebidos (respostas) são denominadas outputs, a exemplo de 

respostas como a definição de situações jurídicas e a atribuição de significado (valorativo) da 

regra e suas conseqüências. No caso do tratamento jurídico dado às relações obrigacionais, 

especialmente as contratuais, essa relação dialógica fica evidente, na medida em que o 

contrato é o instrumento principal da cadeia econômica da sociedade, responsável pela 

circulação de bens e serviços no corpo social – a regulamentação jurídica dos contratos reflete 

diretamente as condições econômicas e políticas de determinada sociedade, influindo e 

recebendo influência desses outros sistemas. 

02. Assim, a interpretação da norma, principalmente a de natureza principiológica 

(no caso, a boa-fé objetiva contratual), não se circunscreve ao texto da lei, mas incorpora, 

também, a compreensão de elementos externos que constituem matéria e fundamento para as 

normas de decisão. A boa-fé, como cláusula geral que é, possibilita o intérprete a buscar 

atualização e adaptação do sentido da norma no caso concreto. 

 03. Em razão da abertura do texto legal trazida com a inserção do princípio (para o 

nosso estudo, especificamente a boa-fé objetiva), podemos afirmar que há uma aproximação 

do sistema romano-germânico com o da common law, em face da relevância que ganha a 

construção jurisprudencial. Na common law, a utilização de casos e experiências anteriores já 

é própria do sistema. No romano-germânico, o ponto de partida é a regra escrita, mas a 

cláusula geral impõe ao intérprete um exercício muitas vezes, remissivo, extenso e complexo 
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em busca do significado do valor na norma do caso concreto (um significado que é construído 

discursivamente, mas que já parte de pré-concepções formadas que são reconstruídas na 

concretização da norma). Daí que, diante de tais cláusulas, a analogia, os costumes e os 

princípios gerais do direito (art. 4º, da Lei de Introdução ao Código Civil) ganham relevância 

e passam a ser analisados não apenas nos casos de omissão de lei. 

 04. A Revolução Francesa, de 1789, trouxe como bandeiras os valores da 

liberdade, igualdade e fraternidade, e serviu de base para o modelo liberal de Estado vigorante 

no século XIX. O Código Napoleônico, de 1804, absorveu tais valores e influenciou 

praticamente todas as legislações civilistas do mundo ocidental. O direito privado, trabalhado 

no modelo liberal de Estado, se caracterizou por estabelecer as regras necessárias para a 

organização livre dos mercados. A noção de esfera privada autônoma era vista, tão somente, 

como um quadro normativo que oferecesse aos particulares os meios jurídicos para a 

realização dos fins livremente pretendidos. Os tribunais, sob tal ótica, se dispunham a regular 

apenas os aspectos formais das relações privadas, especialmente fundadas nos princípios 

tradicionais da autonomia privada, do pacta sunt servanda e da relatividade subjetiva da 

relação contratual. 

05. As desigualdades do modelo liberal, do convívio em sociedade, exigiram 

soluções que fossem capazes de reduzir o quadro das injustiças materialmente existentes, 

principalmente em virtude da distância entre a abstração da lei e a realidade social verificada. 

A crise verificada propiciou o surgimento do Estado, de caráter social, que fez com que o 

direito passasse de simples instrumento formal de ordenação para exercer funções específicas 

protetivas dos interesses da coletividade. Com isso, um novo conceito de contrato, marcado 

pela eqüidade e pela justiça, passa a ocupar o centro de gravidade, em substituição ao mero 

jogo de forças individualistas do modelo anterior. 
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 06. A partir disso, os princípio tradicionais do contrato passaram a co-existir com 

os denominados princípios sociais (função social, boa-fé objetiva e equivalência material das 

prestações). Com a relativização dos princípios tradicionais anteriores, passa-se a enxergar o 

contrato como um negócio jurídico em que as partes declarantes auto-disciplinam os efeitos 

patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia da suas próprias vontades279, 

limitadas pelos princípios da função social, da justiça e da boa-fé objetiva. 

 07. A idéia de justiça no contrato se liga à livre manifestação de vontades das 

partes contratantes, mas, sobretudo, está vinculada ao interesse social e à boa-fé objetiva. A 

partir disso, prevalece, nas relações contratuais, um novo paradigma280280

                                                

, consubstanciado no 

princípio da boa-fé objetiva que regulamenta o comportamento das partes contratantes e tutela 

a confiança e as justas expectativas, inclusive como critério de interpretação. As relações 

contratuais deixam de ser analisadas apenas sobre o prisma da autonomia da vontade, e da 

força obrigatória dos contratos. Os vínculos deixam de ser intangíveis na medida em que não 

observem os ditames da boa-fé e da função social.  

 08. A interpretação das relações passa a ter um prisma constitucional, cujos valores 

inspiram toda a legislação hierarquicamente inferior. A denominada “constitucionalização do 

direito civil” consiste na orientação de fixar princípios constitucionais informativos como 

ponto de partida para toda interpretação. No caso das relações contratuais, as diretrizes estão 

postas no art. 1º, III, e 170, da Constituição Federal, e, a partir delas, são observadas as 

inseridas, como princípios, na codificação civilista.  

 09. No estudo da teoria dos contratos, a boa-fé ganha perspectiva de objetividade e 

não mais de subjetividade. Existe uma distinção importante para este estudo que diz respeito à 

perspectiva subjetiva ou objetiva da boa-fé. Uma, é boa-fé estado subjetivo, atribuído 

 
279 GAGLIANO, 2005, p. 12. 
280 A noção de paradigma é trabalhada de forma bastante perspicaz em trabalho de Thomas Kuhn para explicar o 
desenvolvimento da ciência moderna. Explicita o autor que paradigma é entendido como o conjunto de crenças, 
valores, conceitos, teorias e técnicas que são partilhados sem discussão por uma dada comunidade científica 
(KUHN, 2006, p. 67-76). 
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psicologicamente à pessoa; a outra é princípio (ou idéia de valor normatizada), pois está 

ligada a elementos externos, a normas de atuação objetivamente aferíveis. É certa a distinção, 

mas existe um elemento basilar e comum a ambas que é justamente a tutela da confiança, ou 

seja, em ambos os casos há uma situação de confiança que deve ser resguardada e protegida. 

Enquanto a boa-fé subjetiva encontra-se em oposição à má-fé (o aspecto subjetivo é levado 

em conta), a boa-fé objetiva está em oposição à ausência de má-fé (é verificada objetivamente 

uma “atuação desconforme”). 

 10. A própria estrutura da relação jurídica obrigacional passa a ser vista como um 

processo e não mais no modelo restritivo da visão romanista. O contrato, então, enquanto 

relação obrigacional, não se resume a um vínculo estático, linear, entre credor e devedor, mas 

encerra uma obrigação contínua de conduta. Este dever de conduta encontra-se, por sua vez, 

consubstanciado numa atuação conforme a boa-fé, ou seja, uma atuação em que se busca 

alcançar não apenas a satisfação dos interesses individuais, mas, também, o respeito às 

legítimas expectativas da outra parte contratante e à confiança depositada na conclusão e na 

execução global do negócio jurídico.  

 11. Entendida dessa forma, a obrigação constitui um complexo de regras de 

conduta entre as partes, que visa a um objetivo comum composto pela plena satisfação das 

expectativas recíprocas. O simples adimplemento da obrigação especificamente estipulada 

subordina-se ao desenvolvimento da relação no tempo e em face de todas as implicações 

circunstanciais. Há na obrigação, internamente, um complexo de direitos e deveres entre as 

partes, composto tanto pelos direitos de crédito essenciais, quanto pelas pretensões, pelos 

deveres instrumentais, pelas expectativas comportamentais legítimas (e esses deveres não 

estão textualmente previstos, mas decorrem do significado da boa-fé das partes dado ao caso 

concreto). 
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12. A compreensão da relação obrigacional como um processo evidencia a 

totalidade obrigacional em desenvolvimento (num caminhar) vinculado a um fim. O fim, 

objetivo, ganha relevância e os passos dados para a sua consecução começam a fazer parte do 

percurso visto como uma unidade. Os deveres encontrados na relação jurídico-obrigacional, 

especialmente nas contratuais, podem ser os específicos da prestação, mas, também, aqueles 

vinculados à situação jurídica das partes, advindos do vínculo de confiança envolvido em toda 

relação: os deveres principais, que identificam a própria relação; os deveres secundários, que 

se reportam diretamente à prestação, mas não configuram qualquer particularidade que 

individualize ou caracterize a relação; e os deveres laterais ou paralelos, advindos do vínculo 

de confiança, não se ligam especificamente à obrigação ou ao contrato, mas ao conjunto de 

circunstâncias concretas da relação.  

13. No caso dos contratos, os deveres laterais podem mesmo surgir antes da 

formação do vínculo (responsabilidade pré-contratual) ou após a solvência do vínculo 

(responsabilidade pós-contratual). Ocorre é o alargamento da noção de adimplemento (e 

inadimplemento) da relação obrigacional. A partir da dos denominados deveres laterais, o 

adimplemento ganha a conotação de globalidade (todos os interesses constantes da obrigação) 

– envolvendo os deveres de prestação e os outros deveres de comportamento (laterais), 

inclusive os indiretamente vinculados à prestação e os não vinculados à prestação, mas 

concernentes aos cuidados à pessoa e aos bens da outra parte, expostos pela relação 

(denominados protetivos). 

14. O princípio da boa-fé objetiva adquire importantes funções: como elemento de 

integração na análise das relações jurídicas; e como fonte de deveres de conduta paralelos ao 

núcleo específico do vínculo obrigacional que liga as duas partes e como causa limitativa do 

exercício de alguns direitos subjetivos (com destaque para o que se denomina abuso de 

direito). 
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15. Relativamente aos direitos laterais gerados pelo princípio da boa-fé objetiva, 

identificamos três grandes grupos: (a) deveres de proteção; (b) deveres de lealdade e de 

cooperação; e (c) deveres de informação. 

16. Os deveres laterais de proteção estão relacionados ao cuidado, à prevenção e à 

segurança com a pessoa e o patrimônio da contraparte. Na perspectiva obrigacional, são os 

deveres laterais que apresentam maior independência relativamente aos deveres de prestação 

e, por isso mesmo, aqueles em que se discute mais a natureza contratual ou extracontratual do 

dever e suas conseqüências. 

17. Os deveres de lealdade são aqueles que limitam as partes a não realizar atos, 

comissivos ou omissivos, que atentem contra as expectativas (confiança) relacionadas ao 

contrato, observáveis antes da conclusão do contrato (formação), durante a execução do 

contrato ou mesmo após a extinção do contrato. A idéia de lealdade e de confiança recíprocas 

infere o estabelecimento de relação calcada na transparência e enunciação da verdade, com a 

correspondência entre a vontade manifestada e a conduta praticada, sem omissões dolosas, o 

que se relaciona também com o dever lateral de informação, para que seja firmado um elo de 

segurança jurídica calcado na confiança das partes envolvidas. 

18. Ao lado dos deveres de lealdade, encontramos os deveres de cooperação, que 

caracterizam a necessidade das partes se auxiliarem na realização das atividades para 

consecução do fim contratual. São deveres relativos à efetividade da prestação. Dizem 

respeito às circunstâncias (de fato e de direito) necessárias ao conseguimento do fim do 

contrato ou da obrigação. O dever de cooperação, também conhecido como dever de 

assistência, se refere à concepção de que, se o contrato é feito para ser cumprido, aos 

contratantes cabe colaborar para o correto adimplemento da prestação principal, em toda a sua 

extensão. A esse dever se liga, pela negativa, conseqüentemente, o de não dificultar o 

pagamento ou o recebimento da prestação constante da relação obrigacional. 
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19. Os deveres de informação e esclarecimento dizem respeito à transparência e ao 

conhecimento, de parte a parte, das reais condições do vínculo obrigacional. Trata-se de uma 

imposição ligada ao próprio dever de lealdade a obrigação de uma parte comunicar à outra 

todas as características e circunstâncias relativas ao negócio e, por conseqüência, ao bem 

jurídico envolvido na relação (objeto relacional). 

20. Os deveres laterais têm natureza obrigacional-contratual se forem 

essencialmente conexos à execução do contrato, e geram responsabilização de natureza 

contratual, e aqueles deveres que não possam ser relacionados como necessários à execução 

do contrato, ou da obrigação, estão fora do seu âmbito, e geram responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana. Há um alargamento da idéia de responsabilidade que se desloca 

numa conotação claramente ética, e deixa de ser vista sob uma perspectiva idealista para tratar 

da vida real, nas situações reais. É exatamente aí que a boa-fé objetiva vai ser trabalhada nas 

relações obrigacionais – o contrato não se restringe apenas ao cumprimento ou 

descumprimento positivo da obrigação convencionada específica, mas todo o contexto da 

relação vai ser permeado pelo elemento ético a ponto de surgirem, como visto, deveres 

laterais de comportamento que não precisam estar expressos no contrato, ou na lei, mas que, 

uma vez inobservados, podem gerar o dever de indenizar. 

 21. Paralelamente à criação de deveres laterais, boa-fé desempenha, também, uma 

função de correção de comportamentos (positivos ou negativos) que importem abusividade 

de alguma das partes contratantes. Funciona como mecanismo de limitação dos direitos 

subjetivos das partes que contratam, na medida em que realizam um controle dos atos que 

compreendem exercício abusivo de direito. O “controle” (função controladora) é exercido 

sobre a autonomia da vontade (a boa-fé que limita a autonomia privada), seja para impedir o 

exercício desleal de direitos, o comportamento contraditório ou a constituição desleal de 

direitos. 
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 22. A regra tu quoque reporta-se exatamente à questão da constituição desleal de 

direitos por parte de algum dos sujeitos da relação negocial. O destaque da regra consiste, 

relativamente à situação contratual, a uma parte que adquire deslealmente direitos em face da 

outra ou, também, quando a parte, por similitude de situação, cria a aparência de direitos da 

outra parte em face ela. Observam-se repercussões pontuais da regra tu quoque no 

ordenamento brasileiro, especialmente naqueles em que se evidencia a máxima de que a 

ninguém é lícito tirar partido da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem 

allegans). A aplicação do brocardo tem aplicação ampla, não se restringindo às abordagens 

pontuais do ordenamento. A regra é geral: ninguém pode invocar direitos que regularmente 

estariam resguardados em lei se tal direito for gerado em razão de atuação de má-fé, 

objetivamente aferível. 

 23. A interpretação do texto normativo é uma atividade produtiva281, porque 

atribui sentido ao texto diante do caso apreciado, especialmente no estudo das cláusulas 

gerais, especialmente no caso do princípio contratual da boa-fé objetiva. O intérprete trabalha 

com um conceito aberto e, para o caso interpretado, produz um sentido para o texto diante do 

contexto, como resultado de um processo de compreensão. 

 24. O princípio da boa-fé objetiva (texto normativo), por caracterizar um conceito 

aberto, uma idéia de valor a ser concretizado, segue um processo de especificação que vai, 

sob a ótica da metódica estruturante, desde os relatos iniciais até a norma jurídica do caso 

analisado.  

 25. A contribuição da metódica estruturante do direito é de grande importância na 

compreensão do fenômeno de concretização da norma principiológica da boa-fé, mas é 

possível complementar o modelo proposto por Müller com algumas ponderações, 

                                                 
281 Toda regra jurídica resulta de uma opção entre vários caminhos possíveis. O jurídico é, também, político, 
porque fruto de uma tomada de posição diante do fato social, ou seja, de uma resolução (REALE, 1990, p. 557). 
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especialmente para a compreensão do processo de atribuição de significado à idéia de valor 

ínsita à norma. 

 26. A função regulativa do brocardo tu quoque (desdobramento do texto 

normativo, aberto), que proíbe condutas através da função reativa que lhe é própria, induz e 

condiciona comportamentos, está fundamentada na aceitação de que: (a) a norma, como 

marco inicial do processo de concretização, no sentido jurídico e para integrar o sistema, não 

necessariamente é a regra escrita, o texto legal (ou seja, a inexistência de regra escrita não 

implica a inexistência de norma); e/ou (b) a norma escrita geral contém uma pluralidade de 

normas decorrentes. 

 27. É indiscutível que a cláusula geral (em específico, a boa-fé objetiva e seus 

desdobramentos) vem ganhando operacionalidade através de exercícios de diferenciação, o 

que é observado pelas multiplicações de prescrições (comportamentos) decorrentes da 

diferenciação operacional da boa-fé no discurso normativo. 

 28. O comportar-se corretamente na relação obrigacional (agir com boa-fé) é um 

dado que só vai ser observável no momento da interpretação do caso específico e, na 

estrutura dialógica da norma, a função discursiva do valor vai ser vista em momentos e 

movimentos distintos: (a) o momento de realização, de processo seletivo externo, que é a 

recepção de informações, o canal de entrada (input) – campo valorativo; e (b) o momento de 

apreciação, de processo seletivo interno, que é a elaboração de informações, o canal de saída 

(output) – programa valorativo. 

 29. A função discursiva do valor tem no texto normativo (canal de entrada e saída) 

como ponto de partida no processo de concretização da norma do caso específico. Assim, 

uma norma como a da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil) é concretizada através de 

várias etapas que seguem o movimento genérico → específico. 
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 30. Em casos como o da boa-fé objetiva, a perquirição e a formação da norma 

específica seguem o modelo geral proposto por Müller: relatos sobre o caso → textos 

normativos gerais → conjunto de matérias → âmbito da matéria (hipóteses normativas 

específicas) → programa da norma + âmbito do caso → programa da norma + âmbito da 

norma → norma jurídica intermediária → norma decisória. E a função reguladora da boa-fé 

objetiva (especialmente a regra tu quoque), que proíbe a constituição de direito frente à outra 

parte contratante, será concretizada através das filtragens: textos normativos ↔ elementos 

fático-contextuais, em um movimento, como dito, do genérico ao específico (caso concreto). 

 31. As etapas do processo (filtragens) obedecem à estrutura dialógica da norma, 

em que encontramos outras idéias de valores normatizadas necessárias à análise do caso 

(como dignidade da pessoa humana, justiça social, boa-fé, probidade, função social dos 

contratos). 

 32. No processo de concretização, composto de várias etapas, os elementos 

normativo-textuais são cotejados com os dados fáticos, na perspectiva dialógica entre o 

campo valorativo (processo seletivo externo, input) e programa valorativo (processo de 

elaboração de informações, output). A função discursiva do valor será observada em todos os 

processos de especificação (filtragem) no curso da concretização da norma (textos 

normativos e dados fáticos), principalmente nas relações vistas entre: programa da norma ↔ 

âmbito do caso; programa da norma ↔ âmbito da norma; programa da norma ↔ norma 

intermediária, até a conclusão do processo, com a norma decisória. 

 33. Relativamente ao tema sob análise (boa-fé contratual e funções por ela 

exercidas), a existência dos deveres laterais e de comportamento proibidos será confirmada 

justamente na atribuição de significado às idéias de valor contidas nos textos normativos, 

alcançada a partir do processo de concretização da norma do caso específico. 
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 34. A função reguladora (ou reativa) da boa-fé contratual e a existência de deveres 

laterais de conduta implicam a idéia de normatividade (dever-ser) e desenvolvem uma função 

sintática.Ao revestirem-se de normatividade, alteram as condutas das partes contratantes 

(função semântica) e, ao mesmo tempo, motivam comportamentos na relação contratual 

(função pragmática). 
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