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RESUMO

Este estudo analisa o papel da boa-fé objetiva na teoria contratual civilística
.nasúâeira contemporanea. i-'ara tanto, principia com uma oreve analise 08 evoiuçao
da teoria contratual clássica liberal, focada a partir dos principios que a informam e
sua mitigação, oem como discorre acerca dos cnamados principios sociais dos
contratos, evidenciando a busca pelo equilíbrio entre liberdade e justiça contratuais.
uo mesmo modo, aponta para a necessidade de superaçao 08 concepçao simplista
de obrigação, propondo que a noção complexa da relação obrigacional e da
obrigação como processo são mais adequadas para a compreensão dos efeitos
propostos pela incidência da boa-fé. Considerando a influência exercida pelo legado
nistorico de outros ordenamentos juridtcos, o estudo nao se turta a mençao das
principais linhas evolutivas do instituto da boa-fé, bem como explicita a necessidade
O6 se trabalnar com um sistema aberto ao continuo desenvolvimento do Direito e a
maleabilidade das evoluções sociais, além das conseqüências da recepção do
instituto da boa-fé objetiva no Código Civil brasileiro na forma de uma cláusula geral.
Partindo-se deste panorama geral, procura situar a boa-fé objetiva na estrutura
contratual, distinguindo-a da vertente subjetiva do instituto, explicitando sua tripiice
função e discorrendo sobre seu alcance nos contratos, objetivando, assim,
demonstrar as substanciais alterações provocadas pela inserção da boa-fé objetiva
no direito obrigacional.

Palavras-chave: contratos; boa-fé objetiva; princípios; relação obrigacional.



ABSTRACT

This essay analyses the role of objective good will at the contractual theory
considering the brasilian Civil Code. lt begins with a short analysis of classical liberal
contractual theory's evolution, focused on the principles that inform it and their
mitigation, as well it talks about the - named by the doctrine - contractual social
principles, noticing the goal of contractual balance between contractual freedom e
justice. Furthermore, it shows the necessity of surpassing the simplistic conception of
obligation, proposing that the complex conception of obligation e of the obligation as
a process are better to the comprehension of the proposed effects caused by the
incidence of good will. Considering the influence made by the History of other legal
orders, this study mentions the main evolving lines of the good will institute, as well it
exposes the necessity of a system that is opened to the continuous development of
Law and to the social evolutions, besides the consequences of the reception of
objective good will institute in the brasilian Civil Code as a general clause. Based on
these information, it tries to situate objective good will at the contractual structure,
differentiating it from the subjective side of the institute, showing its three functions
and talking about its incidence on the contracts, aiming, this way, to show the
substantial changes made by the insertion of objective good will in the Civil law.

Key words: contract; objective good will; principles of law.



INTRODUÇÃO

O conceito de relação obrigacional não é um conceito neutro e dotado do

atributo da imutabilidade. A concepção estática desse vínculo, que entende vínculo

como a relação entre o crédito e o débito singularmente considerados1, é uma

concepção por demais simplista que não tem mais sido aceita pela doutrina,
porquanto acaba por visualizar tão somente o aspecto e›‹terno desse vinculo de

sujeição que liga o devedor ao credor. MARTINS-COSTA ensina que é uma análise

externa porque nada diz “sobre a estrutura dos múltiplos deveres, estados, situações

e poderes que decorrem do vínculo, o que se denomina de aspecto interno”2. É

preciso que, nessa relação, seja considerado também o que concerne ao exame dos

elementos indicados como internos ao vínculo obrigacional, além da conduta das

partes durante todo o complexo desenvolvimento da relação contratual.

É certo que tais concepções não se furtam de um longo desenvolvimento

histórico que permeia a idéia de contrato. De fato, a concepção da relação obrigacional

complexa veio a se efetivar apenas no século XX, por obra doutrinária e jurisprudencial,

que passa a destacar diversos elementos integrantes dessa referida relação,
sublinhando que alguns teriam um conceito de certo modo vago ou aberto, passíveis de

concretização pelas cláusulas gerais, dentre as quais destaca-se a boa-fé.

Desse modo, toma-se o conceito de relação obrigacional como abrangente não

apenas das partes e seus correlatos direitos e deveres à satisfação do objeto pactuado,

numa perspectiva abstrata, mas da totalidade das circunstâncias que podem ser

apreensíveis em cada contrato, particularmente considerado. Tal concepção inaugura

um novo paradigma, para além do tradicional, fundado na vontade das partes. Esse

novo paradigma está na boa-fé objetiva, inserida como cláusula geral, que abrange

“fatores extravoluntarísticos, atinentes à concreção de princípios e standards de cunho

social e constitucional”3, o que se pretende demonstrar neste trabalho.

Considerando-se que, atualmente, o dogma da vontade não mais constitui o

núcleo da relação contratual, a qual passa a estar centrada na boa-fé objetiva, inicia

se o trabalho com uma breve alusão à evolução do vínculo obrigacional focada a

" |viART|Ns-cosTA, Judith. A ooo-fé no direito privado, zooo, pg 383.2 .
ioid, p. 384.

3 lbid, p. 395.
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partir dos princípios que a informam e suas transformações no tempo. lmpõe-se hoje

uma nova concepção de contrato, que tem na equidade a inspiração de um novo

modelo de justiça, o qual está a romper com o perfil dogmático e com a aplicação do

pacta sunt sen/anda na sua concepção tradicional, concretizando o valor justiça do

próprio Direito, o que encontra na adequada aplicação e interpretação da boa-fé

objetiva, hoje consagrada expressamente no Código Civil, um instrumento de suma

relevância paraa concretização desse mister.

Evidencia-se, com isso, que, embora seja tomada como fonte de outros

princípios que informam a teoria contratual, não pretende a boa-fé ocupar o papel

central da Constituição, que estará a informar todo o ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, à boa-fé objetiva foi conferido um papel de grande relevância, pois, somada

a outros princípios contemporâneos (como a função social e a equivalência material do

contrato), encerra o circuito da atual justiça contratual, atuando de modo a concretizar o

desejo constitucional de um contrato solidário e socialmente justo.

Uma vez que a boa-fé incide em todas as relações jurídicas, percebe-se que

no contrato existem os deveres contratuais advindos da lei ou do contrato, mas

obsen/a-se também que a eles se agregam outros deveres, chamados pela doutrina

de instrumentais ou laterais, estes derivados dos princípios da função social e da

boa-fé, sempre condizentes com a finalidade do contrato. Daí decorre a necessidade

da análise da concepção complexa da relação obrigacional, bem como da noção de

obrigação como processo, necessárias para a adequada localização dos deveres

decorrentes da boa-fé na estrutura obrigacional.

Essa nova ordem contratual vigente também impõe o exame das cláusulas

gerais, uma técnica legislativa que vem pontuando os mais modernos códigos da

contemporaneidade, presente também no diploma civil brasileiro vigente. A
aplicação da boa-fé rompe a idéia de sistema fechado que ainda pode ser
encontrada entre alguns operadores do direito, e demanda, para sua concreção, um

sistema aberto, com válvulas que permitam constante contato com elementos

externos ao sistema do Código Civil. Neste contexto, os Códigos modernos
apresentam soluções que deixam certa margem de atuação à doutrina e
jurisprudência, fazendo um apelo para os princípios informadores da ordem
contratual hodierna, como equidade, probidade e equivalência de prestações, os

quais estão centrados na boa-fé.
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Além disso, a importância do tema reside também no fato apontado por

MARTINS-COSTA de que, muito embora as cláusulas gerais estejam presentes no

ordenamento jurídico brasileiro na ,Constituiçãoda República, no Código Civil e no

Código de Defesa do Consumidor, “não é comum encontrar o seu adequado
tratamento teórico-prático, de modo que, em larga medida, permanecem elas como

que sem voz, emudecidas”`*; daí por que nem a doutrina nem a jurisprudência têm

captado a sua importante função de instrumento viabilizador do desenvolvimento do

Direito Privado. Continua a referida jurista gaúcha asseverando que “é mesmo

possível afirmar que a boa-fé objetiva tem sido a matriz de uma verdadeira revolução

dogmática, pela qual aquela 'conflittualità esasperata' entre os valores e interesses

opostos que nascem do jogo econômico-social pode ser regulada de forma flexível e

dinâmica”5. É inegável que, em nosso país, apesar das grandes evoluções já
experimentadas, a cláusula geral ainda tem uma aplicação tímida nos Tribunais, mas

que, paulatinamente, vem sendo adotada como verdadeira fonte de produção de

direitos subjetivos e deveres jurídicos.

O Código Civil de 2002 consagrou definitivamente no direito pátrio a boa-fé

objetiva como uma verdadeira cláusula geral a ser aplicada em todos os momentos

de uma relação contratual, ao dispor expressamente em seu artigo 421 que “os
contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua

execução, os princípios de probidade e boa-fê”ô. Porém a aplicação de princípios e

cláusulas gerais costuma ser vista com reserva pelos juristas, ante sua inevitável

indeterminação de conteúdo. E, é certo que o objetivo deste trabalho não está em

oferecer um conceito pronto e acabado ao tema que se pretende abordar, porquanto

qualquer tentativa nesse sentido inviabilizaria o alcance e a abrangência que uma

cláusula geral como a da boa-fé objetiva deve ter no ordenamento jurídico.

Observa-se que a boa-fé, tomada como regra de conduta, está cada vez

presente nos ordenamentos jurídicos de todo o mundo, ganhando relevância
doutrinária e jurisprudencial. Entretanto, não se trata de uma novidade no Direito

“ MARTINS-COSTA, op.cit. p. 24/25.
5 ibid, p. 27 (grifado no original).
6 De qualquer modo, embora o Diploma Civil de 1916 não consagrasse preceitos gerais

acerca da boa-fé, isso certamente não poderia significar que ela já não tivesse relevo jurídico,
conforme lembra NORONHA (NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus principais
fundamentos, 1994, p. 127).
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Civil. Assim, considerando-se que o Direito não é ahistórico, impõe-se uma breve

análise das principais linhas evolutivas que o instituto da boa-fé experimentou ao

longo dos anos, partindo-se de uma tríplice raiz: a boa-fé no Direito Romano, no

Direito Canônico e no Direito Germânico, sem deixar de analisar a sua recepção

pelas codificações modernas mais influentes.

Confonne salienta MENEZES CORDEIRO, a boa-fé surge com freqüência no

espaço civil7. Desse modo, ê imprescindível destacar que, embora se trate de um único

princípio, a boa-fé pode ser tomada em duas acepções, uma subjetiva e outra objetiva. A

boa-fé subjetiva é entendida como um estado de consciência, que impõe ao intérprete do

direito considerar a intenção do sujeito na relação jurídica, ou seja, o seu estado

psicológico e sua convicção íntima. É mais saliente, na doutrina civilística, no âmbito dos

direitos reais, especialmente em matéria possessória. Por outro lado, a boa-fé objetiva

vem sendo entendida pela doutrina como “modelo de conduta social, arquétipo ou

standard juridico, segundo a qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse

arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade e

0robidade”8. Nesta concepção da boa-fé, cujo principal campo de atuação é o direito das

obrigações, é que se circunscreverá o presente trabalho de conclusão de curso. Sem a

pretensão de apresentar um conceito preciso para a boa-fé objetiva, almeja-se situá-la no

ordenamento jurídico brasileiro, captando sua essência e sentido. Para tanto, apresenta

se um exame das funções específicas da boa-fé objetiva nos contratos, evidenciando,

ainda, seu alcance nas relações obrigacionais, procurando, sempre que pertinente, fazer

o adequado cotejo entre a teoria apresentada e a realidade fática captada pela
jurisprudência.

Objetiva-se, em suma, apresentar a análise do modo pelo qual a boa-fé atua

¬o direito obrigacional e como é concretizada, o que é relevante para que essa

:láusula geral passe a ser amplamente utilizada pelos operadores do direito, e se

revista de plena força justificativa quando usada como fundamento decisório.

7 MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. Da boa-fé no Direito Civil. Coimbra
- Portugal: Livraria Almedina, 1997, p. 1?

8 MARTINS-COSTA. Op. cit., p.411, explicitando o significado atribuído à boa-fé objetiva a
:e'tir de uma interpretação conferida ao § 242 do Código Civil Alemão.
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1. EVOLUÇÃO DA TEORIA CONTRATUAL

Inicialmente, mostra-se relevante traçar algumas considerações sobre as

principais alterações que a teoria contratual vem experimentando
contemporaneamente, para que se possa compreender com maior precisão o
contexto em que se insere a boa-fé contratual, objeto deste estudo.

O contrato, um dos institutos mais antigos na história da humanidade,

passou por grandes transformações na medida em que os valores da sociedade na

qual se inseria eram renovados. De inegável relevância para a vida em sociedade, o

contrato, desde os romanos, encontra regulamentação jurídica em todas as
legislações modernas.

Atualmente, este é um instituto presente na vida de todas as pessoas, uma

vez que, a todo momento, para suprir suas necessidades ou desejos, e adquirir bens

da vida e serviços, as pessoas celebram contratos. Ao lado disto, Paulo LÔBO

destaca que “a sociedade de massas, neste final de século XX, multiplicou a
imputação de efeitos negociais a um sem número de condutas, independentemente

da vontade dos obrigados”9, de modo que, cada vez mais presente na vida dos
cidadãos, o contrato transcende os interesses apenas das partes diretamente
envolvidas para alcançar a sociedade como um todo'°.

Principalmente após o reconhecimento da incidência direta dos valores e

princípios constitucionais sobre o Direito Civil (a chamada constitucionalização do

direito civil) ganhou prestígio a idéia de construção de um ordenamento juridico

voltado à promoção da dignidade da pessoa humana e construção de uma
sociedade mais justa e igualitária.

9 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios contratuais. ln: LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA Jr.,
Eduardo Messias Gonçalves de (coord.). A teoria contratual e o novo código civil. Recife: Nossa
Livraria, 2003, p.10.

1° Caio Mario, com muita propriedade, destaca que “com o passar do tempo, entretanto, e
com o desenvolvimento das atividades sociais, a função do contrato ampliou-se. Generalizou-se.
Qualquer individuo - sem distinção de classe, padrão econômico, grau de instrução - contrata. O
mundo moderno ê o mundo do contrato. E a vida moderna o é também, e em tão alta escala que, se
se fizesse abstração por um momento do fenômeno contratual na civilização de nosso tempo, a
conseqüência seria a estagnação da vida social. O homo economicus estancaria suas atividades. É o
contrato que proporciona a subsistência de toda a gente. Sem ele, a vida individual regrediria, a
atividade do homem limitar-se-ia aos momentos primários" (PEREIRA, Caio Mario da Silva.
Instituições de Direito Civil. Vol. Ill. Rio de janeiro: Forense, 1999. p. 09).



6

Nesta esteira, o Código Civil de 2002 - apesar de contar com redação

originária da década de 70 -, em consonância com as tendências pós-modernas, traz

importantes inovações legislativas no âmbito dos contratos ao fazer referência
textual a alguns principios sociais que os norteiam.

Dentre as várias formas de análise desta matéria, optou-se por contrastar a

chamada teoria contratual clássica, de origem iluminista e centrada na autonomia da

vontade, com a teoria contratual contemporânea, marcada pelo viés ético e social, a

partir da análise dos princípios que as informam, haja vista que “a ordem contratual

hodierna, assim como aquela na qual se funda o modelo clássico de contrato,

encontra, nos princípios, base sólida para o desenvolvimento teórico e
jurisprudencial”, conforme lição de NALIN11.

Adotar-se-á, para tanto, a nomenclatura proposta por Paulo LÕBO, o qual

classifica os princípios em liberais, como sendo aqueles que predominaram no

Estado liberal do final do século XIX e influenciaram a codificação civil brasileira de

1916, e sociais, que informam de maneira mais intensa o Código Civil de 2002, bem

como o Código de Defesa do Consumidor”. Deste modo, faz-se necessário cuidar,

ainda que rapidamente, do conteúdo e extensão de cada um dos princípios que

compõem estes dois grandes grupos.

1.1. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS LIBERAIS

Toma-se como paradigma, neste contexto, o direito contratual desenhado

na hegemonia do Estado Liberal, principalmente após a Revolução Francesa,
calcado na autonomia da vontade, e radicado na filosofia individualista e no

liberalismo econômico. A filosofia individualista13 e a teoria liberal conseguiram

organizar a teoria contratual em torno de alguns princípios que muito influenciaram

11 NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. Do contrato: Conceito pós-moderno: em busca de sua
formulação na perspectiva civi/-constitucional.Curitiba: Juruá editora, 2001. pg. 119.

12 LÕBO, Paulo Luiz Netto. Princípios contratuais, p. 11-15.
13 O individualismo, de acordo com Giuseppe OSTI, apud LYRA Junior, prevaleceu no

direito privado em geral “pela influência combinada de todo um complexo de fatores históricos,
“iiosóficos e económicos, que deviam necessariamente levar a ver no contrato, pura e simplesmente,
.ma expressão da autonomia individual: da exaltação do consenso das partes como característica
essencial do contrato no direito justinianeu e da afirmação dos princípios morais como fundamento do
vinculo contratual no direito natural e do neo-idealismo tedesco, de um lado, e ã doutrina económica
,oeral de outro" (LYRA Júnior, Eduardo Messias Gonçalves de. Os princípios do Direito contratual.
Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/te×to.asp?id=3759,_p. 02).
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os operadores do Direito, e que, a despeito de perderem o absolutismo que lhes era

marcante, repercutem até os dias atuais, quais sejam: (a) princípio da autonomia

privada (ou da autonomia da vontade, ou da liberdade contratual); (b) princípio da

obrigatoriedade (pacta sunt sen/anda ou da intangibilidade); (c) ,princípio da
relatividade subjetiva (ou da eficácia relativa às partes contratantes)'4.

É certo que, por serem originários de uma certa concepção de vida já em

muito superada, aplicar à realidade hodierna tais princípios em toda sua dimensão

seria desconsiderar a evolução histórica. Entretanto, constata-se que a visão
individualista que marcou o liberalismo ainda não se encontra totalmente superada,

sequer no meio jurídico, donde decorre a necessidade de conhecê-los.

1.1.1. Princípio da Autonomia Privada

Este princípio, vinculado à noção de liberdade e igualdade, resume grande

parte da ideologia liberal que tamanha influência exerceu sobre a teoria contratual.

Expressa, na verdade, as correntes de pensamento econômico-social, bem como

político, dominantes nos séculos XVII e XVIII, que refletem diretamente sobre o

conteúdo dos estatutos civis em vários países europeus, influenciando grande parte

das codificações elaboradas no século XIX e início do século XX.

Após a Revolução Francesa prevaleceu em França o individualismo,
consagrando-se a liberdade e a igualdade política de todas as pessoas; e, sendo o

cidadão livre, entendeu-se que a ele era dado pactuar conforme seus interesses. A

partir de então “influências advindas das esferas econômicas, políticas e sociais, de

um modo geral, foram impondo transformações a ponto de, gradativamente, adquirir

o contrato a concepção de acordo de vontades que estabelecem um vínculo jurídico

capaz de produzir efeitos jurídicos”15.

Em poucas palavras, a filosofia individualista professa que cada homem é

fundamentalmente livre. Tal postulado culmina na liberdade contratual, que “significa o

poder dos indivíduos de suscitar, mediante declaração de vontade, efeitos
reconhecidos e tutelados pela ordem jurídica. No exercício desse poder, toda pessoa

““' Cf. classificação proposta por Paulo LÕBO, Princípios... p. 11.
15 BRAVO, Maria Celina e SOUZA, Mario Jorge Uchoa. O contrato do terceiro milênio.

Disponível em http://vvvvw1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2365, p. 01.
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capaz tem aptidão para provocar o nascimento de um direito, ou obrigar-se”16. Caio

Mario da Silva PEREIRA define o princípio da autonomia da vontade como “faculdade

que têm as pessoas de concluir livremente seus contratos”, acrescentando que a

liberdade de contratar, no plano civilístico, é exercida e concretizada em quatro

momentos fundamentais: (a) faculdade de contratar e de não contratar, ou seja, o
arbítrio de decidir, de acordo com os interesses e conveniências de cada um, se e

quando estabelecerá com outrem um contrato; (b) liberdade de escolher a pessoa

com quem quer celebrar o contrato, bem como o tipo de negócio a efetuar; (c) poder

de fixar o conteúdo do contrato, redigindo suas cláusulas de acordo com a
conveniência dos contratantes, ressalvados a estrutura legal das espécies contratuais

típicas; (d) concluído o contrato, o mesmo passa a constituir fonte formal de direito,

autorizando qualquer das partes a mobilizar o aparelho coator estatal para fazê-lo

respeitar o pactuado, assegurando sua execução".

O contrato torna-se fonte do Direito na medida em que o encontro de
vontades nele expresso estabelece as regras que incidirão naquele caso concreto.

Neste contexto, há a supremacia da autonomia da vontade, de modo que as normas

civis adquirem um caráter supletivo ou subsidiário, sendo aplicadas apenas em caso

de omissão das partes. As exceções ficam por conta das normas de ordem pública e

dos bons costumes, que sempre sujeitam os individuos a seus mandamentos, o que

possibilita dizer que há liberdade de determinar o conteúdo do contrato dentro dos

limites legais imperativos”.

Historicamente, tal liberdade ê explicada pela ânsia que os cidadãos tinham

de livrar-se das amarras do absolutismo. Passa-se a entender que o homem é livre

para escolher aquilo que considera melhor para si próprio, e que ao Estado caberia

apenas intervir para assegurar aquilo que fora estabelecido pelas partes
contratantes, ou seja, assegurar que a palavra emprenhada fosse cumprida. E,
partindo-se da presunção de que todos os individuos são naturalmente livres e

iguais, criou-se a falsa idéia de que a vontade de cada um dos contratantes também

'Ê' GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 22.
17 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. III. Rio de janeiro:

Forense, 1999. p.O9-10.
18 GOMES, Orlando. Contratos. p. 23.
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seria igual, sendo isso suficiente para legitimar a convenção”, até porque é de se

presumir que cada qual sempre busque a melhor tutela de seus interesses”. De
acordo com o liberalismo, a igualdade e a liberdade individual assegurariam o

equilíbrio econômico e a prosperidadegeral”.

Este raciocínio até poderia ser considerado aceitável se os homens fossem,

de fato, iguais e livres. Contudo, a liberdade .difundidapelo liberalismo. nãovai além

de uma liberdade meramente formal. Destaca MARQUESI que “igualdade material,

que pressupõe tratamento desigual para situações desiguais, é algo não cogitado ou

propositadamente esquecido"22 no contexto do Estado moderno.

Apesar disso, foi esta a concepção que dominou as codificações do século

XIX e chegou ao inicio do século XX. Em primeiro lugar, porém, é preciso
reconhecer que a liberdade de contratar jamais foi ilimitada. Sempre se fizeram

presentes duas limitações de orem geral: a ordem pública” e os bons costumes”,

conforme já mencionado. Todavia, tais limitações à autonomia privada não foram

suficientes para coibir os abusos praticados, o que inspirou a adoção de medidas

legislativas cerceadoras dessa liberdade.

Assim, principalmente após a ocorrência de duas Guerras Mundiais, o

Estado foi sendo conduzido à adoção de novas posturas, passando, paulatinamente,

a intervir no campo do Direito Privado. Reconhecendo que as partes contratantes,

via de regra, são materialmente desiguais, percebe-se a tentativa do Estado de

preservar o equilibrio do contrato. Constata-se a modificação de conceitos
fundamentais do Direito Privado, que deixam de lado a concepção povoada
exclusivamente pelo individualismo, e passam a ser cada vez mais influenciados

19 MARQUESI, Roberto Wagner. Os princípios do contrato na nova ordem civil. p. 04.
Disponível em: http://wvwv1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5996.

2° LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. zu. p. oa.
21 Neste sentido a afirmação de TERRÉ, SIMLER e LEQUETTE, citada por LYRA Junior:

'geraImente, a busca por cada um de seu interesse não pode senão conduzir à satisfação de um
interesse geral perseguido como a soma dos interesses particulares” (ld.).

22 MARQUESI, Roberto Wagner. Op. Cit. p. 04.
23 Não é possível definir com precisão o que seja “ordem pública”. Orlando GOMES

apresenta o conceito de DE PAGE, afirmando que “a lei de ordem pública seria aquela que entende
com os interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que fixa, no Direito Privado, as bases
jurídicas fundamentais sobre as quais repousa a ordem econômica ou moral de determinada
sociedade” ÁGOMES, Orlando. Contratos. p. 24).

4 Bons costumes, de acordo com Caio Mario da Silva PEREIRA (1999, p. 11),“são
aqueles que se cultivam como condições de moralidade social, matéria sujeita a variações de época a
época, de país a país, e até dentro de um mesmo país e mesma época”, ressalvando-se, também
aqui, a dificuldade de uma conceituação precisa.
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pela incorporação de elementos sociais e públicos, limitando-se, assim, a liberdade

contratual. O dirigismo contratual manifesta-se como um dos aspectos da
prevalência do interesse coletivo sobre os interesses individuais e contribui para a
decadência da dicotomia entre Direito Público e Direito Privado.

É certo que, a despeito dessa evolução, a autonomia privada continua
válida e presente, informando toda a teoria contratual. Ela é reconhecida no Código

Civil brasileiro de 2002, no artigo 42125, de modo que, a princípio e ressalvadas as

exceções cada vez mais freqüentes, o ato de contratar, a escolha do respectivo

parceiro e o estabelecimento do conteúdo do contrato sujeitam-se à vontade dos

contraentes, os quais poderão inclusive estabelecer novos tipos contratuais, além

dos já existentes, desde que com observância das normas legalmente prescritas,

conforme reza o artigo 425 do mesmo diploma legalzô. Deste modo, a liberdade

contratual deve ser exercida dentro dos limites estabelecidos pelo legislador e em

consonância com os princípios sociais que atualmente informam a ordem contratual.

Com propriedade, Pontes de MIRANDA já ensinava que “não há autonomia

absoluta ou ilimitada de vontade; a vontade tem sempre limites, e a alusão à
autonomia é alusão ao que se pode querer dentro desses limites”27. O desafio que

se coloca atualmente é encontrar o equilíbrio entre a liberdade de contratar e o
interesse coletivo.

1.1.2. Princípio da Obrigatoriedade (pacta sunt sen/anda)

O princípio da força obrigatória dos contratos, conhecido pela fómwula romana

pacta sunt sen/anda, foi especialmente caro à burguesia francesa pós-revolucionária e

constituiu um dos pilares da codificação civil francesa de 1804. É compreensível que

com o liberalismo se chegasse a tal postulado, uma vez o consentimento, em tal
sistema, era considerado elemento essencial do contrato”. Assim, se a vontade

25 Art. 421. “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social
do contrato”.

26 Art. 425. “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais
fixadas neste Código”.

27 MIRANDA, Pontes. Tratado. de direito privado. Tomo xxxviii. 2= ed. Rio de Janeiro:
Editor Borsoi, 1962. p. 39. '

28 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. A GVOÍUÇÕO- do Direito Privado e os principios
contratuais. p. 02.
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expressa no pacto é autônoma, originária de cidadãos livres e iguais, obviamente que o

contrato deveria ter força obrigatória e impor-se às partes, bem como ao órgão judicial.

Este princípio não está expresso em nosso sistema positivo (diferentemente

dos Códigos Civis de França e Itália, nos quais os artigos 1.134 e 1.372,
respectivamente, atribuem força de lei aos contratos), o que não impediu a doutrina

nacional de, no século passado, ver nas disposições contratuais a mesma força dos

preceitos legais, considerando a obrigatoriedade como um princípio geral do Direito
que traria segurança ao credor.

O principio da obrigatoriedade significa que as estipulações estabelecidas no

contrato deverão ser cumpridas, sob pena de execução patrimonial contra o
inadimplente. DINIZ explica que “isto é assim porque o contrato, uma vez concluido

livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, construindo uma verdadeira norma

de direito, autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para

assegurar a execução da obrigação pon/entura não cumprida segundo a vontade que a

constitui”29. Destarte, somente um novo pacto poderia mudar o dantes estipulado.

Ainda, em sendo obrigatório para as partes, o contrato também o seria para o

Judiciário, incurnbindo ao juiz fazer respeitar o pactuado. LYRA Junior esclarece que “o

juiz deveria ser um servidor respeitoso do contrato, cumprindo-lhe ater-se à pesquisa da

intenção comum daquelas [das partes] quando demandado para interpretá-lo”, não

podendo sequer modificá-lo ou revisá-Io mesmo que sobrevinda uma mudança

imprevisível de contexto eeenômâee, social eu político que e desequilibrasse3°. Do

mesmo modo, por força do principio da obrigatoriedade, Orlando GOMES atesta que a

intangibilidade do contrato impede a revisão do mesmo pelo juiz, afirmando que “as

cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, seja qual for a razão

invocada por uma das partes. Se ocorrerem motivos que justificam a inten/enção judicial

em lei pennitida, há de realizar-se para a decretação da nulidade ou da resolução do

contrato, nunca para a modificação do seu conteúdo”3'.

29 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito Civil Brasileiro. 3a vol: teoria das obrigações
contratuais e extracontratuais.18a ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p.3?

3° LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. cit. p. 05. O autor ainda salienta que a função do
Direito Civil, nessa época, passou a ser em grande medida negativa, afirmando que seu principal
objetivo era propiciar que as pessoas fizessem seus negócios, afazeres comerciais conforme
achassem melhor, deixando suas vidas desimpedidas de interferência governamental.

31 GOMES, Orlando. Contratos. p. 36.



12

Orlando GOMES também informa, acertadamente, que a força obrigatória

dos contratos não surge como corolário exclusivo da regra moral de que as pessoas

devem honrar a palavra empenhada. É justificável, sim, como decorrência da

autonomia da vontade, pois a possibilidade de intervenção judicial para modificação

dos contratos feriria a própria liberdadefde contratar”.

Deste modo, Caio Mario da Silva PEREIRA resume o enunciado deste princípio

declarando que “o contrato obriga os contratantes. Lícito não lhes é arrependerem-se;

licito não é revogá-Io senão por consentimento mútuo; lícito não é ao juiz alterá-Io ainda

que a pretexto de tornar as condições mais humanas para os contratantes”33.

Entretanto, as profundas modificações sociais e econômicas ocorridas no

século passado abrandaram o postulado da força obrigatória dos contratos. O
referido princípio permanece vigente, até pela sua função de segurança; porém, não
é mais absoluto.

Há muito a doutrina e a jurisprudência brasileira vêm mitigando o princípio

da força obrigatória dos contratos, admitindo-se exceções ao permitir que o
Judiciário possa intervir em certos contratos. Primeiramente, reconhecendo-se que

nem sempre há uma igualdade material entre as partes contratantes, .a legislação

inclina-se no sentido de proteger a parte hipossuficiente. Assim o é nos contratos de

adesão - cada vez mais comuns atualmente - em que .a lei presume que o
contratante aderente está em condição de inferioridade, por não ter ele acesso à

formulação das cláusulas, situação esta que demanda uma exegese favorável ao

aderente”. Isso é corolário do princípio da isonomia, que atinge também as relações

contratuais, donde decorre a necessidade de tratamento diverso sempre que as

partes se encontrarem em posições diferenciadas.

Além disso, a teoria da imprevisão - uma variante da cláusula rebus sic

stantibus - dá ao juiz um poder de revisão sobre os contratos diante de
circunstâncias excepcionais ou e›‹traordinárias, que impossibilitem a previsão de

excessiva onerosidade no cumprimento da avença, alterando seu conteúdo para que

32
Id.

*B PEREIRA, caio Mario da Silva. ap. Cir. p. oô.
34 Conforme disposto no art. 423 do CCB: “quando houver no contrato de adesão

cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente".
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se restaure o equilíbrio entre os contratantes35. A nova ordem contratual também

admite a revisão do contrato em caso de ofensa à dignidade da pessoa humana ou

quando for violada a função social docontrato, ssentreeutras.

Deste modo, hodiernamente, uma vez concluído o contrato, tal
circunstância não mais representa um óbice total à atuação dos órgãos
jurisdicionais. O principio da força obrigatória dos contratos, portanto, permanece

vigente, mas tem incidência relativa, pois as convenções obrigam desde que em

consonância com os ideais de equilíbrio e justiça.

1.1.3. Princípio da Relatividade Subjetiva

Desde o Direito Romano clássico, considerando-se que o vínculo contratual

era pessoal, fazia-sefpresente a relatividade dos efeitos dos contratos, expressa pela

fórmula res inter alios acta aliis neque noceyt neque prodesse potest (os atos
concluídos por uns não podem beneficiar ou prejudicar outrem). Assim, somente

aqueles que participassem da criação do Iiame obrigacional estariam sujeitos a seus

efeitos36, não podendo o contrato aproveitar ou prejudicar terceiros37.

Com o liberalismo e o postulado da autonomia da vontade, considerando-se

os cidadãos livres para contratar ou não, para escolher o parceiro com .quem
contratar e para estipular o conteúdo do contrato, os efeitos advindos deste Iiame só

poderiam vincular as partes que manifestaram sua vontade. lsso significa que o

contrato não poderia gerar efeitos jurídicos senão em relação às partes contratantes.

Uma vez que este princípio diz respeito à eficãcia do contrato, Orlando

GOMES alega que é imprescindível distinguir a existência do contrato de seus
efeitos internos. A existência do contrato é um fato, e.-como tal não pode ser

indiferente às demais pessoas, as quais torna-se oponível. Já os efeitos internos do

contrato dizem respeito aos direitos e obrigações dos contratantes, e são limitados

aos contraentes, posto que, em regra, não é possível criar, mediante um contrato,

direitos e obrigações para outrem38.

35 DINIZ, Maria Helena. op. cn. p.3ô.
36 LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. cit. p. 06.
37 Considera-se terceiro todo aquele que seja totalmente estranho ao contrato ou à relação

jurídica sobzráe a qual ele estenda seus efeitos. Cf. GOMES, Orlando. Contratos. p. 43.
Id.
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O princípio da relatividade das convenções foi amplamente aceito nos
sistemas ocidentais devido à necessidade de delimitar o alcance da
responsabilidade em caso de inadimplemento obrigacional, e, de acordo com
MARQUESI, “tal princípio decorre também da própria vida em sociedade, na qual

cada um deve ser responsabilizado por seus atos”39.

É um princípio fundante da teoria contratual, que, entretanto, vem sofrendo

algum temperamento atualmente. Pessoas estranhas ao contrato podem, em alguns

casos, ser atingidas por seus efeitos, como, por exemplo, no âmbito do Direito do

Consumidor no que concerne à responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços.

LYRA Junior esclarece que algumas conseqüências jurídicas dos contratos

podem se estender até terceiros, bem como propaga a idéia de que a sociedade não se

compõe de uma mera soma das relações interindividuais, sendo muito mais rica em

termos relacionais. Deste modo, assevera que a força obrigatória dos contratos decorre

do valor que a lei atribui à promessa, e não da promessa em si mesma, e, assim, é

possível que a própria lei, visando atender a determinado imperativo, aumente o círculo

de pessoas obrigadas aos termos do contrato para além dos subscritores4°.

1.2. PRINCÍPIOS CONTRATUAIS SOCIAIS

Durante o período dominado pelo pensamento liberal imaginou-se que a justiça

contratual seria alcançada com o livre jogo das vontades dos contratantes”. Contudo, a

aplicação plena dos princípios liberais conduziu a demasiadas injustiças, mostrando-se

insuficientes diante das necessidades e valores acarretados com as transformações

sócio-econômicas ocorridas no século XX. A renovação da teoria contratual vem sendo

imposta, portanto, pelas rápidas transformações sociais que se tem experimentado nos

últimos tempos. Larissa LEAL atesta que “a complexidade das relações negociais

contemporâneas - além de seu constante movimento - coloca em xeque pressupostos

filosóficos e dogmáticos muito bem estabelecidos no passado”42.

39 MARQUESI, Roberto W. op. cit. p. 09.
4° LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. cit. p. O6
41 ibid, p. 07.
42 LEAL,Larissa Maria de Moraes. Boa-fé contratual. ln: LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA

Junior, Eduardo Messias Gonçalves de (coord). A teoria do contrato e o Novo Código Civil. Recife:
Nossa Livraria, 2003. p. 25.
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Novas situações que não se adaptam aos moldes tradicionais dos contratos,

tais como a massificação e a estandardização das relações negociais, desafiam a

ideologia pregressa. Surge, portanto, a necessidade de delineamento de uma nova

teoria contratual para que o Direito possa acompanhar a evolução das relações
sociais. Neste ponto, enquadram-se os chamados princípios sociais dos contratos,

cujo objetivo é a busca da justiça contratual.

Paulo LÔBO afirma que “o contrato exerceu uma função individual, em

conformidade com a ideologia dominante: o liberalismo. Há de ser reestruturado, para

atender e exercer uma função social, segundo a ideologia que, em nosso tempo, parece

ser dominante: o igualitarismo, com suas demandas de justiça social"43.

Uma vez que nosso ordenamento jurídico está centrado na promoção da

dignidade da pessoa, é certo que a teoria contratual não poderia quedar-se
preocupada apenas com o patrimônio. Assim, fala-se em uma nova Teoria Geral dos

Contratos“, voltada para a harmonização dos interesses privativos dos contratantes
com os interesses de toda a sociedade.

Destarte, o Código Civil de 2002, consoante a doutrina de LÔBO, “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”45.

Entretanto, NALIN alerta que “os novos princípios da ordem contratual, [...],

em verdade, uma vez centrados na boa-fé, nada apresentam como essencialmente

novo, a não ser, um remodelamento no meio, agora mais objetivo, de leitura deste

princípio fundamental e dos seus vários desdobramentos” 46.

Os princípios sociais dos contratos, seguindo a classificação proposta por

LÔBO, são: (a) princípio da função social do contrato; (b) princípio da boa-fé

objetiva; (c) princípio da equivalência material do contrato”. Analisar-se-á

43 LÔBO, Paulo Luiz Neto. O contrato: exigências e concepções atuais. São Paulo:
Saraiva, 1986. p. 17.

44 TARTUCE, Flavio. A realidade contratual à /uz do Novo Código Civil. p. 02. Disponível
em: http://www.mundo jurídico.adv.br.

*S LÓBo, Paulo Luiz Nono. Prinoipios... p.12.
46 NALIN, Paulo Rooano Ribeiro. Do contrato... p. 125.
47 l_ÓBo, Paulo Luiz Nano. Prinoipios... p.14.
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rapidamente o primeiro e o terceiro princípios, dedicando-se ao princípio da boa-fé

objetiva” posterior análise mais detalhada.

1.2.1. Princípio da Função Social do Contrato

O princípio da função social do contrato, de acordo com LÔBO, “determina que

os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em conformidade com

os interesses sociais, sempre que estes se apresentem"49. E, em havendo conflito entre

esses dois interesses, os de ordem social devem prevalecer.

Atualmente, a aplicação deste princípio aos contratos decorre de previsão

expressa no artigo 421 do Código Civil, verbisz “a liberdade de contratar será
exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Assim, ê facilmente

apreensível que a dimensão exclusivamente individual do contrato é incompatível com

as demandas da sociedade atual, bem como com o próprio ordenamento jurídico, que

lhe impõe fins sociais. A função social do contrato deve ser entendida em
conformidade com os ideais do Estado Social, observando-se que a Constituição da

República de 1988 coloca o ser humano no centro do ordenamento jurídico brasileiro,

tomando a dignidade da pessoa humana como pilar fundamental. Nesta esteira, uma

vez que a liberdade de contratar, contemporaneamente, deve ser exercida em razão e

nos limites da função social, faz-se necessário harmonizar os interesses das partes

contratantes aos interesses sociais presentes, ou seja, a função social se presta a

cuidar que o contrato não seja utilizado como instrumento para atividades abusivas,

causando danos à outra parte ou terceiros.

Mesmo antes da vigência do Código Civil de 2002, a imposição da função

social do contrato já se encontrava presente na prática jurídica brasileira, em
decorrência da influência direta que exercem os princípios constitucionais nas

Adiante-se, desde logo, que o referido princípio vem sendo utilizado pelos Tribunais
::omo forma de relativizar os princípios contratuais liberais, conforme se infere do seguinte julgado:
“Cédula de crédito rural. Cautelar incidental de caução. Substituição do penhor de safras por hipoteca
sobre imóvel. Recusa abusiva que se revela como um exercício desequilibrado de direitos. [...]; 2. à
luz do princípio da boa-fé objetiva enquanto novo paradigma das relações de consumo, confere-se
novo caráter aos princípios contratuais erigidos pelo princípio da autonomia da vontade, dentre os
quais encontra-se o pacta sunt sen/anda. Este princípio, que define força obrigatória às convenções
livremente pactuadas, restou relativizado nas relações de consumo, não vigorando mais em sua
forma absoluta". (Ap. Cível. 186.102-9 - Cornélio Procópio -PR. Rel. juíza Rosana Fachin. J.
30/10/2002, 2° Cam. Civ. TAPR).

49 LoBo, Paulo L. N. Princípios... p.15.
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relações interprivadas. De acordo com Junqueira AZEVEDO, a construção da função

social do contrato decorre do artigo 170 da Constituição da República, destinado a

que os contratos se estabeleçam em uma “ordem social harmônica”, visando inibir

qualquer prejuízo à coletividade decorrente da relação estabelecida5°. Daí a
conclusão de que a função social do contrato não é descoberta do Código Civil de

2002. Entretanto, a expressa menção, disposta na forma de uma cláusula geral, é

oportuna, e está a demandar trabalho interpretativo e doutrinário dirigido a apontar o

sentido e o alcance de tal previsão.

O contrato é um dos instrumentos utilizados pelo homem para sua auto

realização. Porém, é preciso perceber que este é um ser que se consen/a em
sociedade e nela busca sua satisfação. Deste modo, considerando-se que qualquer

contrato repercute no ambiente social, o contrato firmado entre as partes não pode

produzir lesão à ordem pública. Nesse sentido, conforme lição de MARQUESI, “o fim

último do Estado é o bem-estar dos indivíduos que dele fazem parte e, assim, o

contrato não só deve satisfazer os contratantes como também respeitar os
interesses da coletividade em geraI”5'.

Durante a vigência da ideologia liberal havia desconsideração da dimensão

social do contrato, posto que esta poderia prejudicar os interesses individuais dos

contratantes. Sendo o indivíduo o centro do ordenamento jurídico, seu interesse era

o valor maior a ser tutelado, admitindo-se apenas limitações negativas gerais de

ordem pública e bons costumes”.

Principalmente após as Grandes Guerras reconheceu-se a necessidade de

imprimir aos contratos uma funcionalização a nível coletivo. Reconheceu-se que

“haveria um papel coletivo, e, portanto, não individual, inserido no contrato
contemporáneo”53. Neste sentido, HIRONAKA esclarece que “a doutrina da função

social emerge, assim, (...), importando em limitar institutos de conformação nitidamente

individualista, de modo a atender os ditames do interesse coletivo, acima daqueles do

S? AZEVEDO, Junqueira, apud NALIN, Paulo. Do contrato... p. 221.
5* MARQuEs|, Roberto W. op. off. p. 05.
52 cf. LÔBO, Paulo. Princípios... p.15.
53 NA|_|N, Paulo. Do contrato... p. 220.
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interesse particular, e, importando, ainda, em igualar os sujeito de direito, de modo que

a liberdade a que a cada um deles cabe, seja igual para todos”54.

Obsen/a-se certa imprecisão na doutrina acerca das bases conceituais

atinentes à função social do contrato, o que é característico para a atual fase de

desenvolvimento do tema, já que o debate fora recentemente impulsionado pela

Constituição de 1988. Não obstante, partindo da constatação de que não é mais

possível que se imponha apenas às partes contratantes a observância da função
social, GODOY analisa o atendimento à função social sob dois aspectos: “um,

individual, relativo aos contratantes, que se valem do contrato para satisfazer seus

interesses próprios, e outro, público, que é o interesse da coletividade sob o

contrato. Nesta medida, a função social do contrato somente estará cumprida
quando a sua finalidade - distribuição de riquezas - for atingida de forma justa, ou

seja, quando o contrato representar uma fonte de equilíbrio social”55.

Outrossim, NALIN, tomando por base o valor da solidariedade e o princípio

da boa-fé objetiva, e constatando que o prisma do interesse coletivo não é suficiente

para compreender toda a problemática do tema, dada a necessidade de
argumentação também no que concerne ao aspecto interno do contrato, concebe de

duplo efeito a função social, dividindo-a em:

(...) intrínseca - (...) relativa à observância de princípios novos ou redescritos (igualdade
material, eqüidade e boa-fé objetiva) pelos titulares contratantes, todos decorrentes da
grande cláusula constitucional de solidariedade, sem que haja um imediato questionamento
acerca do princípio da relatividade dos contratos (...).
Seu perfil extrínseco (fim coletividade), por sua vez, rompe com o aludido princípio da
relatividade dos efeitos do contrato, preocupando-se com suas repercussões no largo
campo das relações sociais, pois o contrato em tal desenho passa a interessar a titulares
outros que não só aqueles imediatamente envolvidos na relação jurídica de créditosô.

Nesse sentido, Miguel REALE constata que o contrato nasce de uma
ambivalência, colocando de um lado o valor do indivíduo, como aquele que o cria, e

de outro o valor da sociedade, como o lugar onde o contrato vai ser executado e,

também, de onde receberá razão de equilíbrio e medida57. Entre as partes

54 HIRONAKA, Giselda Novaes. Função social do contrato. ln Revista de Direito Civil, n.
45, p. 141.

55 GODOY, CLáudio L. B. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São
Paulo: Saraiva, 2004, p. 06.

56 NALIN, P. Do contrata... p. 226.
57 REALE, Migueiflpzzd LoBo, Paulo. Princípios... p_1ô.
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contratantes, a função social decorre da observância da boa-fé objetiva e da justiça

contratual, aptas a exigirem dos contraentes condutas escorreitas na condução do

negócio. No plano relativo à sociedade, impõe-se a verificação da consonância da

vontade expressa pelas partes no contrato com os interesses da coletividade,
indagando-se qual a repercussão que o negócio terá na sociedade.

Destarte, a função social do contrato não vem para impedir que as pessoas

contratem livremente; o que se exige é “apenas que o acordo de vontades não se

verifique em detrimento da coletividade, mas represente um dos seus meios
primordiais de afirmação e desenvolvimento”58.

Anote-se, ainda, que não há previsão legal expressa de qual deve ser a

sanção em caso de inobservância da função social do contrato59. Em síntese, na

esteira da conclusão apresentada por NALIN, a conseqüência será o
reconhecimento da nulidade virtual, o que, a par da inexistência de um te›‹to que se

reporte expressamente â nulidade, decorre da gravidade da lesão, já que se refere à

violação de norma de ordem pública, inderrogável e absoluta. Entretanto, não se

pode perder de vista a desejada conservação dos efeitos dos negócios jurídicos, em

razão dos interesses coletivos que o contrato possa trazer, o que demandará uma

atuação consciente do intérprete direcionada a definir as conseqüências por
tamanha vioIação6°.

Por fim, cumpre mencionar que o artigo 421 do Código Civil, ora em

comento, tem sido alvo de inúmeras críticas, do que é reflexo o Projeto de autoria do

Deputado Ricardo Fiúza, em trâmite no Congresso Nacional, que visa sua alteração,

propondo o seguinte texto: “art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites

da função social do contrato”. A alteração decorre da proposta dos Professores

Álvaro Villaça de AZEVEDO e Antônio Junqueira de AZEVEDO, por entenderem,

segundo justificação apresentada por FIUZA, que “liberdade de contratar a pessoa

tem, desde que capaz de realizar o contrato. Já a liberdade contratual é a de poder

livremente discutir as cláusulas do contrato. Também se procedeu à supressão da

58 REALE, Miguel. Função social do contrato. p. 02. Disponível em
¬ttp://www.rš19jguelreaIe.com.br/.

Ao contrário do que ocorre no tocante à função social da propriedade, em que a própria
Constituição prevê quais são as sanções aplicáveis.

6° A respeito da conseqüência decorrente da inobservância da função social do contrato,
ver NALIN, P. Do contrato... p. 233-242.



20

expressão 'em razão”. A liberdade contratual está limitada pela função social do
contrato, mas não ê a sua razão de ser”°*.

Analisando a referida proposta, NALIN conclui que a primeira modificação

ê pertinente, mas a segunda, equivocada. Afirma que melhor seria manter a
liberdade contratual em razão e nos limites da função social do contrato, pois esta ê
a “essência da nova contratuaIidade”:

Após a Carta Constitucional, o núcleo do contrato reside na solidariedade e a sua causa
codivide espaço entre os interesses patrimoniais inerentes ao contrato, enquanto instrumento
de circulação de riquezas, e os interesses sociais. O raciocínio decorrente da nova redação
proposta, leva à conclusão de que o voluntarismo e o patrimonialismo ainda se posicionam
como núcleo e causa do contrato, sendo meramente periféricos (limites) o interesse social
coletivo e a solidariedade entre os contratantes. A reforma proposta no novo código Civil não

se harmoniza com os šalores constitucionais antes aventados, e, muito menos, com o espírito
do próprio Código (...) _

1.2.2. Princípio da Equivalência Material do Contrato

Este principio tem por objetivo manter ou buscar um real equilíbrio de

direitos e deveres no contrato, seja antes, durante ou após sua execução.

LYRA Junior lembra que durante a Idade Média a idéia de que todos os

contratos deveriam mostrar um equilíbrio entre as respectivas prestações era comumente

aceita, entendendo-se que se deveria evitar a lesão enorme nos contratos53.

Porém, na sociedade burguesa pós-revolucionária, com a vigência da teoria

liberal, difundiu-se a idéia de que, em sendo as pessoas suficientemente
esclarecidas e livres para cuidar de seus próprios interesses, deveria haver plena

liberdade contratual, sendo que qualquer norma que autorizasse ao Judiciário rever

os contratos seria prejudicial à segurança jurídica.

Posteriormente, fatores já mencionados forçaram uma mudança
paradigmática nas relações contratuais, ensejando progressiva intervenção estatal.

Assim é que o novo Código Civil inclui expressamente o princípio da equivalência

61 Justificação apresentada no Projeto de Lei n° 6960 de 2002,de autoria do Deputado
Ricardo F l UZA, apresentado à Câmara dos Deputados em 12 de junho de 2002.

52 NALIN, P. A função social do contrato... p. 57.
63 LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. cit. p. 08. Esta noção está expressa, segundo o autor,

no pensamento de São Tomas de Aquino, que afirmava que “os dois lados do contrato deveriam
apresentar uma certa equivalência, e pagar menos que o preço justo, ou iustium pretium, seria
considerado um pecado" (pg. 08-09). E, o que era determinado pela moralidade cristã, era aceito
pelos juristas do Direito Natural.
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material ao tratar dos contratos de adesão64, rompendo com o dogma da igualdade

formal que marcou o pensamento liberal. LYRA Junior destaca que a República

Federativa do Brasil, dentre seus objetivos fundamentais, almeja “construir uma

sociedade livre, justa e solidária"65, sendo que o equilibrio das relações contratuais

constitui um dos principios utilizados pelo sistema para atingir tal escopoôô.

De acordo com MENEZES, a eqüidade contratual “é um mecanismo de

proteção à parte hipossuficiente em razão da disparidade do poder negocial dos

contratantes, possibilitando haver eqüitativas prestações e permitindo se estabelecer

verdadeira justiça contratuaI”67. O que o referido princípio busca é manter a
proporcionalidade de direitos e obrigações estabelecidas pelas partes contratantes, ou

corrigir as cláusulas contratuais para que tal equação seja alcançada. Deste modo

objetiva-se que a execução do contrato não acarrete vantagem excessiva para uma das

partes, nem desvantagem excessiva para a outra. Nesse contexto, “o principio clássico

pacta sunt sen/anda passou a ser entendido no sentido de que o contrato obriga as

partes contratantes nos limites do equilibrio dos direitos e deveres entre elas” 68.

Além disso, Paulo LOBO ensina que o principio da equivalência material

pode se desenvolver em dois sentidos: subjetivo e objetivo. O primeiro “leva em

conta a identificação do poder contratual dominante das partes e a presunção legal

de vulnerabilidade”, lembrando-se que esta presunção é absoluta. Em seu 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 a onerosidade excessiva para

uma das partes”69.

G* Observe-se que o Código Civil tutela qualquer aderente, seja ele consumidor ou nãe,
não se limitando, pois, a tutelar a relação juridica de consumo, cf. salienta Paulo LOBO. O mesmo
autor destaca também que este princípio abrange o princípio da vulnerabilidade jurídica de uma das
partes contratantes a que faz alusão o Código de Defesa do Consumidor (LOBO, Paulo Luiz Netto.
Princípios... 318).

6 cf. artigo 3°, inciso |, cR/ss.
66 LYRA Júnior, Eduardo M. G. op. cit. p. 09.
67 MENEZES, Rinaldo Mendonça B. Os modernos princípios contratuais e o Código Civil

de 2002. p. 02.
68 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios... p.18.
69 mid, p. 18-19.



22

2. o |NsT|TuTo JuRio|co DA BOA-FÉ: oR|GEM E oEsENvoLv|MENTo

HISTÓRICOS

O Direito, em especial aqui o Direito Civil, é fruto de uma formação histórica,

de modo que é possivel observar a contribuição de vários povos e suas culturas até

as feições que os institutos possuem hoje. Alguns doutrinadores inclusive negam a

possibilidade de uma perfeita compreensão do fenômeno jurídico atual sem uma

análise histórica da formação de seus institutos7°. Entretanto, adverte-se que o
estudo do primitivo surgimento dos institutos jurídicos, especialmente da boa-fé, bem

como de suas linhas gerais de evolução é trabalho muitas vezes pouco preciso

devido às dificuldades envolvidas", mas, ainda assim, importante, porque espelha,

no seu conjunto, reflexões que merecem atenção do estudioso do Direito. Assim,

objetiva-se neste capítulo apresentar uma breve análise do contexto de surgimento

do instituto jurídico da boa-fé, bem como suas principais fases de desenvolvimento,

até atingir sua atual formatação.

2.1. A BOA-FÉ NO DIREITO ROMANO

A grande maioria dos autores identifica a origem lingüística e conceitual da

boa-fé no Direito Romano. Neste a boa-fé experimentou notável expansão e vários

significados, que foram se alterando conforme as influências filosóficas recebidas

pelos juristas romanos e de acordo com o campo do Direito no qual se localizava.

Nesse dominio, segue-se a doutrina de MARTINS-COSTA, centrado-se o estudo em

apenas três dos setores aos quais a boa-fé se dirigiu, porquanto mais significativos e

capazes de expressar um panorama geral desta no Direito Romanon: as relações

7° Hernandes GIL, citado por MARTINS, Flávio Alves. A boa-fé objetiva e sua formalização
no direito das obrigações brasileiro. Rio de Janeiro: ed. Lúmen Júris, 2001, p.31.

71 MENEZES CORDEIRO afirma que “a falta de documentação histórica, a impossibilidade
de reconstituir o ambiente sócio-cultural preciso, onde os escassos elementos existentes devem ser
integrados para ganhar uma força expressiva plena e a persistência duma tradição pós-clássica e
romanística dotada de um dinamismo autônomo, tornam especulativo muito do esforço desenvolvido
pelo jurista historiador” (MENEZES CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e. da boa-fé no direito
civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1997. p.53).

72 Por sua vez, MENEZES CORDEIRO identifica três prismas semãnticos da fides no
Direito Romano: a fide-sacra, ligada à religião e documentada em diversos textos; a fides-facto,
despida de conotações religiosas ou morais e a fides ética, que implica o sentido de dever, sentido
moral, ainda quando não recebida pelo Direito (MENEZES CORDEIRO, op. cit. p. 55-56).
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de clientela (que expressam a origem da boa-fé); os negócios contratuais (ligados ao

direito das obrigações); e a proteção possessória (ligada aos direitos reais)73.

No campo das relações internas - próprias da cidade e seus habitantes 

ressalta a aplicação da fides às relações de clientela. Estas têm sua origem na

primitiva organização romana, em período situado entre a formação da cidade e a Lei

das XII Tábuas, e baseava-se na distinção entre os patrícios, os clientes e a plebe: ao

lado de cada família organizavam-se algumas pessoas (cliens) que ficavam sob a

proteção do paterfami/iaes, que era seu patrão. Essas relações implicavam a criação

de direitos e deveres para ambas as partes, e, em se tratando de uma relação entre

partes juridicamente desiguais, são relações dominadas pela fides, separadas em dois

aspectos: “o da fides como poder, traduzindo, nessa medida, a posição juridica do

patrão, caracterizada, entre outros, por poderes de direção e o da fides como
promessa, como acto pelo qual uma pessoa era recebida na fides doutra”7'*. A noção

de fides como poder, inicialmente, teria caráter moral, no sentido de não ter outras

regras para além das ordens sociais; é certo, porém, que, com o passar do tempo,

observa-se uma continua mitigação da discricionariedade pressuposta por esta fides.

Já a fides-promessa exercerá grande influência nas relações civis quando,
desaparecidos os elementos de sujeição, passa a ser entendida como garantia da

palavra empenhada. Neste sentido SCHULZ afirma que “la fides se define em Ia

antiguedad como ser de palabra, tener palabra: fid quod dicitur (...) fides es (...) la

sujeción a Ia palabra dada, el sentirse ligado ala própria decIaración”75.

No campo dos contratos internacionais a importância da fides está expressa

em um tratado entre Cartago e Roma, no qual a fides vem consignada como uma

regra segundo a qual “cada uma das partes contratantes prometia, sobre a própria fé

- pública fides, ou seja, sobre a fé que liga a coletividade ao respeito das
convenções livremente pactuadas, a assistência do cidadão da outra cidade para a

proteção dos interesses nascidos dos negócios privados”76/77. Desta afirmação

73 |viAR|TNs-cosTA, Judith. A ooo-fé no Direito Privado. 11 ed. 21 tir. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2000. p. 111.

74 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 60.

Ê: scHu|_z Citado por MARTINS-cosTA, J. A ooo-fé.. p. 113.
Id.

Por outro lado, MENEZES CORDEIRO ressalta que a evolução desta fides corporiza,
juridicamente, “a expansão romana em detrimento dos outros povos” pois, se inicialmente eram duas
potências que negociavam em termos de relativa igualdade, mais tarde, visualiza-se uma politica de

77
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pode-se perceber que a boa-fé constituía o núcleo normativo dos contratos, quer

fossem eles de direito internacional ou privado.

Paolo FREZZA78, a partir da constatação da presença da boa-fé nas
relações de clientela e nas relações contratuais, identifica duas vertentes da mesma:

uma em que a fides apresenta-se como núcleo das relações internas de uma
coletividade, a que chama de relações intrasubjetivas, e outra, chamada de relações

intersubjetivas, em que trata de relações entre sujeitos pertencentes a sociedades

distintas. No primeiro tipo de relações a boa-fe tem função de autolimitação
(promessa) e intento protetivo, ao passo que no segundo tipo tem a função de
garantia do respeito à palavra dada.

Cumpre observar a correta expressão da inserção da fides no âmbito das

relações contratuais considerando-se que os romanos centravam sua preocupação

mais na prática do que na teoria79. Assim, primitivamente, a boa-fé surgiu como

requisito para aqueles negócios jurídicos aos quais o Estado não podia proteger

processualmente, porque despidos da formalidade que possibilitava o manejo da

actio. Estes negócios jurídicos consensuais, que não fundamentavam sua validade

nas formalidades, cresceram em número devido ao desenvolvimento comercial e do

ius gent¡um8°, no qual não era o formalismo que ressaltava, mas a boa-fé”. A
difusão desses negócios e a ausência de formalidades conduzem a uma “fides não

formal” no entender de MARTINS-COSTA: não é mais a fides no sentido de fid quod

dicitur, mas como age quod agis82. Agrega-se o qualitativo bona, transmudando-se

em bona fides, que se apresenta como “uma fides que constringe a quem prometeu

a manter sua promessa não segundo a letra, mas segundo o espírito (...) fazendo do

próprio intento negocial a medida da responsabilidade daqueles que o fizeram

ocupação, aniquilando todas as outras realidades políticas, a exceção de Roma (MENEZES
CORDEIRO, A. M. R. op. cit. P. 66-67).

78 FREZZA, citado por Martins Costa, J. A boa-fé...p.114-115.
79 Em função de tal constatação VELASCO, citado por Rogério Zuel GOMES, afirma que não

há a formulação expressa de um princípio da boa-fé no Direito Romano (GOMES, Rogério Zuel. Teoria
contratual contemporânea: função social do contrato e boa-fé. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 119).

8° Nesse momento há inserção de duas novidades no Direito Romano: a consensualidade
e a possibilidade de intervenção dos estrangeiros em esquemas jurídicos reservados aos cidadãos
romanos, que mais tarde foram chamados de jus gentium, como explica MENEZES CORDEIRO, A.
M. R. op. cit. p. 79.

81 MARTINS, Flavia Alves. op. cit.p.33 -34.
82 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé... p. 115. Essa expressão latina, segundo FREZZA,

citado pela referida autora, significa: “informa teu comportamento àquele desenho de ação ao qual tu
e a tua contraparte consentiram”.
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nascer”83. Deste modo, a bona fides alcançava onde o formalismo não vinculava,

desenvolvendo-se justamente no confronto entre o formalismo e o valor que se

outorgava a intenção das partes contratantes”. Neste contexto, a boa-fé atua tanto

no sentido da definição do próprio conteúdo do contrato bem como na fixação da

responsabilidade dos contraentes. Assim, MARTINS-COSTA afirma que, do mesmo

modo que em outras sociedades primitivas, no primitivo direito romano a boa-fé tinha

objetivo de “vinculabilidade jurídica pré ou extra-estatal, fonte geradora de novos
direitos e deveres”85.

No Período Formulárioaô, a bona fides transmuda-se em expediente de uso

da jurisdição, surgindo um tipo especial de procedimento, chamado bonae fidei

iudicium. Consistia este, conforme ensina MARTINS-COSTA em um “procedimento

perante o juiz no qual o demandante apresentava uma fórmula especial (...) na qual,

não podendo demonstrar uma intentio baseada na /ex, a fundava na fides,
ordenando ao pretor que o juiz sentenciasse conforme os ditados da boa-fé”87. Deste

modo, autorizava-se o pretor a considerar não apenas a ocorrência do fato central

apresentado pela partes, mas também de outros fatos conexos, buscando a
substância das questões, e, com isso, uma solução material, e não puramente
formal dos litígios. Tanto Menezes Cordeiroaa como Martins-Costa” vêem nesta

bona fides uma norma objetiva de conduta correta.

Mais tarde obsen/a-se uma alteração no sentido da boa-fé, enfraquecendo-se

seu conceito técnico e objetivo, impregnando-a de um sentido moral. De acordo com

MENEZES CORDEIRO, há uma “diluição” do conceito de boa-fé em dois sentidos9°. Há

uma diluição horizontal porque passa a ser utilizada para designar situações jurídicas

diferentes. Neste sentido passa para os direitos reais, principalmente no tocante à

83 FREZZA, citado por MARTINS COSTA, Judith. A boa-fé... p. 115.
84 MARTINS, Flávio Alves. Op. Cir. p.34.
85 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé... p. 117.
86 O Período Formulário (150 a.C. a 199 d.C.) sucedeu ao Período Primitivo (legis

actiones) em que só se manipulavam as “ações da lei”, em número de cinco. Teve início devido à
expansão do Imperio Romano que fez surgir novas e complexas relações jurídicas que não mais se
enquadravam nos limites das legis actiones (GOMES, Rogério Zuel. op. cit.. p. 118).

87 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé... p. 120.
88 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 105. Afirma o autor que “a fides bona teria

revestido, no período clássico, a natureza de norma jurídica objectiva de comportamento honesto e
correcto, resãpeitador da lealdade e dos costumes do tráfego".

8 MARTINS-COSTA, Judith. Aboa-fé ..., p. 122.
9° MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 106 - 147.
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proteção possessória, em que a boa-fé adquire significado de estado de ignorância de

determinados vícios, com evidente fundamento subjetivo-psicológico. Na diluição

vertical a boa-fé comunica-se com princípios gerais do Direito, sem separação clara de

outros princípios, dentro do próprio direito das obrigações, mesclando-se com a

aequitas e o bonum et aequumgl, e permeando todos os negócios jurídicos, que

deveriam atender aos preceitos de justiça, honestidade e lealdade. Essa ambivalência

mantém-se nos ordenamentos jurídicos modernos.

2.2. A BOA-FÉ NO DIREITO CANÔNICO

A Igreja exerceu, durante a Idade Mêdia, grande influência sobre o direito

laico devido ao universalismo cristão, bem como à atribuição de competência

exclusiva à Igreja em certos domínios do Direito Privado, como no casamento.

Some-se a isso o fato de que o direito canônico era escrito, em contraposição ao

direito consuetudinário, dominante durante a Idade Médiagz. É importante observar,

também, que o cristianismo nasceu e desenvolveu-se no quadro geográfico do
Império Romano, o que contribuiu para que o Direito Romano fosse, desde o início,

uma referência para a concepção cristã do Direito”, nada obstante as conformações

próprias dadas aos institutos jurídicos a partir dos dogmas da Igreja.

Nesse contexto, MENEZES CORDEIRO afirma que a boa-fê, “de um

conceito têcnico-jurídico evoluíra, no Direito Romano, para um lugar-comum retórico

(...). Dentro do Direito canônico, ganhou uma dimensão axiológica, a entender
dentro do pensamento cristão (...): a boa-fé canônica traduz a ausência de
pecado”94. Nesse sentido, MARTINS-COSTA identifica dois setores em que o direito

canônico trata da boa-fé: na tutela da usucapião e nos contratos consensuais, os

quais recebem tratamento diverso daqueles atribuídos pela cultura romana95.

91 A aequitas era o princípio abstrato de justiça, norteador da atividade do pretor, de
acordo com MENEZES CORDEIRO (1997, p. 120). Assim, na verdade, enquanto esta era geral e
abstrata e dizia respeito ao pretor, a bona fides dizia respeito ao Direito Civil e visava um caso
singular, o homem concreto. O bonun et aequm, em sentido técnico-jurídico, significava conferir ao
juiz a competência para calcular o montante (quantun) da condenação; em sentido mais amplo,
correspondia a “certo” e “justo” (conforme MENEZES CORDEIRO, op. cit.. p.114 a 117).

:É GILISSEN, John, citado por GOMES, R. z. op. oitp. 123.
io.

94 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. off. p. 159.
95 MARTINS-cosTA, Judith. A boa-fé ..., p. 128.
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No que concerne à prescrição aquisitiva, o Corpus /uris Canonici presta

cuidado especial à boa-fé, vista como ausência de pecado, ou como contraposto à má

fé. No tocante à legitimação dos nuda pacta, obsen/a-se uma verdadeira superação da

concepção romana de que os acordos meramente consensuais não obrigariamgô,

levando à instituição de um princípio exatamente oposto no direito canônico. Isso

porque “a Igreja atribuía valor moral à promessa, ou ao consentimento, porque a

mentira é um pecado”97. De acordo com MARTINS-COSTA “agir de boa-fé, no âmbito

obrigacional, significa, pois, respeitar fielmente o pactuado, cumprir punctualmente a

palavra dada, sob pena de agir de má-fé, rectius, em pecado”98.

Observa-se, pois, que, enquanto o Direito Romano promoveu a bipartição

da boa-fé, que teria sentido diferente conforme aplicada às obrigações ou à posse, o

Direito Canônico “operou a sua unificação conceptual sob o signo da referência ao

pecado, o que equivale a dizer da ausência de pecado, situando-a em uma
dimensão étiee e axioIógica”99. Nesse sentido, constata MENEZES CORDEIRO,

com precisão, que “a intervenção do Direito canônico cifrou-se, pois, na eticização

da boa-fé subjectiva (...)”1°°. E, o desenvolvimento dentro do próprio direito canônico

faz surgir o aparecimento da regra mala fides superveniens nocet, com o objetivo de

dificultar a aquisição pela via da usucapião1°1.

Por outro lado, o mesmo autor afirma que as inovações trazidas pelo Direito

canônico promoveram amputações e simplificações da boa-fé, pois a mesma não

desempenhou, na prática, qualquer papel específico no tocante aos contratos
meramente consensuais, excetuando-se menções de caráter retórico. A inexistência

de um papel especificamente técnico-jurídico da boa-fé a tornou uma “categoria vazia

de qualquer conteúdo substancial” 1°2 na prática do Direito das Obrigações, onde teve

sua origem. Por outro lado houve um fortalecimento do sentido subjetivo da boa-fé,

96 Há uma subversão do adágio formulado por Ulpiano, segundo o qual ex nudo pacto
actio non nascitur (MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé ..., p. 129).

Id.

9° ibió, p. 130.
99 id.

'W MENEZES CORDEIRO, A.M.R. op. cit. p. 156 - 157.
1°1 Isso porque o direito romano, na concepção de MARTINS, era de moral mais severa

que o Direito Romano, de modo que “somente concedia os benefícios da boa-fé àquele que a tivesse
consen/ado desde o momento do ato inicial até o instante em que a invocasse. Se, nesse ínterim,
viesse a saber do erro em que incorrera a princípio, não mais poderia se proteger da excusabilidade
dos que erravam em bona fídes" (MAYNZ, citado por MARTINS, F. A. A boa-fé objetiva...p . 38).

'°2 MENEZES CORDEIRO, A. M. R ep. sir. p. 160.



28

ligada à prescrição aquisitiva e utilizações simiIares1°3, passando a requerer “não

apenas mera ignorância, como no Direito Romano, mas a consciência íntima e

subjetiva da ausência de pecado” 104. É neste último sentido que a boa-fé ganha, no

Direito Canônico, foros de um princípio geral do Direito.

2.3. A BOA-FÉ GERMÂNICA

É no Direito Germânico que o instituto da boa-fé, na sua vertente objetiva,

ganha relevo, com papel central no Direito das Obrigações. É a fórmula Treu und

G/auben que demarca o ponto de partida do estudo da boa-fé obrigacional no Direito

Germânico, com conotação diferenciada daquela advinda do Direito Romano:

enquanto neste há a idéia de respeito ao pactuado (bona fides), naquele a referida

expressão insere as idéias - na linguagem atual - de lealdade (Treu ou Treue) e

crença (Glauben ou G/aube), as quais se reportam a “qualidades ou estados
humanos objectivados"1°5.

Com o decorrer do tempo, a boa-fé passou a ter uma representação jurídica

mais concreta na cultura germânica, ligada a um instituto tipicamente medieval: o

juramento de honra1°6. Com isso, a referida fórmula passa a expressar um significado

totalmente diverso daquele que incidirá na boa-fé possessória, que, no Direito
Alemão, deriva de outra expressão: Gutten gIaube1°7. Os juramentos cavalheirescos

prendem-se, no direito, a uma questão ética, traduzida no “dever de garantir a
manutenção e o cumprimento da palavra dada”1°8, porém “garantia esta (...) não

vinculada a uma perspectiva subjetivista - o olhar sobre a pessoa do garante-, mas a

uma perspectiva objetiva, ligada à confiança geral, estabelecida a nível de
comportamento coletivo, uma vez que a atitude coitês sempre implica numa

1°3 Como no casamento putativo, por exemplo.
1°4 Conforme ensinamento de MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé ..., p. 131.
105 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 167. O mesmo autor ainda explica que em

velho-alto-alemão, True designava “firmeza, comportamento autentico de alguém em conseqüência
de um contrato concluído”, bem como o contrato em si, o que se mantém em médio-alto-alemão,
para, depois, ganhar um sentido ético, traduzido num “conceito cerne no sistema de valores
cavalheirescos”, o que se mantém na “fidelidade” atual.

“Õ mid, p.17O.
W M/-\RT|Ns-cosTA, Jud¡1h.A boa-fé... p. 124-125.
'°8 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 173.
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reciprocidade de deveres”'°9. Obsen/e-se ainda que os cavalheiros não agem no

interesse próprio, mas com vista aos interesses da outra parte. Essa perspectiva é

fundamental para a boa-fé obrigacional, porque é daí que surge a boa-fé traduzida na

confiança ou crédito depositados no alter, evoluindo, depois, para a segurança geral,

estabelecida a nível de comunidade juridica e para regra de comportamento social,

necessária ao estabelecimento dessa confiança“°. No campo das relações
comerciais a fórmula terá o conteúdo de “cumprimento exato dos deveres assumidos,

tendo em conta no exercicio dos direitos, os interesses da contraparte”“1.

Nesse contexto, MENEZES CORDEIRO esclarece que a fórmula bipolar

Treu und Glauben traduziria uma outra expressão, hoje famosa, do direito germânico

ligada ao conceito e estrutura da relação obrigacional: débito e respondência”.

Entende que o juramento seria um negócio de respondência, pois constituiria ou

reforçaria a relação de responsabilidadem. Assim atribui à boa-fé germânica a idéia

de “cumprimento exato dos contratos e a de, no exercicio dos direitos de cada um,

se ter em conta o interesse da outra parte”"4. Deste modo, o direito germânico
atribui sentido diverso à boa-fé daquele advindo do Direito Romano, bem como da

boa-fé transcedental dos canonistas ou daquela que informaria, posteriormente, o

sistema francês. MENEZES CORDEIRO atesta que “o contributo fundamental da

boa-fé germânica da Idade Média foi antes o de - num reflexo sectorial do seu

contributo para a cultura do Ocidente - ter introduzido, no domínio da boa-fé, um

conjunto de valores novos“5, que perduraria até a codificação alemã e, a partir daí,

se radicaria nas outras codificações romanisticas” 116.

l°9 MARTINS-cosTA, Judith. A boa-fé... p. 126.
"° MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cri. p. 173 - 174
1" MARTINS-cosTA, Judith. A boa-fé... p. 126.
"Z Com relação a expressão débito e respondência MENEZES CORDEIRO destaca que

“é diferente a situação na qual alguém deve desenvolver uma atividade em prol de outrem - débito,
idebitum, Schuld - daquela em que uma pessoa ou uma coisa respondem por certo evento futuro,
sujeitando-se a determinadas conseqüências, caso ele não ocorra - respondência, ob/igatio, Haftung.
(...) Na atualidade, débito e respondência aparecem associados no vínculo obrigacional moderno.
Mas não foi sempre assim, podendo, mesmo hoje, ocorrer fenômenos de dissociação” (MENEZES
CORDEIRO, A.M.R. op. cit. p. 171-172).

“3 ibid, p_17o _ 173.
“4 mid, p. 175.
115 As idéias de honra, lealdade e do respeito ligado a juras solenemente proferidas, eram

um tanto jovens do ponto de vista histórico, não entendíveis para a retórica grega, para a
racionalidade romana ou para a síntese de ambas consubstanciada no Corpus luris C/vilis, bem como
para a concepção canônica da boa-fé, segundo MENEZES CORDEIRO, in Da boa-fé no Direito
Privado, p. 176.
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O mesmo autor ainda ressalta que os traços fundamentais da boa-fé
germânica eram a objetividade, posto que não se preocupava com estados de
ciência, antes acentuando o padrão social e a exterioridade, e o irracionalismo, uma

vez que não se observa um discurso deliberadamente criado ou propagado com o

intuito de convencer os destinatários, nem sua utilização como expressão técnico

juridica; antes era de molde a provocar reações espontâneas de adesão ou repulsa,

conforme os padrões culturais de atuação, em vigor na épocam.

A compreensão dessa origem da boa-fé ê imprescindível para que se possa

bem apreender como vem sendo recebida a boa-fé no Direito das Obrigações
brasileiro, pois apresar de ter sido muito forte a influência francesa, de reforço do

pactuado, nos últimos tempos vem se modificando a concepção pátria para se
aproximar do modelo alemão.

2.4. A BOA-FÉ E AS CODIFICAÇÕES

Preliminarmente, cumpre anotar que no século XVlll a Europa, como um

todo, vivia um período de expansão comercial e do capitalismo, experimentando um

momento de necessidade de segurança juridica. As mudanças impunham-se perante

a ordem geral, sendo que o Direito precisava dar conta das novas demandas.
MARTINS-COSTA identifica três grandes grupos de exigências que cumpria ao Direito

resolver: a) efetivo reconhecimento dos direitos subjetivos; b) solidificação dos
princípios da igualdade e liberdade; e c) novo perfil ao contrato, tomado como

expressão da vontade individual e núcleo da vida jurídica e econômica”.

2.4.1. A Boa-fé no Direito Francês

O Código Civil Francês de 1804 é considerado a primeira codificação em

sentido moderno, e surge como resultado de um processo evolutivo, haja vista que a

situação política e social não mais permitia a sobrevivência de estruturas - inclusive

“G lbid, p. 175- we.
“Y id.

'18 |v|AR|TNs-cosTA, J. A boa-fé...p. 180.
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jurídicas - que não correspondiam às exigências da classe social que estava
assumindo cada vez mais importância social e econômica, qual seja, a burguesia.

Nesse contexto difunde-se uma ideologia capaz de dar conta dos anseios

da classe ascendente, “pela qual a lógica, o sistema e o conceptualismo que
caracterizam o racionalismo jurídico não são mais do que, em última análise, a regra

do jogo necessária para colocar em forma intelectual o mito das classes
modernas”119. Consolida-se o princípio da igualdade da lei e perante a lei, bem com

o da liberdade, a qual se expressa pela vontade, que é fonte criadora de direitos e

deveres. O contrato, tomado como acordo de vontades, ganha força de lei, sendo

que ao Poder Público cabe apenas impor restritos limites, não podendo, no mais,

restringir a liberdade individuaI12°.

O Código, surgido por determinação da Constituição francesa de 1791121,

era considerado um sistema que atendia perfeitamente às aspirações da classe

burguesa e do capitalismo comercial do século XIX, bem como pretendia uma

organização metódica das normas de forma a regular a vida do indivíduo burguês
desde o seu nascimento até sua morte, exaustivamentem. MARTINS-COSTA

salienta que não há no Code mecanismos ou válvulas de escape que permitam
conexão entre esta regulação e os direitos fundamentais, princípios, valores ou

modelos que estejam à sua margem123, o que vai ensejar a expansão de um rigido

legalismo, propagado pela Escola da Exegese. Esta, fundada no mito da completude

da lei, objetivava a presen/ação do Iegalismo e da codificação a partir da idéia de

que o intérprete é um escravo da lei: a passividade do juiz perante a lei era vista

como necessária à manutenção da segurança jurídica. Nesse contexto, os conceitos

jurídicos são categorias meramente formais, e, portanto, mesmo os conceitos mais

ricos em conteúdo podem ser esterilizados124. Foi o que aconteceu ao princípio da

boa-fé contratual, que agora se passa a analisar mais detidamente.

'19 Marcel THOMANN, citado por MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 181.
12° A ideologia da codificação pode ser expressa, segundo MARTINS-COSTA, como “um

conjunto de leis inovadoras, preparadas por um monarca esclarecido, cujo conteúdo fosse inspirado em
um direito natural burguês, valorizando a tutela da propriedade e a liberdade comercial” (2000, p. 183).

121 Que determinou a edição de “um Code de Iois civiles communes a tout lê Royaune”.
122 Daí adveio a expressão que o Código Civil é a “Constituição da vida privada”.
'23 |v|ART|Ns-cosTA, J. A boa-fé...p. 190-191.
'24 mid, p. 196.
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2.4.1 .1. O período pré-codificação

Nesse período faz-se necessário mencionar juristas como Jean DOMAT e

Robert Joseph POTHlER125, por todos, haja vista sua grande influência na posterior

codificação e no pensamento jurídico da época.

DOMAT, estudioso do Direito Romano, decide proceder à reordenação do

Corpus Iuris CiviI¡s126, não hesitando em fazer adaptações à realidade de seu tempo.

Em sua obra a boa fé surge em dois propósitos: no campo das referências genéricas

feitas às vinculações, aponta que o dolo e a má-fé são proibidos em todas elas; a

propósito da posse, diz que a boa-fé “caracteriza a situação da pessoa que, tendo

justa causa para se julgar dona da coisa, a tenha em seu poder". Sem prejuízo da

boa-fé possessória, que mantêm um sentido técnico-psicológico, a boa fê passa a

ter uma axiologia geral, sem eficácia jurídica própriam.

A doutrina de POTHIER teve maior repercussão e influência determinante

sobre a feitura do Código Napoleônico. Ocupa-se da boa-fé ao tratar do dolo nos

negócios jurídicos, separando-a quanto ao foro íntimo, que deriva do direito natural,

e ao foro e›‹terno, que deriva da lei civil, conforme segue:

Quando uma das partes foi induzida a contratar por dolo da outra, o contrato não é absoluta
e essencialmente nulo, porque o consentimento por surpresa não deixa de ser
consentimento; mas este contrato ê viciado e a parte surpreendida pode, em dez anos,
tendo cartas de rescisão, o rescindir, porque peca contra a boa-fé que deve reinar entre os
contratos. Ora, se a minha promessa me obriga para convosco, o dolo que vós haveis
cometido em me surpreender vos obriga a indenizar-me e, por conseguinte, a desonerar
me da minha promessa.

No foro íntimo, deve-se ter como contrário a esta boa-fé tudo o que se distancia, ainda que
pouco seja, da sinceridade, a mais exata e a mais escrupulosa; a mínima dissimulação
acerca do que concerne à coisa que ê objeto do mercado, e que a parte, com a qual eu
contrato, teria interesse em saber, é contrária a esta boa-fé porque, na medida em que nos
ê ordenado amar ao nosso próximo como a nos mesmos, não nos pode ser permitido de
lhe esconder nada do que nós não gostaríamos que ele nos escondesse, se estivéssemos

128
no seu lugar .

125 Anote-se, desde logo, que ambos os autores trabalham com duas espécies de leis:
direito natural e de equidade, que não admitem derrogação nem tem início ou fim, e são apreensíveis
pela razão humana; e normas de direito positivo, estabelecidas pelos homens e que obrigam pela
autoridade que as promulga, surtindo efeitos apenas para o futuro (MARTINS-COSTA, J. A boa-fé...
p. 196-197).

126 DOMAT isola um certo número de princípios, com forte apoio religioso; como base
aponta o que obriga a procurar o amor de Deus e, daí, apreende o segundo: o dever dos homens
unirem-se e amarem-se. A partir daqui, deduz todo um edifício jurídico (Cf. MENEZES CORDEIRO,
A. M.R_, op. cit. p. 240-241).

127 mid, p.241- 242.
128 PoTH|ER, citado por MART|Ns-cosTA, .1. A boa-fé...p. 199.
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Ou seja, o dolo, por si só, não produz a nulidade do negócio jurídico, mas pode

conduzir à sua rescisão porque é contrário à boa-fé, a qual deve reinar nos contratos.

No foro externo, uma parte não seria atendida, se se queixasse destes ligeiros ataques
feitos por aquele que contratou á boa-fé: de outra sorte, muito grande número de contratos
estaria sujeito à rescisão, os processos seriam inumeráveis e causariam grande desarranjo
no comércio.

Somente pode dar lugar à rescisão o dolo que deu causa ao contrato; quero dizer, o dolo
com o qual uma parte haja induzido a outra a contratar, a qual sem isto não teria
contratado; outro qualquer dolo que intervenha no contrato somente dá lugar a pedir perdas
e danos para a reparação do prejuizo que causou à parte que foi enganadam.

Com isso, subjetiva-se a boa-fé, que é afirmada como decorrente de uma regra

moral, de amor ao próximo, donde provem “o seu frágil conteúdo e a sua ineficácia de

ordem prática”13°, sendo tomada como mero reforço do pactuado no Code.

3.4.1 .2. A boa-fé no Código Francês

O Code, tendo primado pela tradição romanistica, traz várias referências à

boa-fé em seu textom, mantendo as duas vertentes encontradas anteriormente. No

tocante à matéria possessória, os preceitos consideram situações de ignorância por

parte das pessoas, ligando-se diretamente à concepção romana, já solidificada na

doutrina no período pré-codificação. Entretanto, no tocante à boa-fé do artigo 1.134,

o qual atesta que as convenções devem ser de boa-fé, a situação é diversa,
afastando-se da tradição romana e passando a ser entendida como perspectiva de

reforço à convenção livremente pactuada.

As disposições do Código são propagadas pela interpretação atribuída a

partir da Escola da Exegese, que tem como método “ligar à lei escrita - no caso, ao

Código de Napoleão - todas as soluções que se venham a apresentar”'32, o que

atinge também a boa-fé. No que concerne à boa-fé subjetiva, o próprio Código

oferece uma definição no artigo 550133 - um conceito meramente psicológico de

'29 mid, p. 200.
13° mid, p. 201.

A título de exemplo nos artigos: 201 e 202: casamento putativo; 1134: dever de
executar as convenções de boa-fé; 1238: pagamento recebido de boa-fé; 2265, 2268 e 2269: boa-fé
na usucapião, entre vários outros.

'32 MENzEs coRDE|Ro, A. M. R. op. Cir. p. 252.
133 Na tradução de MENEZES CORDEIRO: “o possuidor está de boa-fé quando possui como

proprietário, em virtude de um título translativo de propriedade cujos vícios ignore” (1997, p.253).
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boa-fé, ligado a um estado de ignorância. É este o conceito utilizado para as demais

referências à boa-fé subjetiva constantes no Code.

Entretanto, a interpretação do artigo 1.134 não foi tão pacífica na doutrina

francesa, haja vista que, como indica MENEZES CORDEIRO, “remetia para uma

cultura jurídica que não se podia, sem mais, depreender da letra da lei”134. Apesar

de se ter formulado a bipartição em boa-fé objetiva e subjetiva, conclui o referido

autor pelo fracasso da boa-fé no espaço juscultural francês'35, pois a boa-fé
napoleônica limitou-se à tímida aplicação em matéria possessória. MARTINS

COSTA, quanto à boa-fé contratual, conclui que “não é possivel a conciliação dos

dois princípios, o da autonomia da vontade, tão pleno de fortes conteúdos, e o da

boa-fé, esvaziado, pela força da autonomia da vontade”. Assim, o artigo 1.134 resta

entendido como “formula de reforço à obrigatoriedade da convenção livremente

pactuada”136. Isso porque, sob o viés individualista da codificação, entendeu-se que

a boa-fé, mesmo estando expressa na lei, não poderia ter papel mais relevante do

que reforçar o princípio supremo da autonomia da vontadem. Assim, apesar de se

manter a distinção entre a boa-fé aplicável à matéria possessória e aquela incidente

nas obrigações, ambas são analisadas a partir de um critério subjetivo, interno ao

agente, e contraposto ao dolo e à má-fé.

É só no final do século XX que vão surgir inovações na doutrina francesa da

boa-fé, por influência de transferências culturais alemãs, passando-se a atentar para

a potencialidade no artigo 1.134 como regra de conduta capaz de limitar a
autonomia privada e criar deveres aos contraentes.

2.4.2. A Boa-fé no Direito Alemão

Na Alemanha desenvolveu-se um panorama diverso daquele que
influenciou a codificação francesa, tendo em vista a existência de um direito civil não

submetido ao processo de codificação. A codificação alemã é mais jovem em
relação à francesa cerca de um século, e vem impregnada de um modo diverso de

'34 ibid, p.257.
135 mid. 267.

*°° Ambas as citações sào de MART|Ns-cosTA, J. A bøâ-fé... p. 204.
'37 Obsen/e-se que, nesse contexto, a boa-fé não se constitui meio para flexibilização do

ajuste entre as partes, para limitação da autonomia privada pelo interprete; ao contrário, reforça-a.
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formulação do raciocínio jurídico, o que é refletido no instituto da boa-fé: é no direito

germãnico que este instituto, em seu viés objetivo, ganha relevo, não partindo nem

da doutrina e nem do Código, mas da prática comercial. Essa diferença projeta-se

aos países que, por modelo, adotaram o Código Napoleônico ou o Código Alemão.

Daí a importância de um breve estudo do direito germânico para este trabalho.

2.4.2.1. O período pré-codificação

Antes mesmo da edição do Código Civil alemão, emerge a aplicação do

instituto da boa-fé na prática comercial daquele país. Na doutrina germânica, embora

a boa-fé no campo possessório merecesse diversas alusões doutrinárias, em
especial sob os reflexos da obra de Savignym, que é exemplificativa da Pandectista

em geral, o instituto da boa-fé contratual não merecera especial atenção da doutrina

ou filosofia jurídica do século XIX. A Pandectista conserva a dualidade na boa fé: no

campo possessório “ela traduz um estado interior do beneficiário, expresso como

ignorância dos vícios ocorridos na transferência do domínio, como desconhecimento

de lesar a posição de terceiros ou como crença na excelência da própria posição"139;

no campo das ações, manteve o mesmo prisma da atividade judicial presente nos

bonae fidei iudicia, faltando, porém, uma “inserção histórica (deste instituto) no

espaço juscultural que lhes deu sentido”14°. Deste modo, no campo das obrigações

verifica-se completa inefetividade da boa-fé, já que em descompasso com o seu

conte›‹to histórico original.

Paralelamente a isso, a boa-fé germânica, de substrato culturalm e não

teórico, encontrou aplicação concreta na prática dos Tribunais Comerciais, que
difundiram a boa-fé na sua vertente objetiva.

É justamente devido à origem na jurisprudência comercial alemã que
MENEZES CORDElRO atesta que a difusão da boa-fé objetiva após a entrada em

vigor do Código Civil alemão em 1900 é apenas aparente, vislumbrando-se apenas

138
Sobre o assunto ver MENZES CORDEIRO, A. M. R. op. cit. p. 298 -306.139 
Ib|d, p. 303.

14° mid, p. 301.
141 Trata-se daquele sentido cavalheiresco da boa-fé, anteriormente descrito, centrado nos

deveres de conduta perante o alter, bem como em função da comunidade em geral.
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uma continuidade de práticas jurisprudenciais assentes na e›‹tensa experiência dos
Tribunais comerciais alemãesm.

A boa-fé esboçada pelos referidos Tribunais carecia de amparo doutrinário ou

legislativo, assente apenas no substrato cultural alemão. A justificativa para sua ampla

utilização, ainda segundo MENEZES CORDEIROM3, funda-se em um conjunto de

fatores. Primeiramente, há que se considerar que o Direito Comercial é recente, e não

remonta diretamente ao Corpus /uris Civilis, mas às práticas comerciais das cidades.

Ainda, é um direito muito mais ligado aos usos e à prática cotidiana do que o Direito

Civil144. Por fim, a intensificação das trocas comerciais em tempos de liberalismo

provocou a necessidade de codificação do Direito Mercantil, o que não foi possivel na

Alemanha em virtude de condições estaduais desfavoráveis. As necessidades
comerciais levaram quatro cidades livres do Ocidente alemão145 a estabelecer um

Tribunal Superior de Apelação Comercial“6, em 1815, com sede em Lübeck, que

“estatuia sem poder recorrer a fonte Iegisladas homogêneas”147.

A boa-fé apresenta-se, nesse Tribunal, a partir de uma utilização tópica, pois

“não há qualquer explicitação do tema, mas, apenas, referências vagas, não se utiliza

um esquema de precedentes, que permita falar em Direito jurisprudencial e a própria

linguagem empregue oscila de modo continuo”148. Ao lado, porém, da boa-fé

subjetiva, entendida como estado de ignorância das pessoas, surge a aplicação de

uma boa-fé objetiva, exprimindo “um modo de exercicio das posições jurídicas, uma

fórmula de interpretação objectiva dos contratos ou, até, uma fonte de deveres,

independentemente do fenónemo contratual”149. A partir das decisões proferidas por

tal Tribunal percebe-se que a boa-fé objetiva ganha projeção a nível decisório, com

relevo próprio, a despeito da falta de apoio doutrinário. Contudo, seu acolhimento pela

doutrina germânica restou postergado. O próprio Código Comercial alemão, surgido

'42 MENZES CORDEIRO, A. M. R. op. crf. p. 314 - 315.
443 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. <›p_ cn. p.315 - 316.
'44 MARTINS-COSTA afirma ser o direito comercial um direito flexível, pois “o comércio

tem uma dinamicidade intensa e, por esta razão, a sua regulação se distingue daquela que é
habitualmente conferida a vários dos setores do Direto Civil” (2000, p. 209).

145 Lübeck, Hamburg, Bremem e Frankfurt.
146 Chamado Oberappe//ationsgericht zu Lübeck, ou OAG Lübeck.
'47 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cn. p. 316
444 mid, p. 317.
449 id.
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em 1861, não faz referência à boa-fé15°, que permanece relegada à jurisprudência, a

qual prossegue na tradição das soluções encontradas com base na boa-fê objetiva.

2.4.2.2. A boa-fê no Código Civil Alemão

O BGB (Bürgerliches Gesetbuch) ê considerado por todos os civilistas que

adotam a bipartição da boa-fé em objetiva e subjetiva, como a grande fonte para a

aplicação do instituto aos casos concretos. Além de várias referências à boa-fé
subjetiva (Guter Glauben), o BGB refere-se de modo expresso à boa-fé objetiva

(Treu und Glauben) em ao menos cinco disposições'51. Destes dispositivos
NORONHA considera que, talvez, o mais conhecido e mais importante deles seja o

§ 242, que já foi denominado parágrafo régio (Königliche paragraph) e que dispõe

que “o devedor está obrigado a executar a prestação como exige a boa-fé (Treu und

Ga/uben), com referência aos usos do trafico (die Verkehrs¡tte)”152. Deste modo, o

BGB foi o primeiro sistema a separar a boa-fé objetiva da subjetiva não apenas no

plano juridico, mas também no plano lingüístico, o que não foi possível nos idiomas

que derivam do latim153. Assim, o BGB recupera a experiência dos Tribunais

comerciais alemães no tocante à boa-fê objetiva: o §242 ê inserido no Código como

uma cláusula geral, e, portanto, de amplo alcance, capaz de oxigenar e dar
mobilidade ao sistema. Porém, NEGREIROS ressalta que, “não obstante a evolução

do instituto no direito germânico durante a Idade Média, ele não teve amplo

15° De fato, com bem obsen/a MENEZES CORDEIRO tal omissão é explicável dada a
circunstância de que uma codificação “representa sempre o labor científico dos juristas, mais do que
«Ei sua actuagão prática” (1997, p. 320).

No § 157: “os contratos interpretam-se como o exija a boa-fé, em consideração pelos
costumes de tráfego”; no § 162/1 e 2: “quando a verificação da condição seja, contra a boa-fé,
impedida pela parte a quem ela desfavoreça, tem-se por ocorrida” e “quando a verificação da
condição seja, contra a boa-fé, provocada pela parte a quem favoreça, tem-se por não ocorrida”; no
§242 “o devedor está adstrito a realizar a prestação tal como o exija a boa-fé, com consideração
pelos costumes de tráfego”; no § 320/2 a respeito da exceção do contrato não cumprido: “quando, por
uma das partes, apenas tenha havido uma prestação parcial, a contraprestação não pode, contudo,
ser recusada quando a recusa, segundo as circunstâncias, em especial, por causa da pequenez
relativa do que falta, seja contrária à boa-fé"; e no §815, sobre o enriquecimento sem causa: “a
restituição por não ocorrência do resultado visado com a prestação é excluída quando fosse, desde o
principio, impossivel e o autor da prestação soubesse disso e quando este, contra a boa-fé, tenha
impedido tal resultado”.

152 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais:
autonomia privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 126.

'53 MART|Ns, Flávio Alves. op. cn. p. 46.
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reconhecimento de seus efeitos transformadores de forma imediata"154. MENEZES

CORDEIRO observa que o sentido inicial da boa-fé orbitava em torno de dois

centros: “a boa-fé subjetiva constitui um expediente técnico para exprimir, em

situações complexas, elementos atinentes ao sujeito; a objetiva traduz o reforço
material do contrato"155.

É preciso lembrar que a boa-fé germânica constitui um conteúdo
juscultural156 que fora inserido no Código, o que lhe confere uma positividade clara e

útil. Entretanto, conforme afirma MARTINS, chegar-se à atual aplicação da boa-fé

feita pelos Tribunais alemães seria impossível em um modelo que adotasse uma

jurisprudência positivista, como a dos conceitos157, sendo que, neste sentido, foi

importante a colaboração de jusfilósofos como STAMMLER158/159. De fato, não

faltaram estudos sobre a boa-fé no sistema germânico e, apesar dos esforços de um

enquadramento positivista, baseado na suposta inexistência de lacunas da lei, não

foi esta a visão que posteriormente veio a dominar a jurisprudência, mantendo-se

apenas na literatura jurídica.

O sucesso do princípio da boa-fé, como regra de conduta, ê nítido, na
Alemanha, sobretudo nos anos que se seguiram à Primeira Guerra Mundial, devido a

um conjunto de fatores. GOMES entende que houve um “esmaecimento do liberalismo

e o surgimento de novas demandas sociais”, de onde emerge uma nova concepção de

boa-fé que almeja dar maior flexibilidade ao sistema16°. NORONHA identifica duas

154 NEGREIROS, Tereza. Fundamentos para uma interpretação constitucional do
princípio da boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 49-50.

155 MENEZES CORDIERO, A. M. R. da boa-fé...¡p. 331.
156 É certo que a sensibilidade da ciência jurídica alemã para questões periféricas e o

desenvolvimento extra-científico da boa-fé nos Tribunais comerciais não foram em vão, pois ficou a
idéia da incapacidade do sistema para prever todas as necessidades, presentes e futuras, bem como
a possibilidade de encontrar novas soluções adequadas com recurso à boa-fé.

157 Jurisprudência dos conceitos: “Corrente doutrinária originária da Alemanha, segundo a
qual, sendo a função do jurista a de descobrir no sistema as soluções jurídicas dos problemas que as
situações de fato suscitam, a ele caberia, tão somente, o apuramento de tais soluções pela
consideração das relações entre todos os elementos do sistema, no qual estão necessariamente
contidas as regras para todos os casos”. PRATA, Ana. Dicionário Jurídico. Coimbra: Livraria
Almedina, 1990. p. 355.

155 MARTINS, Flávio. A. op. mt. p. 46.
159 STAMMLER entende que a boa-fé ê um princípio que depende de concretização, e não

uma norma de aplicabilidade imediata. Assim, ela não admite mera subsunção como as demais normas
do ordenamento jurídico: ê necessário se ter em conta o caso concreto para que se possa resolvê-lo com
vistas à boa-fé, sempre regressando ao escopo último de toda a ordem jurídica: “uma atuação concreta,
justa em si, só pode ser aplicação dessa tarefa suprema da vida comum, juridicamente ordenada". Sobre
a obra de STAMMLER ver MENEZES CORDEIRO, A. M. R. Da boa-fé... p. 335 - 350.

16° GOMES, Rogério Zuel. op. cit. p. 135.



39

ordens de razões: por um lado, considera que os juízes alemães daquela época haviam

sido formados no culto do “direito comum”, que prevalecia na Alemanha do século XIX,

ou seja, um direito à base de princípios; por outro lado, considera o fato destes juízes

terem diante de si um código "novo", que não contava ainda com jurisprudências

consolidadas, e que era preciso “não só adaptar a situações jurídicas novas, como

também adaptar a um tempo de incertezas, com crises econômicas e dificuldades

políticas e sociais”161. Assim, a partir da edição de conceitos abertos, como a boa-fé,

passa-se a entender que “a ordem jurídica atribuiu ao juiz a tarefa de adequar a

aplicação judicial às modificações sociais, vez que os limites dos fatos previstos pelas

aludidas cláusulas gerais eram (são) de nenhum modo fixos”162.

O esforço interpretativo no tocante à boa-fé passa a centrar-se no §242,

destacando-se o magistério de Franz WlEAKER163, cuja obra, pode-se dizer,

sintetiza a orientação alemã acerca do tema. WIEAKER identificou uma tríplice

função da boa-fé objetiva:

a) officium iudicis, ou a função hermenêutico-integrativa.

Neste caminho, o julgador utiliza-se do texto contratual, mas também deve

estar atendo a convenções sociais, esclarecendo as eventuais dúvidas dos
contraentes, e também podendo exercer a função interpretativa164. GOMES lembra

que “há deveres contratuais que nem sempre são convencionados de forma
expressa pelos contratantes, (...) pois decorrem naturalmente do contrato (naturalia

negoti/)”165. Nesses casos, WIEAKER afirma que o juiz segue uma pauta fixa: “da

própria lei, dos costumes de tráfego ou, por último, o grau de vinculação contratual,

mais alto em contratos laborais ou de sociedades do que em obrigações
particulares”166. Aqui se desenvolvem os deveres de proteção do contratante, como

o dever de informação. Entretanto, entende que o juiz não atua criando normas, mas

apenas cumpre as obrigações descritas em lei, já que não há uma delimitação
específica na cláusula do §242.

b) a boa-fé como máxima conduta ético-jurídica.

161 NoRoNHA, Fernando. op. cit. p. 128.
162 |v|ART|Ns, Flávio. A. op. off.. p. 47.
166 WIEAKER, Franz. EI principio general de Ia buena fé. Trad. De José Luis Carro. 26ed.

Madrid, Espanha: ed. Civitas S.A., 1982 p. 49 e ss
166 |v|ART|Ns, Flávio. A. op. cit. p. 48.
166 eo|v|Es, R. z. op. on. p.126.
166 W|EA|‹ER, F. op. cit. p. 52-57.
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A boa-fé atua no sentido de inibir a conduta contrária a boa-fé,
apresentando, principalmente, no dizer de MARTINS, uma função controladora'67.

Neste sentido, a boa-fé aparece limitando o exercício dos direitos oriundos das

relações negociais, obsen/ando-se que a jurisprudência alemã insere um conceito

mais amplo da boa-fé, propagando que nada de novo havia em suas
interpretações168. Veda-se, portanto, o abuso de direito. As principais modalidades

de abuso de direito identificadas pela doutrina são conhecidas sob a denominação

latina de: venire contra factum proprium, suppressio, surrectio e tu quoque'69.

Sinteticamente, a venire contra factum proprium consiste na proteção de

uma das partes contratuais em relação ao comportamento contraditório da outra

partem, pois, com seu comportamento, uma das partes provoca uma expectativa na

contraparte. WIEAKER ressalta que independe de má-fé ou negligencia culpávelm,

bastando a mera criação de expectativa.

A suppressio consiste na “situação de um direito, que, não tendo sido, em

certas circunstâncias, exercido durante um determinado lapso de tempo, não possa

mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé””2. Seria uma demora desleal

no exercício de um direitom, a ponto de induzir a outra parte ao convencimento de

que tal direito não mais será exercido, em que pese tenha amparo legal.

A surrectio traduzir-se-ia na criação de uma situação nova, incompatível com a

anteriorm, e vem ligada ao comportamento reiterado por uma das partes contratantes,

infundindo na outra expectativa de um direito que extrapola o conteúdo do contrato'75.

A formula tu quoque traduz a regra pela qual “a pessoa que viole uma

norma jurídica não poderia, sem abuso, exercer a situação jurídica que esta mesma

167 MART|Ns, Flávio. A. op. Cir. p. 48.
168 GOMES, R. z. op. cit. p. 138.
169 Adota-se essa classificação proposta por MENEZES CORDEIRO, em que pese alguns

autores entenderem que as modalidades listadas sejam espécies de um mesmo gênero, qual seja, da
venire contra factum próprio. Justifica-se, entretanto, este último entendimento pelo fato de que todas as
modalidades têm em comum uma conduta contraditória à expectativa criada na contraparte contratual.

GOMES, R. Z.op. cit. p. 139.
WIAKER, F. op. cit. p. 61.

"Z MENEZES CORDEIRO, A.M.R. op. Cir.. p. 797.
173 lbid, p. 799.

NORONHA, Fernando. op. cit. p.187.
GOMES, R. Z. op. cit. p. 140.

170

171

174

175



41

norma lhe tivesse atribuído””6. Assim, aquele que não cumpriu com seus deveres

não poderá exigir que o outro contratante cumpra com os que lhe cabia.

c) a boa-fé como meio de ruptura do direito positivado alemão.

Abre-se, aqui, um amplo campo de atuação da boa-fé, permitindo uma

ruptura ético-jurídica do direito positivado, atuando, principalmente, nas lacunas

gerais. GOMES destaca que após a Primeira Guerra, os Tribunais alemães
passaram a entender que a prestação e contraprestação do contrato deveriam ser

materialmente equivalentes e socialmente justas. Assim, sob essa função, “a
jurisprudência alemã tratou de reavaliar e de reajustar a prestação e contraprestação

decorrentes da avença contratual, em função de evento superveniente, cuja origem

esteja em circunstâncias econômicas alheias ao comportamento dos contratantes,

provocando desequilíbrio”177. Essa situação auxiliou na mitigação dos princípios da

obrigatoriedade dos pactos e da autonomia privada, possibilitando à jurisprudência,

a partir do manejo da cláusula geral da boa-fé, atender a realidade social da êpoca.

2.5. A BOA-FÉ NO DIREITO BRASILEIRO

O instituto juridico da boa-fé objetiva já encontrava previsão no Código
Comercial de 1850, embora no Código Civil só tenha aparecido como referência

expressa na codificação de 2002.

O Código Comercial de 1850 contava com expressa referência à boa-fé

objetiva como elemento de interpretação e integração das cláusulas contratuais em

seu artigo 131178. Contudo, NEGREIROS destaca que não havia, naquele momento,

o reconhecimento de que o principio da boa-fé atribui deveres que extrapolam o

conteúdo contratual”9. E, AGUIAR assevera que “a boa-fé permaneceu letra morta

por falta de inspiração da doutrina e nenhuma aplicação pelos Tribunais”18°.

*is ëbid, p. 837.
1" Ibid, p. 141 - 142. Observe-se que tal situação seria o que atualmente se denomina de

quebra da base objetiva do contrato.
178 Artigo 131: “Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpretação,

alem das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: I. a inteligência simples e
adequada, que foi mais conforme à boa-fe, e ao verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá
sempre prevalecer à rigorosa e restrita significação das palavras”.

"Q NEGREIROS, Teresa. op. Cir. p. 75.
18° AGUIAR, Ruy Rosado, citado por GOMES, R. z. op. Cir. p. 143.
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Por sua vez, o Código Civil de 1916 quedou-se omisso em relação â boa-fé

objetiva em matéria obrigacional. Em razão do conjunto de circunstâncias presentes

na ocasião da edição do Código Civil de 1916, destacando-se a influência iluminista

e do sistema francês, a boa-fé ficou restrita às hipóteses de ignorância escusável,

em matéria de direito de família e no tratamento da proteção possessória181. Este

Código - oitocentista embora nascido no Século XX - ê tributário da tradição do

centralismo jurídico, advinda de Portugal, bem como comporta a pretensão de

plenitude, o que reduz o Direito Civil a um sistema de cunho fechado, sob o império

de um Código emanado do poder estatal e, portanto, legítimo. A acentuada
preocupação com a segurança jurídica, certeza e clareza semântica não permitiram

espaço para a inserção de regras de caráter geral, de modo que a boa-fé no direito

das obrigações não logrou referência expressa no texto legislativo, bem como não

houve grande desenvolvimento do instituto na doutrina e jurisprudência182.

Compulsando-se o Código de 1916, obsen/a-se que, ao lado da
generosidade a respeito da boa-fé subjetiva em matéria possessória, no tocante aos

contratos há apenas uma disposição em matéria de seguro que trata da boa-fé

objetiva183. Nesse contexto, GOMES afirma que apesar da doutrina, a exemplo de

Clovis BEVILÁQUA, dizer que todos os contratos devem ser de boa-fé, isso “não foi

suficiente para que a boa-fé objetiva frutificasse no ordenamento jurídico civilístico

nacional, já no início do século xx'*'84. Entretanto, vale destacar a doutrina de

NORONHA, segundo a qual:

Embora o Código Civil de 1916 não consagre preceitos gerais a este princípio da boa-fé,
entendido como dever imposto às partes de agirem de acordo com determinados padrões
de conduta, tal certamente nunca poderia significar que ele não tivesse relevo jurídico. (...)
Afinal, trata-se de princípio fundamental, sem o qual, de resto, ficariam incompreensíveis os
preceitos esparsos que1gi5o próprio Código se reportam à necessidade de pautar condutasde acordo com a boa-fé _

181 MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 266. Cita-se, a título de exemplo, o casamento
putativo (art.8§21) e a posse de boa-fé (art. 490 - 491).

A respeito do sistema da codificação civil brasileira ver MARTINS-COSTA, J. A boa
fé... p. 237 -270.

183 Artigo 1.4431 “o segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a mais
estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circunstâncias e declarações a ele
concernentes”.

'84 GoMEs, R. z. op. ¢¡r.p. 144.
'85 NoRoNHA, F. op. Cir. p. 127 -128.
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Contudo, como destaca Clóvis do COUTO e SILVA, ê salutar a referência

legislativa expressa, pois sua ausência “dificulta a percepção do principio, ainda que

fundamental, e torna difícil a tarefa do julgador, por inexistir em lei uma referência à

qual este remeteria o julgamento do caso concreto”186.

O Código Civil de 2002 eliminou a dificuldade apontada, consagrando

legislativamente a boa-fê objetiva no artigo 422187, como cláusula geral aplicável às

relações contratuais de direito civil e comerciaI188. Além disso, a boa-fê objetiva

encontra previsão já na parte geral, ao tratar da interpretação dos negócios
jurídicos189, da eficácia da condição resolutiva19° e do abuso de direito191. Quanto à

boa-fê subjetiva, em linhas gerais, o Código de 2002 manteve a orientação anterior,

com maior destaque à matéria possessória.

Vale ainda referir o Código do Consumidor, que resgatou a boa-fê objetiva

no ordenamento jurídico brasileiro referindo-a em dois artigos, ora como princípio

geral orientador de condutasm, ora como cláusula geral norteadora dos contratos

de consumo193. Não se aprofundará a análise acerca do CDC posto que este
trabalho centra-se no estudo na boa-fê objetiva no Código Civil.

*BG Clóvis do couTo E s|LvA citado por eo/Was, R. z. op. cn. p. 144-145.
187 Artigo 422: “os contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato,

como em sua execução os princípios de probidade e boa-fê”.
'88 Aliás, ressalte-se, desde logo, a utilização de cláusulas gerais como tecnica legislativa

adotada pelo legislador de 2002, o que permite a abertura do sistema, e conseqüente flexibilização e
oxigenaçãogsonstante. I _ _ I _ _

Artigo 113: “os negocios juridicos devem ser interpretados conforme a boa-fê e os
costumes do lugar de sua celebração”.

19° Artigo 128: “sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o
direito a que ela se opõe; mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua
realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que
compatíveisgcom a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé".

Artigo 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-fê ou pelos bons
costumes”. j

*92 Artigo 4°: “A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento
das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde, segurança, a proteção de
seus interesses económicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (___) lll. harmonização dos
interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor
com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios
nos quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com base na boa
fê e equilí brio nas relações entre consumidores e fornecedores”.

*93 Artigo 51: “são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao
fornecimento de produtos e sen/iços que: (...) IV. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a
boa-fê ou a equidade”.
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3. A BOA-FÉ OBJETIVA NA TEORIA CONTRATUAL CIVILÍSTICA

CONTEMPORÂNEA

Conforme já exposto, a superação do modelo difundido pelo liberalismo e

dos valores que o fundavam teve como conseqüência a alteração do pensamento

jurídico, o que trouxe reflexos importantes na seara obrigacional. Um dos princípios

cujo ressurgimento passa a ser propugnado é o da boa-fé, principio este que não é

estranho à ciência jurídica, uma vez que é possível obsen/ar raizes no direito
romano clássico. Ademais, além da mencionada superação do modelo proposto pelo

liberalismo, o delineamento da boa-fé é fruto da superação da concepção do Código

Civil como um sistema fechado e totalizante. A inserção de principios e cláusulas

gerais traz a marca do sistema aberto, o qual é pressuposto para a compreensão da

potencialidade e operatividade da boa-fé objetiva no sistema civilista brasileiro.

3.1. O SISTEMA ABERTO: PRINCÍPIOS E CLÁUSULAS GERAIS

O sistema adotado pelo Código Civil de 1916, de forte influência francesa

oitocentista, consubstanciava-se em um sistema fechado, dada a pretensão de

completude, somada à acentuada preocupação com a segurança e certeza. Disso

decorre a caracteristica da imutabilidade da legislação civil, pois o Código é visto

como fechado, perfeitamente acabado, isento de antinomias e amplamente
abrangente de toda a matéria que pretende regular. Nessa esteira, as normas seriam

enunciadas com o fim de ganharem interpretação de forma meramente subsuntiva: a

ocorrência da hipótese abstratamente fixada deveria redundar na aplicação de uma

dada solução predeterminadam. Assim, os modos de interpretação que seguiram à

codificação (como o exegetismo e o legalismo) completaram o processo de reduzir o

direito a um sistema absolutamente fechado, integralmente consagrado em um
Código, cuja legitimação era dada pelo poder estatal que o editou.

Diante deste cenário, SILVA adverte que:

Quando as normas faziam uso da expressão 'princípios jurídicos”, geralmente ligada à idéia
de 'princípios gerais de direito”, faziam-no não visando a abrir o sistema a eventuais

194 SILVA, Jorge César Ferreira. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de
Janeiro: Renovar, 2002. p.38-39.
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influências emergentes, mas exatamente ao oposto, fechá-lo soberanamente, identificando
o modo último pelo qual se faria a colmatação das eventuais lštçunas do corpo legislativo e
remediando, assim, a 'não-aceitável' incompletude do sistema .

Isso acarretava aos principios uma importância limitada, absolutamente

restrita ao conjunto de referências internas do sistema.

Além disso, diante da busca pela certeza e segurança jurídica, obser\/a-se a

quase ausência de cláusulas gerais no te›‹to do Código Civil de 1916, haja vista que o

imperativo de justiça da época ditava o exato cumprimento das cláusulas do contrato.

Entretanto, conforme atesta MARTINS-COSTA, “os fatos se encarregam de

provar que o direito nunca esteve exatamente encerrado nos códigos, e a
jurisprudência nunca se reduziu a uma mera e×egese”'96. Observando-se que o

próprio processo subsuntivo não dispensa um certo grau de criação, ao lado das

lutas ideológicas travadas no século XIX, bem como das profundas alterações
sociais advindas, principalmente, após a Primeira Guerra Mundial, o sistema fechado

começa a mostrar sinais de debilidade. Da necessidade de adequação do sistema à

nova realidade começa a emergir a noção de sistema aberto197.

Hoje o modelo de Código Civil não mais corresponde à estrutura fechada

desenhada pelos iluministas, mas encontra sua inspiração na Constituição da
República, repleta de modelos jurídicos abertosm. Um Código aberto está receptivel

à mobilidade da vida e tem vinculação dialética com os principios e regras

195
Id.

“'° MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 270
MARTINS-COSTA identifica três principais mudanças ideológicas que fizeram ruir o

sistema fechado:
ø Ideologia da sociedade: dizia respeito aos valores da burguesia liberal, capaz de exprimir principios

comuns e refletir-se num determinado e firme quadro legislativo. Hoje há edição de muitas leis
especiais, quebrando a unidade legislativa, pois não ê mais possível acomodar num mesmo e
harmônico leito, todos os interesses, porque não há apenas um único sujeito social a ser ouvido;

ø Ideologia da unidade legislativa: visualizava o Código como sistema completo, pleno, total,
harmônico e auto-referente de leis civis. Na pós-modernidade não faz mais sentido um Código
totalizador e totalitário, observando-se verdadeira inflação legislativa na forma de leis especiais;

ø Ideologia da interpretação: as prescrições legais eram necessariamente visualizadas na
representação simplificatória de mera subsunção, operada através da silogistica, sem haver
possibilidade de opção do método de interpretação. Hoje, é sabido, há grande discussão quanto às
fontes e modos de interpretação, que são plúrimos.

Todos esses são fatores que contribuíram para a mudança de paradigma - do sistema
fechado para um modelo aberto (Ver MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 273 - 284).

'98 PERLINGIERI, neste sentido, constata que “O Código Civil certamente perdeu a
centralidade de outrora. O papel unificador do sistema, tanto no seu aspecto mais tradicionalmente
civilístico quanto naqueles de relevância publicista, é desempenhado de maneira cada vez mais
incisiva pelo texto constitucional”. PERLINGIERI, Pietro. Perfis de Direito Civil. Tradução de Maria
Cristina de Cicco. 2° ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 06.

197
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constitucionais. Esse conte›‹to conferiu destaque à discussão acerca dos princípios

jurídicos, a que se fará apenas breve menção, sem aprofundar-se no tema, que não

é objeto imediato deste trabalho.

As normas constitucionais passaram a ser redigidas de forma mais aberta,

atribuindo aos princípios função decisiva na resolução de problemas práticos, além

de consagrarem, implicitamente, valores (morais) a serem seguidos ou buscados na

aplicação de todo o ordenamento199. A grande questão é que o conceito de princípio

é polêmico e polissêmico. CARRIÕ identifica nada menos do que sete significações

de “princípio jurídico”, o que, por si só, demonstra a dificuldade de compreensão do

tema2°°. SILVA cataloga os princípios jurídicos em dois grupos: princípios com

significações descritivas e com significações normativas. Os primeiros buscam

descrever um dado estado de coisas verificado na realidade jurídica, ou seja,
relatam “características do Direito”. Como exemplo, cita o princípio da
inamovabilidade dos juízes. O segundo grupo reúne princípios enquanto pautas

impositoras de deveres jurídicos, ou seja, princípios que atuam como regras
imputadoras de deveres de conduta. Exemplos destes seriam o princípio da
impessoalidade no Direito Público e o da boa-fé no Direito Privado2°1. É esta

segunda acepção de princípios que interessa no momento.

Cumpre, neste ponto, distinguir, ainda que brevemente, princípio de regra.

Para tanto, recorre-se à doutrina de DWORKlN2°2, que afirma haver distinção lógica

entre uns e outros, dada pela forma, pela lógica com que operam e pelo conteúdo.

Quanto à forma, as regras são precisas e específicas, ao passo que princípios são

vagos e genéricos. No que concerne ao segundo aspecto, os princípios devem ser

aplicados conforme o seu peso específico ao caso concreto, enquanto as regras são

aplicáveis à maneira disjuntiva. Com relação ao conteúdo, os princípios não

"*° SILVA, J. c. F. op. ‹z¡r.p. 40 -41
20° Ver CARRIÓ, Genaro. Princípios jurídicos y positivismo jurídico. Buenos Aires: Abeledo

Perrot, 1970, p. 33-38, citado por MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 316.
2°l s|LvA, J_c.|=. op. cn. p. 41 -42.
202 Quanto à regra, ou ela se aplica ou não se aplica, sem haver 'meio termo”, porque os

fatos que estipulam uma regra estão dados e a resposta deve ser aplicada ou não estão, de modo
que a regra de nada serve para a decisão.
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exprimem um preceito jurídico de exata aplicação, mas fins ou valores a serem

sopesados pelo julgador2°3.

Outra classificação que merece destaque é a que inclui duas espécies de

princípios jurídicos: expressos e inexpressos ou implícitos. Os primeiros seriam

aqueles explicitamente consagrados por dicção legislativa, seja de ordem
constitucional ou infraconstitucional2°4. Já os segundos são aqueles que, embora

não formulados em expressa disposição legislativa, decorrem da racionalidade do

sistema, da natureza de certa instituição ou do conjunto normativo aplicável a certo

campo, elaborados, construídos, 'retirados' ou formulados pelo intérprete2°5. Cita-se,

exemplificativamente, o princípio da prevalência do interesse público sobre o

privado, o da vedação do enriquecimento sem causa, e o da boa-fé objetiva no
direito obrigacional na vigência da codificação civil anterior.

De fato, como no Código Civil de 1916 não constava expressa referência ao

princípio da boa-fé objetiva na seara obrigacional, a doutrina, quase unanimemente,

enquadrava-o como princípio, por evidenciar as características apontadas deste

instituto jurídico. Nessa esteira, MARTINS afirma que “a boa-fé objetiva ê um

princípio jurídico”2°6. No mesmo sentido a conclusão de NORONHA2°7.

Por sua vez, NALIN identifica a boa-fé como princípio geral do Direito, cuja

dimensão transcende a previsão do artigo 4° da LICC que os considera instrumento

de supressão de lacunas legais, na concepção de completude do sistema. Afirma o

referido autor que o princípio da boa-fé permeia todo o Direito Privado, o que leva à

conclusão de que seria um princípio geral do direito. Ainda, ao procurar localizar tal

princípio no sistema constitucional, conclui, ante a não verificação formal de

expressão assemelhada à “boa-fé”, que possui caráter reflexo de demais princípios

de cunho constitucional, citando a cláusula constitucional da solidariedade (art. 3°, I,

2°3 DWORKIN, Ronald. Talking rights seriously. 6ed. Cambridge: Harvard university
presss, 1997, p.26. citado por SILVA, op. cit. p. 44 - 45 e MARTINS COSTA, J. A boa-fé... 318 - 319

2°4 A título de exemplo: o princípio da igualdade (art. 5° CR); princípio da irretroatividade da lei
penal (art. 2° CP); princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4°, I, CDC), entre tantos outros.

2°° cf. magistério de MARTINS-cost/-\, J. A boa-fé... p. 320.
2°° MARTINS, Flávio A. op. Cir. p. 12.
2°7 NORONHA, F. op. zu. p. 129.



48

CR). E, adverte: “um princípio não ganharia maior força pela sua conversão em

preceito legal, mesmo que inscrito na Carta”2°8.

Essa doutrina proporcionava a abertura do sistema fechado do Código Civil

de 1916 que não mais se sustentava diante das alterações sociais, bem como da

Constituição da República de 1988, consagradora de princípios gerais informadores
de toda a ordem infraconstitucional.

Entretanto, a despeito de toda a doutrina, a existência da boa-fé obrigacional

como princípio inexpresso trazia algumas dificuldades de fundamentação de decisões

por parte dos juizes, que não podiam recorrer a uma lei de referência para embasar

suas decisões. Este fato, muitas vezes devido à permanência no imaginário dos

juristas da necessidade de uma fonte legal do Direito, era visto como um obstáculo

para aplicação da boa-fé objetiva, o que a impedia de exercer todo o seu potencial

diante dos casos concretos que chegavam ao Judiciário.

Além disso, a ausência da referida cláusula geral levava a jurisprudência ao

apelo de muitos institutos e principios, como a equidade e o equilíbrio social, entre

outros, o que “dificulta a sistematização judicial das decisões e do próprio
desenvolvimento do direito”2°9 e muitas vezes levava o juiz a julgar o caso aplicando

a boa-fé objetiva, mas com outra denominação. Essa situação impedia a formação

de grupos de casos típicos, que poderiam orientar a jurisprudência na solução de

casos semelhantes e no desenvolvimento do instituto em questão.

Andou bem, nesse contexto, o Código Civil de 2002, que procura a abertura

do sistema com a inserção de cláusulas gerais. MIGUEL REALE, um dos
idealizadores desta codificação, afirma que “o resultado da compreensão
superadora da posição positivista foi a preferência dada às normas ou cláusulas

abertas, ou seja, não subordinadas ao renitente propósito de um rigorismo jurídico

cerrado, sem nada deixar para a imaginação criadora dos advogados e juristas e a

não menos instituidora, sentença dos juízes”21°. Segundo o magistério de MARTINS

COSTA, as cláusulas gerais:

2°8 NALIN, Paulo R. Ribeiro. Ética e boa-fé no adimplemento contratual. in FACHIN, Luiz
Edson (coord.) Repensando os fundamentos do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar,
1998. p.185 - 191.

2°9 MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 426.
21° REALE, Miguel. A boa-fé no código civil. p. 02.
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constituem o meio Iegislativamente hábil para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico,
de princípios valorativos, expressos ou ainda inexpressos Iegislativamente, de standards,
máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, das normativas
constitucionais e de diretivas econômicas, sociais e políticas viabilizando a sua
sistematização no ordenamento positivo”.

Esse tipo de norma, que contém uma cláusula geral, emprega conceitos

cujos significados são intencionalmente imprecisos e abertos, permitindo, dentro da

vaga moldura que apresenta, a incorporação de valores, principios e diretrizes, ou

máximas de conduta, originalmente exteriores ao Código, bem como a constante

redefinição de sua aplicação, de acordo com as variações do ambiente.

Ainda segundo a doutrina de MARTINS-COSTA, as cláusulas gerais não

pretendem dar resposta prévia a todos os problemas da realidade, uma vez que

essas respostas serão progressivamente construídas pela doutrina e jurisprudência.

De fato, o objetivo é enviar o julgador para critérios aplicativos determináveis em

outros espaços do sistema ou através das variáveis tipologias sociais dos usos e

costumes. Assim, a cláusula geral constitui uma disposição normativa caracterizada

pela vagueza da linguagem” e pela ampla extensão semântica, que é dirigida ao

juiz de modo a conferir-lhe um mandato, para que, “à vista dos casos concretos, crie,

complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos

cuja concretização pode estar fora do sistema”2'3.

Saliente-se, desde logo, que tal margem de atuação do Órgão julgador não

significa arbitrariedade, pois a decisão deve ser tomada nos limites da realidade do

contrato, sua tipicidade, estrutura e funcionalidade, aplicando-se os valores admitidos

pelo sistema”. A solução obtida com base em uma cláusula geral é perfeitamente

controlável à luz do sistema, pois a decisão será obtida face ao cotejo com os
princípios que informam-no, bem como com valores externos ao sistema, mas

provindos de fontes reconhecidas pelo ordenamento jurídico e traduzidas por decisões

juridicamente fundamentadasm. Neste processo, a Constituição da República deve

1" MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 274.
212 A respeito da precisão conceitual ver o brilhante ensaio de Judith MARTINS-COSTA. In

A boa-fé no direito privado. P. 304 - 328.
213 lbid, p.299 - 303.
214 SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A boa-fé objetiva na re/ação contratual. São

Paulo: Manole, 2004. p.35.
215 WIEAKER afirma que “esta tesis (cláusula geral como uma válvula de escape para as

exigências sociais) y Ia todavia mas audaz que preconiza uma permanente “adaptación” de la
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ser\/ir como elemento de referência, apresentando a pauta axiológica indispensável

para a adequada operação das cláusulas gerais. Com efeito, TEPEDINO atesta que

“(.._) as cláusulas gerais do novo Código Civil poderão representar uma alteração

relevante no panorama do direito privado brasileiro desde que lidas e aplicadas

segundo a lógica da solidariedade constitucional e da técnica interpretativa
contemporânea”2'°. Seguindo-se tal orientação, as cláusulas gerais apresentam-se

como verdadeiros instrumentos aptos a promoverem relevantes modificações sociais.

O Código Civil de 2002, ao lado de regras formuladas casuisticamente,

contém diversas cláusulas gerais, permitindo sua abertura intra e extra-sistemática.

É certo que tais cláusulas não estão uniformemente dispostas no te›‹to codificado,

pois é da natureza do próprio Direito Civil conter campos que requeiram maior ou

menor mobilidade. Entretanto, a inserção desse tipo de disposição normativa é um

convite à doutrina e jurisprudência, para que apontem suas potencialidades, e não

as tomem como fórmulas vazias, despidas de qualquer conteúdo, o que poderia

acontecer em um pensamento de molde exegético.

Clóvis do COUTO e SILVA, a respeito do Código de 2002, referindo-se à

busca de abertura do sistema do Código, afirmou que:

o pensamento que norteou a Comissão que elaborou o projeto de Código Civil brasileiro foi
o de realizar um Código central, no sentido que lhe deu Arthur Steinwenter, sem a
pretensão de nele incluir a totalidade das leis em vigor no país (...). O Código Civil, como
código central, é mais amplo que os códigos civis tradicionais. E que a linguagem é outra, e
nela se contém “cláusulas gerais”, um convite para uma atividade judicial mais criadora,
destinada a complementar o corpus júris vigente com novos princípios e normas”.

Na seara contratual, merecem destaque duas cláusulas gerais: a da função

social do contrato (art. 421 CCB) e a da boa-fé objetiva (art. 422 CCB), advertindo-se

que as mesmas não esgotam a disciplina contratual.

Com a inserção da boa-fé objetiva no te›‹to do Código em norma que contêm

uma cláusula geral elimina-se o problema anteriormente descrito de falta de referência

estructura normativa a las exigências sociales, encuentran su limite en que precisamente la norma
misma - esto es, la medida y la línea derectriz de las decisiones -, há de ser incambiable.
Cambiantes, en cuanto dia/ecticamente entre/azados temporal e espacialmente, son sólo los
resultados sociales y las exigências de la justicia en el caso concreto” (1982, p. 30).

216 TEPEDINO, Gustavo. Introdução: crise de fontes e técnica legislativa na parte geral do código
civil de 2002. In TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo Código civil: estudos na perspectiva civil
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.xx.

217 Citado por MELO, Lucinete Cardoso de. O princípio da boa-fé objetiva no Código civil. p. 04.
Disponível em http:/lvvww1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6027.
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legislativa expressa para a fundamentação de decisões judiciais. Além disso, permite a

já aludida mobilidade do sistema, tanto e›‹terna - pela inserção de elementos
e›‹trajurídicos, viabilizando a “adequação valorativa”-, como interna - apta a promover o

reenvio, dialeticamente considerado, para outras disposições interiores ao sistemam.

Destaque-se, porém, a necessidade de adequada fundamentação da
decisão tomada com base em cláusulas gerais, haja vista que sua utilização deve

estar em consonância com o disposto no art. 93, IX da Constituição. NALIN,
coerentemente, atesta que “a fundamentação do ato decisório, especificamente para

hipótese normativa do art. 422, não está nela em si”, ou seja, “não haverá
fundamentação válida do decisum se o juiz simplesmente se referir ao mencionado

artigo de lei, concluindo pela inobservância da boa-fé”2'2_ É preciso, portanto, que a

fundamentação da decisão seja buscada no sistema jurídico como um todo,
destacando-se o papel da Constituição como matriz de fundamentos axiológicos que

podem legitimamente embasar o decisum. O juiz é um operador indispensável para

a aplicação das cláusulas gerais, pois, considerando-se que a averiguação do
desenho da boa-fé somente pode ser feita com vistas ao caso concreto, sua tarefa é

muito mais complexa do que a simples subsunção. Assim, na esteira do pensamento

esboçado por NALIN, para que a liberdade de atuação do órgão julgador não se

transmude em arbitrariedade, é preciso que a fundamentação não seja feita pelo

sistema de subsunção clássica, já que a cláusula geral está a demandar “prévia
construção do conteúdo normativo para o caso concreto”22°.

Por fim, cumpre diferenciar a noção de principio daquela de cláusula geral,

permitindo melhor compreensão da norma inserida no Código Civil pátrio. Conforme

já mencionado, o conceito de principio no Direito é bastante polêmico, e possui

múltiplos significados, havendo mesmo quem entenda não existir diferença entre

princípio e cláusula geralm. Entretanto, MARTINS-COSTA salienta que “as
cláusulas gerais não são princípios, embora na maior parte dos casos os contenham

em seu enunciado, ou permitam a sua formulação”222. A mesma autora esclarece

**** Cf. classificação apresentada por MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 341.
Zig NALIN, P. A boafé como elemento de inexistência do negócio jurídico. Ensaio doutrinário.

Curitiba, 2003. p. 39.
22° 1b¡d,p. 39-40.
221 Assim Ruy Rosado de AGUIAR Jr, citado por MART|NS'COSTA, J. A boa-fé... p. 315.
222 MARTINS-COSTA, J. A ooo-fé... p. 316.
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que, na maioria das vezes a confusão entre os dois institutos jurídicos decorre do

fato de “uma norma que configure uma cláusula geral conter um princípio,
reenviando ao valor que este exprime”223. Cita como exemplo o §242 do BGB,

semelhante ao art. 422 do Código Civil brasileiro. Nestes casos, é possível chamar a

mesma norma de princípio e cláusula geral, atentando, porém, para as seguintes

(principais) distinçõesm: (a) não existe cláusula geral inexpressa: ou está expressa

em lei ou não existe, diferentemente dos princípios que admitem implicitude; (b) não

é possível uma cláusula geral que não promova o reenvio, seja a outros espaços do

próprio ordenamento, seja a standards, jurídicos ou extrajurídicos, ou a valores.

Entretanto, existem princípios cujos conceitos não contém vagueza semântica, e,

portanto, não promovem o aludido reenvio; (c) além disso, há cláusulas gerais que

contém princípios, embora possa haver outras que não os contenha, apenas
reenviando a outros estatutos, a exemplo do artigo 7° do CDC. No que concerne à

distinção com os princípios gerais do direito, destaca-se que estes são aplicáveis à

totalidade do ordenamento jurídico, ao passo que as cláusulas gerais são
setorialmente situadasm.

Do mesmo modo, não se confundem cláusula geral e conceitos jurídicos

indeterminados, uma vez que nestes a liberdade do aplicador se exaure na fixação

da premissam, enquanto a primeira exige que o juiz concorra ativamente para a

formulação da norma, averiguando a possibilidade de enquadrar o fato à norma,

bem como determinando os efeitos ou a graduação que lhe será conferida no caso

concretom. A cláusula geral permite ao juiz selecionar certos fatos ou
comportamentos para confrontá-los com um determinado parâmetro, retirando deste

contraste conseqüências jurídicas que não estão pré-determinadas. Portanto, o juiz

não apenas estabelece o significado do enunciado normativo, mas também cria

direito, ao completar a fattispecie ou graduar as conseqüênciasm.

222 lbid, p. 323.
224 id.

22° lbid, p. 342.
226 A indeterminação está na descrição do fato, mas não na conseqüência, que já é

apontada pelo ordenamento jurídico. A título de exemplo cita-se o art. 51, IV do CDC.
222 |viART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 326 - 327.
222 lbid, p. 330. MARTINS-COSTA acrescenta que as clausulas gerais são”normas aptas a

recolher concretizar os padrões efetivamente vigentes na sociedade na medida em que
consubstanciam modelos jurídicos complexos e de significação variável: estatuídas em fonte
legislativa, têm a sua faltiespecie necessariamente concretizada por fonte consuetudinária,
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Pode-se obsen/ar que, ausente no Código Civil de 1916 a cláusula geral da

boa-fé contratual, esta foi utilizada como um princípio implícito do sistemaz”.

Atualmente, face ao disposto no artigo 422 do Código Civil de 2002 não é mais

necessário recorrer-se à doutrina dos princípios implícitos para se legitimar a

aplicação da boa-fé contratual, haja vista que a mesma vem consubstanciada em

cláusula geral. Todavia, conforme anteriormente exposto, do mesmo modo que

ocorre com o §242 do BGB, o referido artigo 422 de nossa codificação civil traz uma

cláusula geral que contém um princípio, daí porque não constitui equívoco continuar

utilizando a expressão 'princípio da boa-fé' para se referir ao instituto em questão.

Anote-se ainda que a cláusula geral da boa-fé contratual não se contrapõe à

noção de boa-fé como um princípio geral do Direito, de matriz constitucional, uma

vez que a primeira tem seu campo de aplicação centrado nos contratos, e o segundo

permeia todo o Direito Privado. Neste sentido, LOS MOZOS afirma que “la buena fé

como un principio general del Derecho (__) inspira el ordenamiento jurídico y
conforme a ella, como uno de los criterior rectores, este, há de ser
convenientemente interpretado, sittuandose en el mismo plano que el principio de

equidad, /egalidad, orden pública, causalidade, certeza, seguridad, equilíbrio de

interesses y aún razones sistemáticas”. Continua o mesmo autor asseverando que

esta dimensão da boa-fé “excede el propio campo del Derecho civil y penetra em la

Teoria General Del Derecho”23°. Do mesmo modo, NALIN conclui que a boa-fé é um

princípio geral do Direito, “hoje, casuisticamente, estabilizado no texto do Código

Civil””'. Destarte, entende-se que essa cláusula geral da boa-fé, inserida no Código

Civil é decorrente da grande cláusula constitucional de solidariedade, prevista no

artigo 3°, I da Constituição da República, e seu adequado manejo pode representar

um meio de concretização da porposta constitucional de um contrato mais solidário e

socialmente justo. Consigne-se que o estudo que segue será centrado na cláusula

jurisprudencial e negocial, sendo o seu enunciado propositalmente flexível a fim de possibilitar a
variabilidade de significação” (2000, p. 334).

229 Neste sentido, NALIN adverte que mesmo se o princípio da boa-fé não tivesse sido contemplado
pelo texto positivo do Código Civil, os operadores da relação contratual não estariam autorizados a desprezá-la,
“tendo em vista a função estruturante deste princípio que, antes de ser positivado no ordenamento jurídico, desde
a bonafides romana, sempre foi geral do Direito, ou, ao menos, geral do Direito Civil”. NALIN, Paulo. A boafé
como elemento de existência do negócio jurídico. Curitiba. 2003. 45f. Ensaio doutrinário. p. 22.

23° LOS MOZOS, José Luiz de. EI principio de la buena fé. Barcelona: Bosch, Casa
Editorial. 1965, p.123.

231 NALIN, P. A boafé como elemento... p. 26.
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geral da boa-fé expressa no Código Civil, que está a informar o direito das
obngações.

3.2. BOA-FÉ SUBJETIVA X BOA-FÉ OBJETIVA

Considerando-se que a doutrina majoritária, bem como a jurisprudência, adota

a tese da bipartição da boa-fé, mostra-se relevante sua análise. Entende-se que a boa

fé pode aparecer no ordenamento juridico sob dois prismasi objetivo e subjetivo. A

primeira diz respeito a dados internos do sujeito, ao passo que a segunda reporta-se a

elementos externos, aferíveis a partir da conduta dos contraentes. Deste modo, mister

traçar os principais aspectos distintivos entre tais concepções da boa-fé, não olvidando,

porém, que a boa-fé ê um princípio único, porém, dotado de duas faces.

3.2.1. A Boa-fé Subjetiva

A vertente subjetiva da boa-fé pode ser encontrada em diversos dispositivos

do Código Civil de 1916232, e é a orientação adotada pelos sistemas clássicos do

Direito Privado após a influência exercida pelo Código Civil francês de 1804, o qual

está em consonância com a “lógica de um sistema voluntarista e individualista”233.

Conforme já referido, o contrato, sob a concepção liberal advinda do Código francês

de 1804, tem natureza eminentemente consensual, fruto de absoluta manifestação

da autonomia da vontade. Assim, o princípio da boa fé captado pelo Código Civil de

1916 está diretamente ligado à concepção liberal de contrato, ou seja, à boa fé

subjetiva. A despeito da influência exercida pelo Código Civil italiano de 1942, que

destacou o papel da moral nas relações contratuais”, o Código Civil brasileiro de

2002 ainda contempla em vários dispositivos a boa-fé subjetiva, donde decorre a

232 A boa-fé subjetiva pode ser encontrada, no Código Civil de 1916, entre outros
dispositivos, nos arts. 490 e 491 (posse de boa-fé); 550, 551 e 618 (aquisição pela usucapião); 935
(pagamento a credor putativo); 1072 (cessionário de boa-fé); 221 (efeitos do casamento putativo).

233 NALIN, Paulo. Érica e boa fé... p.191.
234 NALIN descreve que, no plano legislado, o fato distintivo deu-se com a edição, em

1942, do Código Civil italiano, a partir do qual não se pode mais tomar o Direito Civil com o espírito
individualista advindo do liberalismo. Assim, afirma que a moral, nas relações contratuais passou a ter
destacado papel no Código Civil de 2002 justamente “por influência da sistematização italiana nas
comissões de juristas que se sucederam, particularmente na última”, para a elaboração do referido
Código (NALIN, Paulo. Ética e boa-fé... p. 192-193).
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necessidade de se estabelecer a distinção com a boa-fé objetiva, atualmente

também prevista no diploma civil pátrio.

A boa fé subjetiva ou boa fé crença235, prevista, principalmente, no campo

dos direitos reais, pode ser entendida, de acordo com GODOY, como “um estado

psicológico, um estado animico de ignorância da antijuricidade ou do potencial
ofensivo de determinada situação juridica"236. Para SAMPAIO, a boa-fé subjetiva

constitui um estado de ignorância”. NORONHA especifica que esta ignorância

recai “sobre as caracteristicas da situação juridica que se apresenta”, e é suscetível

de conduzir â lesão de direitos de outremm. De fato, a boa-fé, na sua vertente

subjetiva, surge de um estado de ignorância, em que a pessoa envolvida em uma

relação jurídica crê, com base na aparência da situação juridica, que sua conduta é

correta e em conformidade com o Direito. MARTINS-COSTA afirma que “a boa fé

subjetiva tem o sentido de uma condição psicológica que normalmente se concretiza

no convencimento do próprio direito, ou na ignorância de se estar lesando direito

aIheio”239. Há, portanto, a necessidade de se avaliar o elemento interno, pois há um

estado psicológico ou de consciência do manifestante da vontade que deve ser

considerado24°: o sujeito crê que seu modo de agir é correto, tendo-se em vista o

grau de conhecimento que possui acerca da situação. Antitética à boa fé subjetiva

está a má-fé, que pode ser entendida como a intenção de prejudicar outrem.

Entretanto, tendo em vista a insegurança que norteia a investigação da boa

fé subjetiva, uma vez que sua análise limita-se ao estado psicológico (e, portanto, ao

elemento interno) do agente, sua exclusiva utilização revelou-se insuficiente para

atender satisfatoriamente às demandas que a vida moderna impunha.

235 Expressão utilizada por NORONHA, Fernando. op. cit. p. 132.
236 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2004. p.72.
237 SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A boa-fé objetiva na relação contratual. Barueri 

SP: Manole, 2004 _ p.26.
238 NORONHA, Fernando. op. cit. p. 132.
239 MART|Ns- cosTA, Judith. A boa-fé... p. 412.
24° Não será abordada a discussão acerca das teorias psicológica e ética da boa-fé

subjetiva, uma vez que o presente trabalho tem por finalidade precípua a análise da boa-fé objetiva.
Contudo. apenas para não passar in a/bis: para a concepção psicológica basta a mera ignorância do
interessado sobre a real situação que tem diante de si; deste modo a mera culpa não afeta a boa-fé
da pessoa, sendo necessário o dolo para dizer que a pessoa está obrando de má-fé. O entendimento
ético da boa-fé (que é predominante, segundo NORONHA), exige que o estado de ignorância seja
desculpável, sendo que a ignorância seria indesculpãvel quando a pessoa houvesse desrespeitado
os deveres usuais de cuidado. O argumento a favor desta última concepção é de que “o negligente e
o impulsivo não podem ficar em situação mais vantajosa ou mesmo igual â do avisado e do prudente”
(NORONHA, Fernando. op. cit. p. 132 - 136).
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Ao reportar-se a boa-fé subjetiva, NALIN afirma que:

Não é essa, porém, a boa fé adequada à matéria contratual e particularmente ao momento
da execução da obrigação contraída. Exige a atual conjuntura dos contratos uma
manifestação desprendida de subjetivismo, em que possam os contratantes,
independentemente do pólo contratual que ocupem (credor ou devedor), ou da fase de
execução da obrigação em análise, atingirem a plena satisfação de seus interesses
econômicos. Não é dada a possibilidade de frustração das legítimas expectativas
contratuais formuladas na esfera jurídica de qualquer dos contratantes, devendo, ambos,
proceder (conduta objetiva) comportamentalmente de boa fé2“.

3.2.2. A Boa-fé Objetiva

Na boa-fé objetiva, além do elemento interno, há um plus, dado pelo
elemento exterior, que avulta. De acordo com VENOSA, “a boa-fé objetiva se traduz

de forma mais perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo

com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos”242. Observe-se,

portanto, que, neste sentido, a boa-fé é um parâmetro objetivo, que prescinde da

análise da subjetividade do agente. Para MARTINS, a boa-fé objetiva pode ser

entendida como “um dever das partes de uma relação jurídica em comportar-se,

tomando-se por fundamento a confiança que deve existir, de maneira correta e leal,

mais especificamente, caracteriza-se como retidão e honradez dos sujeitos de direito

que participam de uma relação jurídica, pressupondo o fiel cumprimento do
estabelecido”243. Por sua vez, NORONHA a define como “regra de conduta, é um

dever - dever de agir de acordo com determinados padrões, socialmente
recomendados, de correção, lisura, honestidade, para (___) não frustrar a confiança

legítima da outra parte”244.

NORONHA, entretanto, identifica um elemento comum à boa-fé objetiva e

subjetiva, qual seja, a idéia de confiança. Todavia, “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

socialmente exigíveis”. Assim, em ambas existiria um elemento subjetivo, caracterizado

2““ NAUN, Paulo. Etica e boa-fé... p. 195.
242 VENOSA, Sílvio de Salvo. A boa-fé contratual no novo código Civil. p. 02. Disponível

em: http://vvvvvv.societario.com.br/demarest/svboafe.html
213 MART|Ns, Flávio Alves. op. cn. p. 09.
244 Ambas as citações são de NORONHA, Fernando. op. cit. p.136. Anote-se ainda que o

referido autor utiliza também as expressões boa fé confiança e boa fé /ea/dade para se reportar à boa
fé objetiva.
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pela confiança de quem acreditou em algo, “mas só na boa-fé objetiva existe um

segundo elemento, que é o dever de conduta de outrem”245 _

É certo que não se pretende fixar um conceito estanque para a boa-fé

objetiva, pois, em primeiro lugar, seria impossível pensar-se em um conceito amplo o

suficiente para abranger todas as situações em que a boa-fé objetiva pode atuar

sem se cair na vagueza semântica, e, em segundo lugar, porque o objetivo de uma

cláusula geral é justamente evitar uma conceituação fechada, de modo a dar maior

flexibilidade e capacidade de adaptação das normas positivadas às mudanças
sociais. Entretanto, é aconselhável fixar-se um norte, um parâmetro que possa guiar

o intérprete na subsunção dos casos concretos à cláusula geral da boa-fé. Assim,

partindo-se da concepção doutrinária atual, pode-se entender a boa-fé objetiva como

uma regra de conduta que impõe uma atuação diligente e leal das partes
contratantes, com vistas ao adimplemento da obrigação, cuja aferição se dá no

exame das relações concretas.

Quanto aos padrões de conduta exigidos dos contratantes, NORONHA

refere-se â noção do bonus pater famílias, afirmando que os padrões socialmente

recomendados dizem respeito ao comportamento exigido “do bom cidadão, do

profissional competente, de um modelo abstrato de pessoa razoavelmente
diligente"246. Já MARTINS-COSTA afirma que a boa fé objetiva quer significar

“modelo de conduta social, arquétipo ou standard juridico, segundo o qual cada

pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um

homem reto: com honestidade lealdade e probidade”_ Quanto a esse modelo de

conduta descrito, a autora afirma que “levam-se em consideração os fatores
concretos do caso, tais como o status pessoal e cultural dos envolvidos, não se

admitindo uma aplicação mecânica do standard, de tipo meramente subsuntivo”247.

Para MARQUES, essa regra de conduta imposta pela boa-fé objetiva significa:

uma atuação refletida, um atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratuaä,
respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus

245 lbid, p. 136.
246 NoRoNHA, Fernando. op. cn. p. 138.
2" Ambas as citações aaa de MART|Ns-cosTA, Judith. A baa-fé... p. 411. Acrescenta,

ainda, que ao conceito de boa fé está subjacente os ideais que informaram a boa-fé germânica: “a
boa fé como regra de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente, na
consideração para com os interesses do alter, visto como um membro do conjunto social que é
juridicamente tutelado".
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direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou
desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim dêâsü obrigações: o cumprimento
do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes .

De fato, na boa-fé objetiva é preciso atentar para a situação da contraparte.

É preciso que se verifique, em cada caso concreto, se estavam reunidas as
“condições suficientes para criar na contraparte um estado de confiança no negócio

celebrado”249. Saliente-se que se considera a posição de todas as partes que

estejam na relação jurídica quando da análise da boa-fé objetiva.

Por fim, NORONHA destaca que a boa-fé objetiva contrapõe-se à ausência

de boa-fé, e não à má-fé, pois a parte infringirã a boa-fé “sempre que não proceder

em conformidade com tais deveres, qualquer que seja o motivo da desconformidade:

pode ser uma atitude dolosa, uma situação meramente culposa, ou até um estado

de ignorância não culposa”25°. Assim, a violação à boa-fé objetiva seria uma atuação

em descompasso com os padrões de conduta exigíveis, mesmo sem dolo ou culpa,

de modo que nem sempre esta atuação será ilícita; mesmo lícita, pode fazer surgir a

responsabilidade. O mesmo autor esclarece, entretanto, que se uma pessoa tinha o

dever de agir conforme determinados padrões de conduta, também tinha o dever de

conhecê-los, e, portanto, dificilmente se conceberã uma situação de violação de taí

dever que não seja atribuível à negligência, ao menos. É neste sentido - e, também,

criticando uma separação estanque das duas faces da boa-fé - que NALIN entende

inconcebível “uma boa-fé objetiva destituída de intencionalidade e, logo, da crença

(psicológica) de que se está procedendo conforme a ética, sem violar o interesse

alheio e a ordem jurídica”25'. Por conseguinte, conclui-se que ambas as dimensões

da boa-fé não são excludentes; elas coexistem, embora o texto legal, por vezes,

empregue a expressão “conforme a boa-fé” indicando um comportamento a ser
observado pelos contratantes”.

248 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 43 ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002.p.181 - 182.

249 NoRoNHA, F. op. zu. p. 138.
25° lbid, p. 139. O mesmo autor esclarece, entretanto, que se uma pessoa tinha o dever de

agir conforme determinados padrões de conduta, também tinha o dever de conhecê-los, e, portanto,
dificilmente se conceberã uma situação de violação de tal dever que não seja atribuível a negligência,
ao menos.

25' NALIN, Paulo. A boafé como elemento... p. 27.
252 Id.
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Os critérios expostos, porém, não são suficientes por si só, para solucionar

os casos concretos, pois impõem a necessidade de concreta valoração da conduta

pelo magistrado. Além disso, trata-se uma norma que se reveste de variadas formas

de concreção, sempre em conformidade com o caso concreto.

Coerentemente, MARTINS-COSTA ensina que:

Não é possível, efetivamente, tabular ou arrolar, a priori, o significado da valoração a ser
procedida mediante a boa-fé objetiva, porque se trata de uma norma cujo conteúdo não
pode ser rigidamente fixado, dependendo sempre das concretas circunstâncias do caso.
Mas é, incontroversamente, regra de caráter marcadamente técnico jurídico, [...] advindo
sua juridicidade do fato de remetezršf submeter a solução do caso concreto à estrutura, àsnormas e aos modelos do sistema .

Deste modo, é preciso considerar que a boa-fé consiste em uma cláusula

geral inserta em um sistema aberto, o que enseja a sua permanente construção e

adaptação aos valores sociais, bem como obsen/ância da tabua axiológica
consagrada na Constituição.

3.3. A RELAÇÃO OBRIGACIONAL COMPLEXA

A boa-fé insere-se no conte›‹to de transformações dos contratos
evidenciando limitações à autonomia privada, seja pela vedação do exercício
abusivo de direitos, seja pela imposição de determinadas condutas às partes
contratantes, conforme será visto na seção subseqüente.

Entretanto, pressuposto para a compreensão da operatividade da boa-fé

objetiva nos contratos, principalmente no que concerne à criação de certos deveres

jurídicos impostos às partes com fundamento no referido principio é a análise da

concepção complexa da relação obrigacional. Para tanto, cumpre evidenciar a evolução

que o próprio conceito de obrigação experimentou na Modernidade. Entendendo-se que

não cabe, em um estudo como este, uma análise detalhada das diversas fases

evolutivas pelas quais o conceito de obrigação passou254, apresentar-se-á uma análise

bastante sumária, englobando apenas aquilo que se mostra essencial para a devida

compreensão da operatividade da boa-fé nas relações obrigacionais.

253 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé... p; 412413.
254 Apenas anote-se, que, dentre outras, pode-se citar as doutrinas pessoalistas e seus

aperfeiçoamentos; as concepções realistas e as doutrinas mistas, entre as quais destaca-se a
doutrina dualista da Schuld und Haftung.
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A partir do conceito de relação jurídica, difundido pela Pandectista, e baseado

na definição de Savigny, vige a concepção, hoje trivial, de que “dado um fato jurídico,

nascem relações jurídicas, que se estruturam com dois ou mais 'sujeitos', um 'objeto',

um “vínculo” e um conjunto de regras que servem para estabelecer a “garantia'

(jurídica) à relação”255. Nesta definição ficam evidenciados os elementos de cada

relação jurídica: sujeito, objeto, vínculo e garantia. Transpondo-se este conceito ao

direito obrigacional, a obrigação poderia ser conceituada como toda relação jurídica

que conta com um objeto especifico: a prestação256. Assim, passou-se a adotar uma

estrutura simples da relação obrigacional, segundo a qual existe apenas o vínculo

entre credor e devedor, que se traduz “no poder de o primeiro exigir uma prestação

que o segundo tem o dever de reaIizar”257. Este foi o conceito que se desenvolveu sob

a insígnia do liberalismo e ainda é o conceito básico adotado por muitos autores,

inclusive por grande parte da doutrina brasileira.

De fato, conforme salienta SILVAZ58, tal definição não apresenta qualquer

desacerto. Se considerada a relação obrigacional desde uma perspectiva isolada, e

sob uma Ótica bastante estreita, ela reúne os elementos supracitados. Contudo, por

ser restritiva demais, tal definição não é capaz de explicar os vários fenômenos que

decorrem de um vínculo obrigacional, tal qual a relação integral decorrente de um

contrato. Adotando-se um conceito simplista de relação obrigacional, não haveria

espaço, por exemplo, para a inserção dos deveres de conduta impostos pela boa-fé

objetiva.

Obsen/ando que a relação obrigacional não poderia ser reduzida a um
simples vínculo entre crédito e débito, a doutrina debruçou-se sobre o estudo da

relação obrigacional, sendo que uma das grandes evoluções partiu da doutrina
alemã, com a concepção de uma teoria mista que visualizou a existência de uma

“distinção analítica entre a dívida (Schuld) e a garantia (Haftung) conferida ao seu

cumprimento"259. O grande mérito desta teoria dualista, segundo VARELA, foi

2°° SILVA, Jorge César Ferreira. op. cit. p.56 (grifado no originašë.
256 A prestação poderia ser entendida como “a atividade ou a conduta, positiva ou

negativa, a que o devedor está adstrito frente ao credor e cuja realização representa o principal objeto
da obrigação”. SILVA, J. op. cit. p. 56-57.

257 NORONHA, Fernando. op. cit. p. 157
258 s|LvA, J.c.F. op. zu.. p. 57.
259 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código civil. Rio de Janeiro, Forense,

2003. p. 17. De acordo com tal teoria, conforme ensina a referida autora, quando constituída a
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chamar a atenção para a “complexidade analítica da relação obrigacional”26°. Essa

concepção da relação obrigacional abriu caminho para várias formulações
posteriores, dentre as quais destacam-se as doutrinas da relação obrigacional
complexa e da obrigação como processo.

Na relação obrigacional complexa, adota-se uma perspectiva totalizante ou

globalizante, “com pluralidade de direitos, obrigações e outros vínculos jurídicos que

nela se interligam”261. Adota-se, portanto, a idéia de que a relação obrigacional não

pode ser visualizada como um só vínculo, tal qual a noção advinda do Direito
Romano e difundida pela Pandectista, mas tem de se adequar a um modelo
estrutural e unitário que congregue, internamente, um conjunto interligado de

relações diversas entre sim.

Já na noção de obrigação como processo, ganha destaque o seu
desenvolvimento temporário voltado para um fim263. De acordo com COUTO e

SILVA este fim é identificado no ad¡mplemento264. Anote-se, contudo, que o

adimplemento deve ser entendido a partir de critérios objetivos, distintos dos
egoísticos interesses do credor, conforme indica a doutrina. Deste modo, a
consecução do fim almejado passa a ser mais relevante que a perfeita realização de

cada um dos passos do percurso obrigacional, reduzindo-se o rigorismo formal.

A partir das constatações acima esboçadas, SILVA conclui que, da idéia de

obrigação complexa retira-se que “a obrigação contempla a integração de uma

multiplicidade de direitos, deveres, faculdades, ônus, etc. Da idéia de processo, por

sua vez, retira-se que a obrigação conforma-se às alterações de circunstâncias

visando a consecução de seu objetivo finalístico, o adimplemento”265.

Considerando-se a relação obrigacional complexa, cumpre verificar os
principais elementos que compõem sua estrutura. Pode-se identificar,

obrigação, o devedor restaria induzido ao dever de efetuar determinada prestação. Esse dever, no
entanto, por si só, não permitiria ao credor exigir, coativamente, a sua execução. Esta pertenceria a
campo da Haftung, ou responsabilidade, pela qual a pessoa do devedor ou de terceiro ficam sujeitos
à agressão zràatrimonial do credor em caso de inadimplemento.

VARELA, citado por MARTINS-COSTA, J. Comentários... p. 19.
26' NoRNH/-\, F. op. cn. p. 157.
262 SlLVA.C. op. cn. p. 64-65.
263 A noção de obrigação como processo no Brasil foi especialmente trabalhada por Clóvis

do COUTO E SILVA, em sua obra “a obrigação como processo” São Paulo: Bushatsky, 1976.
264 O referido autor afirma, já no início de seu trabalho que “o adimplemento atrai e

polariza a obrigação. É seu fim” (COUTO E SILVA, Clóvis do. A obrigação como processo. p. 05).
225 s|LvA, c.|= op. cn. p. 67.
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primeiramente, deveres de prestação, que são prestações exigíveis, e deveres
laterais. Os deveres de prestação subdividem-se em: (a) deveres principais ou

primários de prestação, que constituem o núcleo da relação obrigacional e definem o

tipo contratual, sendo, pois, frutos da vontade das partes. Assim é, por exemplo, na

compra e venda, a entrega coisa por parte do vendedor e o pagamento do preço por

parte do comprador; (b) deveres secundários de prestação, que podem ser de duas

espécies: (b.1) deveres secundários acessórios da obrigação principal, cuja
finalidade é preparar o cumprimento ou assegurar a realização da prestação
principal (como, por exemplo, na compra e venda, o dever de conservar ou embalar

adequadamente a coisa vendida); (b.2) deveres secundários com prestação
autônoma, que se configuram como prestações sucedãneas do dever primário de

prestação ou coexistentes com a obrigação principal (seriam exemplos,
respectivamente, a obrigação de indenização por perdas e danos em caso de
inadimplemento culposo da obrigação e a indenização por mora).

Esses deveres, contudo, não esgotam a complexidade da relação
obrigacional, havendo, ainda, os deveres laterais, fundados no dever geral de agir

em conformidade com a boa-fé objetiva, e que se fazem presentes em todas as

relações contratuais, embora sua presença seja mais intensa nas relações de trato

sucessivo e duradourozõô. Estes deveres, baseados na boa-fé objetiva, serão
analisados mais detidamente em capitulo posterior.

Por fim, MARTINS-COSTA, partindo das noções de obrigação complexa e

da obrigação como processo, constata a existência de sucessivos momentos na

relação obrigacional, os quais, “antes de estarem cindidos ou dissociados, são

sucessivos, apresentando unidade ontológica” e estão “integrados numa estrutura

orgânica com relações reciprocas de instrumentalidade e interdependência"267. A

partir dessa construção da obrigação complexa e como processo, a referida autora

constata a necessidade de se inserir a formulação da relação obrigacional como
relação de cooperação, pois em uma obrigação é necessária a conduta de ambas as

partes envolvidas para a sua correta implementação, já que neste tipo de relação

266 Neste sentido, POPP, Carlyle. A formação do negócio juridico e os deveres laterais no
novo código civil. In Jurisprudência brasileira 200 - Princípio da boa-fé contratual. Curitiba: Juruá,
2003, p.43.

267 |v|ARTiNs-oosTA, J. Comentários... p. 20 - 21 (grifado no original).
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jurídica “o interesse de uma pessoa é prosseguido por meio da conduta doutra

pessoa”268. Destarte, o direito obrigacional requer um certo tipo de colaboração dos

sujeitos envolvidos, qual seja, uma colaboração informada pelos valores da ordem

jurídico-econômica consideradazôg. Daí o sentido da cláusula geral da boa-fé

objetiva, inserida no ordenamento jurídico com o objetivo de informar o teor dessa

colaboração entre os sujeito envolvidos em uma relação obrigacional.

3.4. A APLICAÇÃO SUBJETIVA DA BOA-FÉ OBJETIVA

Paulo NALlN27° afirma, a partir das conceituações trazidas pela doutrina

majoritária a respeito da boa-fé objetiva e da constante referência a um “standard

jurídico” e ao “homem médio ou bom pai de família”, que, embora possa parecer

paradoxal, a boa-fé objetiva teria uma aplicação subjetiva.

De fato, obsen/a-se que a maioria da doutrina, na própria definição do que

comportaria a cláusula geral da boa-fé objetiva nos contratos, utiliza o recurso à figura

do standard comportamental, baseado no bom pai de família, ou bonus parter familias.

Tal recurso pode ser observado nas definições de MARTINS-COSTA, MARQUES e

NORONHA, entre outras, todas mencionadas na seção anterior, o que torna
despicienda a reprodução. Além disso, traz-se à colação o entendimento de PRATA

acerca do que seria a figura abstrata do bonus pater famílias, assim definido como o

“ponto de referência da diligência exigível na conduta (...) paradigma do cidadão

médio, razoavelmente cuidadoso, atento, empenhado, qualificado e hábil”271.

Partindo desse panorama, NALIN constata que a origem desse standard,

baseado na figura do bom pai de família, ê indiscutivelmente européia. Porém, em

uma análise focada na realidade latino-americana, tal concepção pode se mostrar,

“artificial, descompromissando o Poder Judiciário da investigação material das
desigualdades sociais, visando superá-las"272. Enquanto o “homem médio” dos

países do chamado Primeiro Mundo pode ser, inclusive, da mesma classe social do

juiz, no Brasil este é um sujeito impossível de se identificar abstratamente,

268 mid, p. 25.
269 ima, p. 27.

NALIN, Paulo R. R. Do contrato: conceito pós-moderno...p. 130-135.
PRATA, Ana. op. cit. p. 79.
NALIN, P. R. R. Do contrato...p. 130 - 131.

270

271

272
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considerando-se as dimensões continentais do país, bem como a enorme
desigualdade social que o permeia. Nesse sentido, empregar como parâmetro a

figura abstrata do bonus pater famílias para avaliar objetivamente o comportamento

dos contraentes “é atribuir ao juiz, o qual muito raramente fará parte do mesmo

extrato social do enigmático homem médio brasileiro, o desafiador papel de dizer

qual seria o desenho objetivo da boa-fé, a partir da sua formação sócio-cultural, que

certamente não se encaixará no perfil do (pobre) operador do direito”273. Deste

modo, a aplicação da boa-fé objetiva será fruto da experiência social do juiz, o que

pode esvaziar o potencial da cláusula geral da boa-fé se o juiz mantiver-se arraigado

na cultura positivista, ainda presente no Brasil; para que a referida cláusula geral

exerça sua função de abertura do sistema, é preciso que o próprio órgão julgador

esteja conectado com a noção de sistema aberto, e que conte com o auxílio da
doutrina e da lei a desenharem o quadro geral dentro do qual obrará o julgador na

avaliação dos casos concretos.

Entretanto, ao lado da necessidade de se repensar o conceito de boa-fé, a

doutrina afirma que não é possivel apontar uma definição rígida para tal instituto

jurídico, dada a mobilidade típica de uma cláusula geral, que sempre estará a depender

do caso concreto, contando com uma interpretação essencialmente tópica. NALIN

prossegue afirmando que, uma vez que a análise da boa-fé estará sempre a depender

de uma conduta contratual, destinada à melhor efetivação dos interesses do alter, “o

processo incógnito e construtivo dos prismas conceituais, envolvendo a boa-fé objetiva,

projeta o intérprete a searas outras, para além dos limites do Direito, recorrendo a

valores e conceitos jurídicos, e, até, metajurídicos, como confiança, diligência do

declaratário” entre outros, sendo todos instrumentos de interpretação da boa-féfm.

Portanto, conclui o mesmo autor que “sempre caberá ao aplicador -juiz - o

dever de, em consulta aos seus próprios valores éticos e comportamentais,
manifestar-se caso a caso, se as partes agiram segundo um standard da boa-fé

objetiva, estabelecido a partir do seu próprio imaginário"275.

De fato, não é possivel encontrar argumentos na doutrina que afastem tal

conclusão, observando-se, inclusive, diversas criticas ao conceito impreciso

Z” rbid, p. 131.
2" mid, p. 133.
275 mid, p. 134.
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oferecido à boa-fé objetiva. O recurso a referências como lealdade e confiança não

auxilia em muito o Órgão julgador na consecução de sua tarefa. É certo que existem

casos em que é possível identificar-se uma atuação mais precisa e baseada em
critérios objetivos, quando se questiona da simples ausência ou presença, por
exemplo, dos deveres laterais impostos pela boa-fé, tais como o dever de
informação e de sigilo, entre outros. Todavia, há uma grande “zona cinzenta", em

que o papel do órgão julgador será o de avaliar se a conduta dos contraentes está

de acordo com o padrão socialmente exigido, quando demandará, certamente, uma

análise subjetivada do juiz na valoração da conduta das partes contratantes. Assim

ê, por exemplo, o caso de se verificar se o dever de informação foi satisfatoriamente

atendido, ou se a conduta do contraente foi deficitária; ou na verificação da lealdade

da conduta dos contratantes, entre diversas outras situações. Certamente, ressalta,

nesse contexto, a subjetividade do juiz na análise dos casos concretos ante a
circunstância de que os fatos não se apresentam linearmente ou estanques, estando

repletos de vicissitudes que demandam uma tomada de posição por parte do juiz, o

qual deverá estar compromissado com a superação das desigualdades materiais e

sempre recorrer à aplicação constitucionalizada do Direito Civil, fazendo valer os

princípios consagrados na Carta. A medida em que a cláusula geral da boa-fé for

sendo aplicada pelos Tribunais, será possível a formação de grupos de casos
típicos, o que, acredita-se, poderá auxiliar o juiz nesta sua tarefa de mensurar a boa

fê dos contraentes no caso concreto. Além disso, também figuram como importantes

elementos de apoio ao julgador no mister de sua função de concreção da boa-fê

objetiva a análise da totalidade do contrato, principalmente em sede de
interpretação, e de sua finalidade, para, neste sentido, condicionar a incidência da
boa-fê às circunstâncias do caso concreto.

3.5. AS FUNÇÕES DA BOA-FÉ OBJETIVA

Tradicionalmente, a doutrina imputa três comandos à boa-fé objetiva, tendo

cada qual função e finalidade diversas, quais sejam, as funções de cânone de
interpretação e integração dos contratos, de criação de deveres jurídicos e de
limitação ao exercício de direitos, as quais serão separadamente analisadas.
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3.5.1. A Boa-fé como Cânone de Interpretação e Integração dos Contratos

O Código Civil de 2002 consagra no artigo 113 regra segundo a qual “os

negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de

sua celebração”. De acordo com NORONHA, a função interpretativa da boa-fé tem

dois desdobramentos. Primeiramente, os contratos devem ser interpretados com seu

sentido objetivo, exceto quando o destinatário da declaração conheça a real vontade

do declarante, ou quando devesse conhecê-la se agisse com razoável diligênciam.

Atualmente, conforme salienta o próprio autor, as concepções objetivistas já não

encontram muitos opositores, havendo certo consenso na prevalência ao fato

externo da manifestação de vontade, logo, não mais avultando a tutela da vontade

interna, que, a rigor, é inapreensível. Assim, o valor da confiança deve sobrepor-se à

vontade interna, abandonando-se esta em favor da forma como fora externada.

Entretanto, é preciso consignar que quando o artigo 112 afirma que “nas
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que

ao sentido literal da linguagem”, deve-se compreender que “a declaração deverá ser

entendida no seu sentido real, quando o destinatário conhecer o significado que lhe

dava o declarante, mas deverá ser entendida no seu sentido literal quando ele

ignore, sem culpa, a vontade do declarante”m. Neste sentido, LARENZ afirma que

“a interpretação das declarações receptícias há de efetuar-se em consideração às

possibilidades de compreensão do destinatário da declaração. Este, por sua parte, e

dentro dos limites da diligência devida, há de tratar de conhecer o significado dado

pelo decIarante”278. Assim, o destinatário da declaração não pode, comodamente,

ater-se somente ao sentido literal da declaração, mas deve procurar, tomando por
base todas as circunstâncias que possa conhecer, e em conformidade com a boa-fé,

averiguar o que o declarante pretendeu dizer. Cumprindo isso, a declaração há de

ser compreendida no sentido dado pelo destinatário, ainda que em sentido diverso

daquele atribuído pelo declarante. Deste modo, se o declarante tinha consciência de

que emitia uma declaração, pesando-lhe o ônus de exprimir-se de forma

-“Ô NoRoNHA, F. op. cit. p. 152.
2" ibid, p. 153.
278 LARENZ, Derecho civil, parte general, p. 457, citado por NORONHA, F. op. cit. p. 153,

nota rodapé.
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compreensível, admite-se que ele deva suportar o risco de uma manifestação de

vontade dúbia, capaz de suscitar no destinatário sentido diverso do pretendidom.

O segundo desdobramento apontado por NORONHA indica que quando o

sentido objetivo consignado no contrato suscite dúvidas, deve-se preferir o significado

que a boa-fé aponte como mais razoável28°. Adotando-se tal conduta, objetiva-se

atribuir ao contrato o sentido que as próprias partes lhe confeririam se agissem com

lisura281. Na busca do sentido que a boa-fé aponte como o mais razoável
NORONHA282 oferece um conjunto de regras, consagradas pela jurisprudência de

diversos países, fundadas na boa-fé, que, embora não exaustivas, visam auxiliar o

intérprete nesta função, quais sejam: (a) princípio da consen/ação do contrato: se uma

cláusula comportar diversos sentidos possíveis, deve-se optar por aquele que resulte

na presen/ação do contrato; (b) princípio do menor sacrifício (ou interpretatio in

favorem debitoris): havendo dúvida quanto ao significado de uma cláusula, deve-se

interpretá-la no sentido mais favorável à parte que assumiu a obrigação; (c) princípio

da interpretação contra o predisponente (ou in dubio contra stipulatorem): se houver

dúvida quanto ao significado de cláusula predisposta por uma da partes, opta-se pelo

sentido menos favorável a quem a redigiu. Este princípio é especialmente relevante

atualmente devido à difusão dos contratos por adesão.

No tocante à integração do contrato, a boa-fé também assume relevante

papel na colmatação de lacunas, uma vez que geralmente surgem, na relação
contratual, eventos e situações nem sempre previstos pela lei ou pelas partes.
Assim, afirma MARTINS-COSTA que “não atua a boa-fé apenas como recurso para

interpretação flexibilizadora da vontade das partes: também a integração das
lacunas a ela se ligam”. Neste sentido, UDA atesta que a boa-fé atua frente à

necessidade de qualificar comportamentos que nem sempre resultam de expressa e

cogente disposição legal ou contratual, mas que são “essenciais à própria

278 SAMPAIO, Laerte M. C. op. cit. p.51.
28° NoRoNHA, F. ep. en. p. 152.
288 Neste sentido, Rec. Esp. 264.592 - sE. Rel. Mm. Ari Pergendier. Julgado em

12/06/2001 - 38 T. STJ CIVIL. 'SEGURO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. Plano de
assistência integral (cobertura total)', assim nominado no contrato. As expressões “assistência
integral” e “cobertura total” são expressões que têm significado unívoco na compreensão comum, e
não podem ser referidas num contrato de seguro, esvaziadas do seu conteúdo próprio, sem que isso
afronte o princípio da boa-fé nos negócios. Recurso Especial não conhecido.

282 NoRoN|-|A, F. ep. cit. p. 155-157.
288 MART|Ns-cosTA, J. A bee-fé...p. 429.
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salvaguarda da fattispecie contratual e â plena produção dos efeitos
correspondentes ao programa contratual objetivamente posto”284.

Para a concreção dessa função atribuída à boa-fé, NEGREIROS entende

que deve-se invocar o princípio da boa-fé como “fundamento para se considerar a

finalidade da relação jurídica sub judice, e, neste sentido, condicionar a sua
interpretação â circunstâncias concretas do caso em exame na medida em que
reveladoras desta finalidade”, ou seja, “a boa-fé impõe a consideração da finalidade

da relação jurídica à luz das circunstâncias concretas”285. Anote-se, neste contexto,

que tal finalidade do contrato deve ser tomada em termos sociais, e não meramente

individuais, conectando-se ao tema da função social do contrato, também
consagrado no ordenamento civil pátrio, o que justifica que tais considerações
resultem em deveres não necessariamente reconduziveis â vontade das partes286. A

consideração da finalidade contratual auxilia o intérprete a fixar parâmetros para a

concretização da boa-fé no caso concreto.

Por sua vez, MARTINS-COSTA acrescenta que, para a plena realização da

técnica hermenêutica fundada na boa-fé, o juiz deve interpretar as cláusulas
contratuais considerando-as a partir de um “conjunto significativo”, e não
isoladamente, partindo do “complexo contratual concretamente presente”287. Deste

modo, todo o complexo contratual deve ser analisado conjuntamente, tendo-se

presente a idéia de que os elementos normativos e o conteúdo de um contrato não

são perceptíveis apenas a partir do aclaramento das declarações dos contratantes,

mas, fundamentalmente, a partir da “interpretação da relação objetiva criada com o

contrato”, o que significa que as situações não pensadas originariamente pelas
partes, e, portanto, não manifestadas, só podem ser inferidas considerando-se o

288 UDA, Giovanni Maria, citado por MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 429. Nesse
sentido, também Massino BIANCA, citado pela referida autora, afirma que a tese segundo a qual a
boa-fé sen/iria apenas para corrigir o rigoroso juízo formal de conformidade do comportamento à lei,
não pode mais ser subscrita, pois a “boa-fé é sempre uma regra objetiva que concorre para
determinar um comportamento devido”.

288 NEeREiRos, Tereza P. ap. ait. p.233.
286 lbid, p. 235. É por isso que a referida autora informa que “mesmo quando limitada

aparentemente a uma função interpretativa, a boa-fé acaba por configurar-se como uma fonte de
deveres ou de limitação aos direitos subjetivos” (NEGREIROS, 1998, p. 235).

282 MARTiNs-cosTA, J. A boa-fé... p. 430.
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sentido total da regulação contratual288. Explicitando as circunstâncias a serem

consideradas, MARTINS-COSTA ensina que elas abrangem “tanto o complexo de

normas contratuais (...) quanto a incidência dos módulos valorativos do sistema,

expressos nos princípios da auto vinculação, auto-responsabilidade, função social,

equilíbrio e boa-fé”, a qual é entendida como “mandamento imposto ao juiz de não

permitir que o contrato (...) atinja finalidade contrária àquela que, razoavelmente, à

vista de seu escopo econômico-social, seria lícito esperar"289/29°.

Ainda, MESSINEO constata que a orientação de interpretação dos contratos

segundo a boa-fé não se dirige apenas ao juiz, mas também às partes. Assim, quando

dirigida ao juiz este “debe interpretar el contrato como Io exige Ia buena fe, aunque,

em hipotesis, uma de /as partes o las dos, no se hubieran inspirado em la buena

fe"291. Além disso, a boa-fé também está presente nas hipóteses em que as partes

procedam à interpretação do contrato, o que, segundo o autor, requer a condição de

que durante as negociações e a formação do contrato ambas tenham agido com boa

fé, salientando, entretanto, que tal atividade não é fácil às partes quando não tenha

sido obsen/ada a boa-fé em todas as fases da negociação. Constata, por fim, que

aplicar o princípio da boa-fé na interpretação não conduz ao mesmo resultado se

quem interprete o contrato seja o juiz, que age com necessária objetividade, ou as

partes, que “son los autores de/ producto menta/ que ha de ¡nterpretarse"292.

288
lbid, p. 431. MARTINS-COSTA complementa dizendo que o raciocínio é similar ao que

se manifesta em matéria de interpretação da lei, quando se considera os princípios que informam o
sistema ou o conjunto normativo em análise.

222 |viART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 432.
29° A respeito da interpretação sistemática do contrato: Ag. de Inst. 168.856-4 - Curitiba,

Rel. Juiz Maria José Teixeira. J. 18.06.2001. 62Cam. Cível. TAPR: “Locação não residencial.
Revisional de aluguel. Fixação do valor provisório. Princípio da boa-fé. Interpretação sistemática do
contrato. 1. O princípio da boa-fé, que norteia a confecção dos contratos, deve ser obsen/ado também
quando de seu cumprimento, a fim de que não se revisem cláusulas sem a interpretação do contrato
como um sistema. (...)”.

291 MESSINEO, Francesco. Doctrina general de/ contratop. 110.
292 ima, p.111.
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3.5.2. A Boa-fé como Norma de Criação de Deveres Jurídicos

Os deveres jurídicos decorrentes da boa-fé costumam ser referidos como
deveres anexos, secundários, laterais, instrumentais ou acessórios293,
consubstanciando deveres impostos tanto ao devedor como ao credor.

Para a compreensão destes deveres jurídicos impostos às partes com
fundamento na boa-fé objetiva, é preciso, primeiramente, localizá-los na estrutura

obrigacional, o que importa relembrar a noção de relação jurídica compIe×a294,

referida em seção anterior. Parte-se da constatação de que os deveres das partes

não se esgotam na realização da prestação estipulada no contrato, havendo muitos

outros deveres que podem ser evidenciados a partir de uma perspectiva globalizante

da relação jurídica. Constatando que há dois modos de se obsen/ar uma relação

jurídica obrigacional, NORONHA distingue a relação obrigacional simples da
complexa, afirmando que na primeira vê-se apenas o vínculo entre credor e devedor,

que se traduz “no poder de o primeiro exigir uma prestação que o segundo tem o

dever de realizar”; de outro modo, na relação obrigacional complexa, adota-se uma

perspectiva totalizante ou globalizante, “com pluralidade de direitos, obrigações e

outros vínculos jurídicos que nela se interligam”295. Fica claro, pois, que,
considerando-se um contrato na vida real observa-se um conjunto de direitos,
deveres, poderes, ônus e faculdades, para ambas as partes, o que caracteriza uma

relação jurídica complexa, sendo que a chamada relação jurídica simples está nesta

inserta e é apenas um de seus aspectos.

Considerando-se a relação obrigacional complexa, pode-se identificar

deveres de prestação, que são as prestações exigíveis, e deveres laterais. Os
deveres de prestação, já referidos neste trabalho, não esgotam a complexidade da

relação obrigacional, havendo, ainda, os deveres laterais, fundamentados no dever

geral de agir em conformidade com a boa-fé objetiva, e que se fazem presentes em

293 GOMES, Rogério Z., in Teoria contratual... os denomina deveres anexos. MARTINS
COSTA, J. in A boa-fé... utiliza a expressão deveres instrumentais; Jorge César F. Silva in A boa-fé e
a violação positiva do contrato... prefere a nomenclatura deveres laterais; Tereza NEGREIROS in
fundamentos para uma interpretação... chama-os deveres acessórios, entre outros, o que evidencia a
diversidade de nomenclatura.

294 Ou relação obrigacional sistêmica, como prefere NORONHA, F. op. cit. p. 157 -160.
295 Ambas as citações são de NORONHA, F. op. cit. p. 157.
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todas as relações contratuais, embora sua presença seja mais intensa nas relações
de trato sucessivo e duradouro296.

SILVA define os deveres laterais como “todos aqueles deveres decorrentes

do fato jurígeno obrigacional cujo escopo não seja, diretamente, a realização ou

substituição da prestação”297. No mesmo sentido, MARTINS-COSTA esclarece que

esses deveres atingem ambas as partes contratantes, e não estão orientados
diretamente ao cumprimento da prestação ou dos deveres principais; antes, estão

“referidos ao exato processamento da relação obrigacional, isto é, à satisfação dos

interesses globais envolvidos, em atenção a uma identidade finalística, constituindo

o complexo conteúdo da relação obrigacional”298.

De acordo com VARELA as principais diferenças entre os deveres de

prestação e os deveres laterais estão:
primeiro na possibilidade de deveres acessórios de conduta (que variam consoante as
circunstâncias concretas de cada situação) surgirem antes (ou independentemente) de se
ter constituído a relação obrigacional de onde decorre (ou deveria decorrer) o dever de
prestação (...); depois, na possibilidade de os deveres acessórios de conduta terem como
titular activo pessoas estranhas à relação donde nasce o dever de prestação (...)2°9.

Além disso, a generalidade dos deveres laterais não dá ensejo a ação
judicial de cumprimento, que é própria dos deveres de prestação.

Assim, a boa-fé atua como fator de otimização do conteúdo contratual,

integrando-o ao impor a adoção de determinados comportamentos às partes,
sempre tendo em vista o fim do contrato e as circunstâncias do caso concreto.

Há uma tríplice fonte desses deveres laterais, uma vez que podem decorrer

de cláusula contratual, de dispositivo legal ou da boa-fé objetiva3°°. Reconhece-se,

pois, o caráter de fonte autônoma de direitos e obrigações à boa-fé, pois tais
deveres não estão adstritos ao pactuado como expressão da vontade das partes ou

ao estrito te›‹to legal. Saliente-se, ainda, que são deveres que permeiam toda a

relação contratual, desde o momento das negociações preliminares até a fase pós

contratual. Assim, a concretização de tais deveres coloca em relevo a noção de

29° Neste sentido, POPP, Carlyle. op. cit. p.43.
297 SILVA, J.c.F. op. zu. p. 75.
298 |v|ART|Ns-cosTA, J. A bøâ-fé... p.439 - 440.
299 VARELA, Antunes. citado por POPP,C. op. cit. p. 43.
3°° sAMPA|o, L_|v|.c. op. Cir. p. 54.



72

obrigação como totalidade e como processo, porquanto figuram durante todo o
desenrolar do vinculo obrigacional.

Entretanto, a doutrina unanimemente aponta para a impossibilidade de se

arrolar prévia e exaustivamente todos os deveres laterais e seu preciso conteúdo,

porquanto dependentes da finalidade do contrato e das circunstâncias do caso
concreto, o que leva à afirmação da proteiformidade e transformabilidade dos
deveres laterais, conforme conclusão delineada por MARTINS-COSTA:

os deveres instrumentais, (...) não constituem elementos da relação contratual existentes
ab initio e enquadrados num quadro fechado, com conteúdo fixo. A sua concretização
opera, sempre, conforme a existência, ou não, de determinados pressupostos, verificaveis
apenas no caso concreto, os quaisámà luz do fim do contrato, adquirem eficácia(...) etambém a medida de sua intensidade _

Trata-se, portanto, de deveres de adoção de determinados comportamentos

pelas partes contratantes, tendo em vista a confiança que deve existir nos contratos, e

que são variáveis conforme o fim do contrato e as circunstâncias do caso concreto3°2.

Verificando a impossibilidade de uma definição taxativa ou a priori dos
deveres laterais, MARTINS-COSTA acentua suas características. São instrumentais

porque direcionam a relação obrigacional para seu adequado adimplemento, tendo

em vista a finalidade do contrato e porque auxiliam a '“densificar a diretriz
constitucional da solidariedade social no campo do direito das obrigações”; e
avo/untaristas, porque não derivam necessariamente do exercicio da autonomia da

vontade ou de pontual dicção legislativa, tendo presente a relação contratual
concretamente considerada3°3. POPP acrescenta que, em geral, são também
indisponíveis, não admitindo convenção em sentido contrário, pois caso tal fosse

permitido “seria o mesmo que se permitir a possibilidade de os negociadores agirem

sem boa-fé”3°4. Entretanto, o mesmo autor alerta para a possibilidade de exceção à

indisponibilidade de alguns dos deveres laterais, desde que mantidos os deveres de

W* MART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p.44ä_.
302 MOTA PINTO exemplifica o caráter proteiforme dos deveres laterais afirmando que

dois contratos, originando créditos e débitos perfeitamente iguais, podem gerar relações contratuais
diversas: “basta pensar na compra e venda de um objeto por certo preço a um leigo na sua utilização
e na venda do mesmo objeto pelo mesmo preço a um conhecedor, com o surgimento, no primeiro
caso de deveres de esclarecimento e informação, eventualmente conducentes a um dever de
indenizar” (citado por MARTINS-COSTA, 2000, p.447).

3°3 MARTINS-COSTA, J. Comentários ao novo código civil. p.37.
3°4 PoPP, car|y|e_ op. cn. p. 44.
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correção e lealdade e que não exista desequilíbrio, sendo tal exceção veiculada por

instrumento expresso e escrito3°5.

Quanto a uma possível classificação dos deveres laterais, a doutrina
apresenta diversas variantes, ora com classificações mais analíticas, ora com
noções mais genéricas, mas sempre convergindo para apontar a impossibilidade de

um exaustivo elenco, feito a priori, dos possíveis deveres laterais oriundos da boa-fé

e seus respectivos conteúdo e alcance. Entretanto, não se pode negar as vantagens

de uma classificação com o objetivo de facilitar a visualização dos deveres e
compreensão do tema.

Segue-se a classificação apresentada por SlLVA3°6, que, baseando-se na

classificação de MENEZES CORDEIRO, apresenta-os em três grandes grupos:

deveres de proteção, deveres de lealdade e cooperação e deveres de esclarecimento e

informação, de onde decorrem todos os demais deveres apontados pela doutrina.

Os deveres de proteção abarcariam os deveres incluídos na relação
obrigacional que tendem à proteção do patrimônio e da pessoa da outra parte e de

seus próximos. Tais deveres não se limitam à exclusiva proteção das partes
contratantes, diferenciando-se, porém, aqueles que se submetem às regras do
contrato e aqueles que se submetem a seus efeitos3°7.

Os deveres de lealdade são aqueles que “obrigam as partes a, na
pendência contratual absterem-se de comportamentos que possam falsear o
objectivo do negócio ou desequilibrar o jogo das prestações por elas consignado”3°8.

Assim, as partes não devem, anteriormente ao contrato, durante sua vigência ou

após sua extinção frustrar as expectativas legitimamente sustentadas3°9. Esses

305
ld.

3°° SILVA, J.c.F. op. cit.p. 107 - wa.
3°7 A respeito do dever de proteção: “RESPONSABILIDADE c|v|L. ESTACIONAMENTO.

FURTO DE VEÍCULO. DEPÓSITO INEXISTENTE. DEVER DE PROTEÇÃO. BOA-FÉ. O cliente do
estabelecimento comercial que estaciona o seu veículo em lugar para isso destinado pela empresa,
não celebra um contrato de depósito, mas a empresa que se beneficia do estacionamento tem o
dever de proteção, derivado do princípio da boa-fé objetiva, respondendo por eventual dano. Sumula
130”. (Rec. Esp. 107.211-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 03.12.1996, 4a T. STJ). No
mesmo sentido:Rec. Esp. 32.890-5-SP, rel Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4aT, STJ.

°°°8 MENEZES CORDEIRO, A. M. op. en. pôoô.
3°9 E×emp|¡f¡eer¡vememe, cita-se e seguinte julgado: “MEMORANDO DE

ENTENDIMENTO. BOA-FÉ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. O compromisso público assumido pelo
Ministro da Fazenda, através de “Memorando de entendimento”, para suspensão da execução judicial
de dívida bancária de devedor que se apresentasse para acerto de contas gera no mutuário a justa
expectativa de que essa suspensão ocorrerá, preenchida a condição. Direito a obter a suspensão



ÍF4

deveres impõem aos contratantes o dever de, ao menos em certos aspectos,
atuarem como parceiros, em que pese seus interesses contrapostos. Fica claro que

tais deveres guardam certa relação com os deveres de prestação já que estão
diretamente ligados ao fim do contratos”. Já os deveres de cooperação estabelecem

que “ambas as partes têm o dever de auxiliar a realização das atividades prévias

necessárias à consecução dos fins do contrato, assim como de afastar todas as

dificuldades para tal consecução, estando este afastamento ao alcance das
partes”3“. A medida da cooperação necessária será determinada pelo fim do
contrato e pelas circunstâncias do caso concreto.

Por fim, os deveres de informação e esclarecimento são aqueles que

“obrigam as partes a, na vigência do contrato que as une, informarem-se
mutuamente de todos os aspectos atinentes ao vinculom, de ocorrências que com

ele tenham certa relação e, ainda, de todos os efeitos que, da execução contratual

possam advir”313. Tais deveres visam permitir que as partes tenham, na medida

possível, exata noção das condições especificas da contratação, em acepção
bastante ampla. Neste sentido, o Recurso Especial 330.261 - SC, Relatora Mina.

Nancy Andrighi, julgado em 06/12/2001 pela 3° Turma do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CI\/IL. INSTITUIÇÃO QANCÁRIA. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. CUSTO DE LOCALIZAÇAO E REPRODUÇAO DOS DOCUMENTOS.
ONUS DO PAGAMENTO.
- O dever de informação e, por conseguinte, o dever de exibir a documentação que a
contenha é obrigação decorrente de lei, de integração contratual compulsória. Não pode ser
objeto de recusa nem de condicionantes, face ao principio da boa-fe objetiva.

fundado no princípio da boa-fé objetiva, que privilegia o respeito a lealdade. Deferimento da liminar
que garantiu a suspensão pleiteada” (Rec. Em MS 6183-MG, rel. Min.Ruy Rosado de Aguiar. J. em
14/11/1995, 4°T.STJ).

Reconhecendo ofensa ao dever de lealdade, cita-se o seguinte julgado: “Ação de
cobrança de multa por desvio de uso do imóvel. Exercício no mesmo ramo comercial. Impossibilidade
de devolução dos locativos pagos. Recursos improvidos; Pleiteando o locador a retomada do imovel,
para uso próprio, e utilizando-o para exercer a mesma atividade comercial, como comprovado
documentalmente, pode ser imposta a multa prevista no art. 44, Il, parágrafo único, da Lei 8.245/91,
em respeito ao princípio da lealdade e boa-fé que deve prevalecer nos acordos firmados na esfera
privada, subsistindo, ainda, a r. sentença guerreada, inclusive concernente a impossibilidade de
devolução dos locativos pagos em desacordo”. (Ap. c/ revisão 605.089-00/0. São Paulo. Rel.
Emmanoel França. J. em 29.05.2001- 7° Cam. 2° TACSP).

311 MENEZES CORDEIRO, A. M. R. op. cn. p. 113-114.
312 Neste sentido: Ap. s/ revisão 758.352-00/01 - SP, Rel. Juiz Andreatta Rizzo. J. em

16/09/2002, 2° Cam. 2° TACSP: “Arrendamento mercantil. “leasing”. Rescisão contratual. Extinção do
processo sem julgamento de mérito (art. 295, I e 267, IV, do CPC). Notificação enviada para o
endereço declinado no contrato. Falta de assinatura do devedor por motivo de mudança. Ausência de
prévia comunicação à arrendadora. Ofensa ao princípio da boa-fé. Recurso provido”.

3° MENEZES coRoE|Ro, A.M. op. cn. p. 605.

310
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- Se pode o cliente a qualquer tempo requerer da instituição financeira prestação de contas,
pode postular a exibição dos e›‹tratos de suas contas correntes, bem como as contas gráficas
dos empréstimos efetuados, sem ter que adiantar para tanto os custos dessa operação.
No corpo do acordão: é evidente que a forma como se dará a exibição - seja através de
cópias microfilmadas, ou de outra eventualmente encontrada pela instituição financeira
requerida - não tem a menor relevância. O importante, obviamente, é que a reprodução,
além de inteligível, retrate fielmente o inteiro teor dos documentos a serem exibidos.

Observe-se que a enumeração apresentada dos deveres laterais é
meramente enunciativa, havendo numerosos deveres, especialmente nas relações

obrigacionais que se estendem no tempo. Fala-se, assim, em dever de conselho e

aviso, dever de guarda e de restituição, dever de segredo e omissão, dever de
clareza, dever de conservação, dever de prestação de contas, entre outros. Além

disso, muito embora em algumas fases do contrato alguns desses deveres se
apresentem de modo mais evidente do que outros, tal não pode conduzir ao
raciocínio de que os deveres laterais podem ser compartimentalizados em qualquer

das fases ou analisados isoladamente. De fato, muitas vezes se observa que ao

infringir um determinado dever, está-se ferindo a outros também: assim é, por
exemplo, que a ausência de informação ou esclarecimento pode configurar também

ausência de lealdade, cooperação ou de proteção da contraparte.

Por fim, consigne-se que a violação dos deveres laterais pode conduzir a

conseqüências diversasm. Se ocorridas no âmbito pré-negocial, podem dar origem

à responsabilidade pré-contratual, assim como se a violação for perpetrada após o

término da relação obrigacional também poderá ensejar a responsabilidade post

pactum finitum. No curso da relação contratual, geralmente a violação dos deveres

laterais faz surgir o direito de indenização à parte lesada; entretanto, atualmente já

314 Assim, AG. 284.459-5/00 - Uberlândia. Rei. Des. Maria Elza. J. em 20.02.2003 - 53
í`«Civ. - TJMG: “Inventário. Pedido de remoção de inventariante. Possibilidade. Desrespeito aos
deveres anexos e especiais de conduta. Violação do princípio da boa-fé objetiva. O inventariante, no
exercício de seu cargo, possui uma série de deveres legais que tem por fim garantir-lhe a confiança,
o respeito e a credibilidade dos demais herdeiros. O rigor no cumprimento desses deveres é
tamanho, que tanto doutrina e jurisprudência têm entendido que a enumeração do art. 995 do CPC
não é exaustiva, de sorte a não impedir que outras causas, também reveladoras de deslealdade,
improbidade, ou outros vícios sejam válidas para a remoção do inventariante (precedente do STF, RE
88.166-RJ; do TJSP: Al 16.963-4). A esses deveres legais, acrescento deveres anexos especiais de
conduta que resultam do princípio da boa-fé objetiva e pelos quais deve pautar a conduta do
inventariante. Seriam eles o dever de informação, de transparência, de cooperação, de lealdade, de
cuidado, de visualização e de respeito pelo outro, ou seja, uma atuação refletida no herdeiro,
respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, pena de frustrar o princípio da
confiança. A agravante não pode continuar como inventariante, em face do desrespeito aos deveres
anexos e especiais de conduta que decorrem do princípio da boa-fé objetiva e pelos quais deve
pautar a conduta do inventariante, ainda mais que existe interesse de menores, devendo portanto, ser
nomeado inventariante dativo".
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se vislumbra a possibilidade da resolução do contrato pela violação de tais deveres,

conforme será visto na seção 3.6.

3.5.3. A Boa-fé como Limitação ao Exercício de Direitos Subjetivos

Neste ponto cumpre salientar a necessidade de superação de uma
perspectiva subjetivista na análise da inadmissibilidade do exercício de direitos,

marcada pelo dogma da autonomia da vontade.

Atualmente, a relação contratual não é mais informada unicamente pela

autonomia da vontade, consoante visto anteriormente. Por um lado, este princípio

permanece, conferindo ampla margem de discricionariedade aos contratantes; mas,

por outro, todos os direitos têm uma função social que lhes é atribuída pelo
ordenamento jurídico, e, se é assim, “nenhum (direito) pode ser legitimamente

utilizado senão de acordo com tal função: para cada direito haverá um modo normal
de exercício e existirão formas de exercício anômalo”315.

Nesse contexto, apresenta-se a boa-fé como norma que “não admite
condutas que contrariem o mandamento de agir com lealdade e correção”3'6, pois

assim garantir-se-á a função social atribuída ao direito. Atua, portanto, a boa-fé,

limitando o exercício de direitos subjetivos das partes”.

Entra em cena a questão do abuso de direito, isto é, o exercício
inadmissível de um direito. GOMES afirma que “o núcleo fundamental da
problemática do abuso de direito funda-se no uso de permissões legais em certas

circunstâncias, não previstas pela regra jurídica, que extrapolam os limites dos

315 NoRoN|-|A, F. op. cn. p. 167.
316 |v|ART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 457.
317 Neste sentido a Ap. Civ. 328.641-6/00 - Belo Horizonte. Rel. Des. Maria Elza. J. em

22/05/2003. 5a CCiv. TJMG: “Direito econômico e direito do consumidor. Revisão do contrato de
financiamento para aquisição de casa própria. Conteúdo contratual que viola o direito fundamental e o
princípio da boa-fé objetiva. Função social do juiz. O contrato de compra e venda com financiamento
e garantia hipotecária tem como finalidade principal concretizar o direito fundamental á habitação.
Assim, toda cláusula contratual que dificultar ou inviabilizar o alcance daquela finalidade maior do
contrato, deve ser, de oficio, declarada nula pelo Poder Judiciário, porquanto estará em confronto
com o próprio objeto do contrato, sendo, pois notadamente, uma cláusula abusiva. [...]Todo direito
subjetivo é limitado pela boa-fé objetiva. Fora ou contra a boa-fé objetiva não existe amparo a
nenhum direito subjetivo. A boa-fé objetiva, quando desrespeitada, enseja a intervenção do Poder
Judiciário, pois, na correta observação do Min. Ruy Rosado de Aguiar, do Superior Tribunal de
Justiça, nos contratos, o primado não é mais da vontade, é da justiça, mesmo porque o poder da
vontade de uns e maior que o de outros”.



7

princípios que justificam as permissões Iegais”318. É certo que todo contrato surge

para ser cumprido, mas desde que não contrarie o ordenamento juridico vigente. E,

não se pode olvidar que a autonomia privada deixou de ser a única fonte de direitos

e obrigações, havendo variações inseridas no contrato aferíveis a partir da conduta

das partes. Contudo, NORONHA destaca que a questão do abuso de direito é
bastante complexa, principalmente nos casos em que as pessoas exercem seus

poderes de autonomia privada, pois é difícil precisar “até onde vai o direito da

pessoa e a partir de que ponto ela passa a agir anômala ou irregularmente”3'9.

O ordenamento jurídico brasileiro contempla disposições que visam coibir o

abuso de direito, iniciando pelo disposto no artigo 187 do Código Civil32°, sendo que

doutrina identifica algumas categorias de exercícios abusivos de direitos. Mencionar

se-ã, sumariamente, as principais delas, explicitando a incidência da boa-fé objetiva

na limitação do exercício de direitos.

A primeira categoria de abuso de direito é conhecida pela fórmula romana tu

quoque. A materialização desta regra decorre, de acordo com MENEZES
CORDEIRO, do fato de que “fere as sensibilidades primárias, ética e jurídica, que

uma pessoa possa desrespeitar um comando e, depois, vir a exigir a outrem o seu

acatamento”321. Assim, a referida regra estatui que a parte que não cumpriu com sua

obrigação contratual não pode exigir da outra parte o cumprimento daquilo que lhe

cabia, ou, nas palavras de MENEZES CORDEIRO, o brocardo latino traduz a regra

pela qual “a pessoa que viole uma norma jurídica não pode, sem abuso, exercer a

situação jurídica que esta mesma norma lhe tivesse atribuído”322. Exemplo desta

categoria está na situação prevista no artigo 476323 do Código Civil. Contudo, o

mesmo autor destaca que não se faz presente nos ordenamentos jurídicos
modernos uma rega sistemática e de alcance geral da fórmula tu quoque. Porém, tal

situação não impede que seja ela utilizada em todo seu potencial, uma vez que

318 GOMES, Rogério Zuel. op. cit. p. 148.
319 NoRoNHA, F. op. cn. p. 168.
32° 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".

MENEZES CORDEIRO, A_M. op. cit. p. 837.
ld

323 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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constitui uma especificação da boa-fé objetiva, sendo revelada a partir da integração

do contrato e do princípio da boa-fem.

NORONHA destaca que é possível enquadrar nesta categoria traduzida pela

fórmula tu quoque, além de outras situações, aquelas em que, no âmbito de uma

relação contratual, uma parte adquiriu direitos de forma desleal contra outra e também

aqueles em que a pessoa deslealmente cria a aparência de existência de direitos da

contraparte contra eIa325. Explícita a aquisição desleal aquisição de direitos quando a

parte, na forma do artigo 129326 do Código Civil, impede a realização de uma condição

para que os efeitos dela dependentes não sejam produzidos, ou faz o oposto, qual seja,

força a realização da condição para se aproveitar dos efeitos dela dependentes. Devido

à incidência da regra tu quoque, no primeiro caso os efeitos serão produzidos como se

a condição tivesse se verificado; no segundo caso, não aparecerão efeitos, a despeito

da realização da condição. No que concerne à criação de mera aparência de direitos na

contraparte, exemplifica o referido autor apontando a situação de um devedor que não

dá conhecimento ao fiador de exceções que lhe sejam pessoais ou extintivas da

obrigação que lhes compete, e depois as invoca contra o fiador que pagou e se sub

rogou nos direitos do credor327.

Obsen/e-se que no contexto da fórmula tu quoque o principio da boa-fé

apresenta-se muito próximo ao princípio da justiça contratual, verificando-se
preocupação com o equilíbrio do contrato e com a justa distribuição de benefício e ônus.

MARTINS-COSTA, na esteira do entendimento expresso por MENEZES CORDEIRO,

identifica um elemento comum nas situações de coibição de abuso, de
contraditoriedade e de aproveitamento da própria torpeza ou ilicitude, pois todos se

justificam e deduzem da noção de sinalagmam, que domina o direito contratualszg. Dai

a relação entre a fórmula tu quoque e a noção de sinalagma, pois se este “traduz, como

224 MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p. 461.
225 NoRoNHA, F. op. cn. p. 189 - 190.
326 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”.

222 cf. NoRoNHA, F. op. cn. 189- 190.
222o sinalagma indica a existência, nos contratos bilaterais, “de uma estrutura final

imanente ao contrato, com dependência genética, condicional e funcional (pelo menos) de dois
deveres de prestar primários interligados" (MENEZES CORDEIRO, 1997, p. 845), os quais conduzem
a um conjunto de equilíbrios recíprocos, que deve ser mantido.

222 MART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 464.
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é bem verdade, a existência e a configuração dos deveres contrapostos, que devem

manter posição de relativo equilíbrio entre si, a violação de uma das prestações nele

implicadas caracteriza justamente uma violação ao sinalagma que está na estrutura

essencial dos contratos"33°. Assim, a inserção sistemática da regra tu quoque visa

tutelar toda a harmonia da estrutura sinalagmática.

Outra categoria do exercício abusivo de direitos ligada à boa-fé objetiva ê

conhecida pela fórmula romana venire contra factum proprium, definido pela doutrina

como “o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento

assumido anteriormente pelo exercente”331. Esta regra “postula dois
comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro 

o factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo”332. Deste modo, ê
inadmissível o exercício de um direito quando contrário ao sentido que
razoavelmente, segundo a boa-fé, podia se inferir da conduta anterior do mesmo

sujeito333. MARTINS-COSTA explicita a relação da referida regra com o princípio da

boa-fé objetiva porque “não pressupõe necessariamente a má-fé ou negligência

culpável como elementos da expectativa criada na contraparte"334. Portanto, o dever

de agir com correção e lealdade ê infringido “sempre que o desrespeito pela
confiança legítima da contraparte possa ser imputado ao titular do direito, mesmo

que só a título objetivo, por a situação lhe ser referível”335.

Neste contexto, porém, observa-se uma certa dificuldade na delimitação do

campo de atuação desta regra, já que não ê possível ao direito vedar, de modo

absoluto, as contradições na conduta humana. Deste modo, considera-se que o

princípio veda apenas aquelas contraditoriedades capazes de minar a relação de
confiança entre as partes de uma relação jurídica. Neste sentido, MARTINS-COSTA

33° lbid, p. 465.
331 MENEZES CORDEIRO, A.|v|. ep. en. p. 742.
333 Ibid, p. 745.
333 Nesse sentido, Rec. Esp. 150.420 - DF, Rel. Mm. Ruy Rosado de Aguiar. J. 19/os/1998;

“Contrato de adesão. Foro de eleição. Estabelecido o foro de eleição a benefício da estipulante e tendo a
aderente atendido o contrato, promovendo a ação no foro escolhido, a exceção de incompetência
suscitada pela estipulante, contrariando a cláusula de eleição que ela mesma impusera, viola o princípio
da boa-fé e não pode se aceita pelo juiz, pois causaria novo prejuízo à aderente, que reuniu esforços e
conseguiu promover a ação no foro do contrato, onde deseja permanecer”.

334 MART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 469.
333 NoRoN|-|A, F. op. sit. p. 185.
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afirma que o venire serve como modelo ensejador de certos requisitos de conduta,

que serão revelados no caso concreto, à luz da finalidade do contrato336.

Saliente-se que a proibição do venire, que tem por fundamento a proteção

da confiança da contraparte, não tem por escopo preservar a conduta inicial, mas

sancionar a violação do dever de lealdade para com a contraparte337.

Pode-se citar ainda outras duas categorias relevantes de exercício abusivo

de direitos, iniciando pela suppressio338, que constitui o protraimento desleal do
exercício de um direito. Consoante a doutrina de MENEZES CORDEIRO “diz-se

suppressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias,
exercido durante um determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de

outra forma, se contrariar a boa-fé"339. Deste modo, entende-se que não seria

possível ao credor de determinada obrigação, não exigida por tempo razoável, vir a

exigi-la, tendo por base exclusivamente a validade da cláusula contratual.
Entretanto, para que o abuso de direito se configure é imprescindível que existam

indícios objetivos34° capazes de incutir na outra parte a expectativa de que tal direito,

de fato, não seria exercido341. Porem, saliente-se que a suppressio não se confunde

MARTINS-COSTA, J. A boa-fé... p.47o.
337 A respeito da vedação do venire contra factum prorium cite-se a seguinte ementa:

“Seguro acidente. Invalidez permanente. Prescrição. Termo a quo. - A prescrição da ação de
cobrança do seguro por acidente no trabalho somente flui desde a data em que o segurado toma
conhecimento inequívoco da existência da invalidez permanente, através do laudo médico elaborado
para esse fim, indicando causa, sua natureza e extensão, não se considerando suficiente ter
realizado consulta, tratamentos ou recebido diagnósticos. - Não aceitando a seguradora os dados de
que dispunha em seu departamento médico como suficientes para caracterizar a incapacidade
coberta pelo seguro, nem reconhecendo como bastante o laudo apresentado pelo segurado ao
propor a ação, o que determinou a realização de perícia em juízo, não pode ela invocar aquelas datas
anteriores para a fluência do prazo prescricional, pois se ela mesma não aceita aqueles fatos como
reveladores da incapacidade, não pode esperar que sejam considerados para a contagem do prazo
que marcaria a inércia do titular do direito. - A boa-fé objetiva, que também está presente no
processo, não permite que uma parte alegue contra a outra fato que ela não aceita e para o qual
exige prova judicializada. Recurso conhecido e improvido. (Rec. Esp. 184573 - SP, Rel. Min Ruy
Rosado de Aguiar, j. 19/11/1998. 4° T., STJ).

33 Considera-se a suppressio uma especificação da surrectio, seguindo as doutrinas de
MENEZES CORDEIRO e NORONHA. De fato, a surrectio é o fenômeno que caracteriza a criação de
uma situação nova, incompatível com a anterior, que se pode dar pelo não exercício de um direito ou
pelo exercício de um direito de forma diversa do pactuado. Entretanto, sendo a suppressio mais
expressiva, na prática, do que seu gênero, somente essa será objeto de análise.

339 MENEZES CORDEIRO, AM. op. citp. 797.
34° cf. salienta NoRoNHA, F. op. cn. p. 185.
341 Neste sentido o Rec. Esp. 214.680 - SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em

10.08.1999: “Condomínio. Área comum. Prescrição. Boa-fe. Área destinada a corredor, que perdeu
sua finalidade com a alteração do projeto e veio a ser ocupada com exclusividade por alguns
condôminos, com a concordância dos demais. Consolidada a situação há mais de vinte anos sobre
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com a prescrição ou decadência: nestas perde-se o direito à ação ou o próprio
direito, enquanto que na suppressio, em tese, o exercicio do direito, tendo por base

exclusivamente a lei ou o contrato, ainda é possível; mas há o comportamento do

titular do direito que gera expectativa na outra parte de que o direito não será

exercido. Assim, explica NORONHA que “enquanto nestas [prescrição e decadência]

é suficiente o mero decurso de determinado lapso de tempo, no protraimento desleal

é imprescindível que o titular do direito tenha tido um comportamento deslealmente

contraditório, criando na pessoa contra quem o seu direito se dirigia uma situação de

justificada confiança de que ele nunca seria exercido"342. Deste modo, o critério

decisivo é a confiança da contraparte justificada na inatividade do credor.

O Código Civil traz em seu artigo 330 um exemplo de aplicação da
suppressio, estabelecendo que o pagamento reiteradamente efetuado em local
diverso do pactuado induz ao entendimento de que houve renúncia à cláusula

contratual que estabelecia o local do pagamento. Por outro lado, tal presunção pode

ser afastada pelo credor comprovando-se que notificou o devedor de modo a deixar

clara sua intenção de manter o avençado.

Ainda, salienta, com precisão, NORONHA, que não se pode olvidar o

protraimento desleal no exercício de um direito é uma forma de abuso de direito, e,

portanto, só ocorrerá se o não-exercício for manifestamente excessivo, segundo a

boa-fé, nos termos do artigo 187 do Código Civil. Deste modo, meras tolerãncias do

credor, por exemplo, consentindo com um certo atraso no pagamento do que lhe é

devido, não são suficientes para caracterizar o protraimento desleal343. Além disso,

não é necessária a existência de culpa do titular do direito, porque se fundamenta na

situação objetiva criada; daí a relação com a boa-fé objetiva.

Por fim, aponta-se o exercício desequilibrado de direitos ou inciviliter agere,

que abrange todos os casos em que há manifesta desproporção entre a vantagem

auferida pelo titular de um direito e o sacrifício imposto à contraparte344, mesmo que

área não indispensável à existência do condomínio, é de ser mantido o status quo. Aplicação do
princípio da boa-fé (suppressio). Recurso conhecido e provido”.

342 NoRoNHA, F. op. cn. p. 186.
343 ibid, p. 186.
344 Sobre o tema, elucidativa a ementa da Ap. Cível. 186.102-9 - Cornélio Procópio -PR.

Rel. juíza Rosana Fachin. J. 30/10/2002, 2° Cam. Civ. TAPR: “Cédula de crédito rural. Cautelar
incidental de caução. Substituição do penhor de safras por hipoteca sobre imóvel. Recusa abusiva
que se revela como um exercicio desequilibrado de direitos. [...] 3. A boa-fé atua como standard,



32

o titular do direito não vise finalidade diversa daquela protegida pela lei. Aqui a boa

fé atua como reforço ao equilíbrio contratual, de modo que, havendo alteração nas

condições da contratação o contrato deve ser readequado, mesmo que o fato não

seja extraordinário e imprevisível. Revela-se a utilização da cláusula rebus sic
stantibus com base na boa-fé objetiva345.

Ainda, em se considerando que a boa-fé, não admite o exercício de direitos

que a contrariem, tutela o adimplemento substancial do contrato. Esta teoria, originada

no common law, defende a impossibilidade do exercício do direito de resolução do

contrato, tendo por base a conduta das partes, sempre que houver um adimplemento

muito próximo ao final, permitindo-se apenas o pedido de indenização ou exigência do

valor faltante, já que tal situação não é suficiente para abalar o sinalagma contratual. A

inadmissibilidade do exercício do direito formativo extintivo do contrato, com base na

boa-fé, prevalece ainda que haja previsão deste direito no contrato ou na própria Iei346,

nos casos em que “o descumprimento do contrato seja minimamente gravoso e pouco

prejudicial ao projeto de benefícios resultantes do contrato”347.

GOMES identifica na teoria do adimplemento substancial uma convergência

de princípios orientadores da prática contratual, citando o princípio da consen/ação

do contrato, o princípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé
objetivam. Neste contexto, o principio da boa-fé objetiva atua de forma “a proteger o

devedor frente a um credor malicioso, inflexível (boa-fé eximente ou absolutória),

como um modelo de comportamento, que impõe deveres acessórios de conduta aos sujeitos da
relação contratual, desempenhando a função de limite ao exercício de direitos subjetivos, enquanto
exercício desequilibrado de direitos, no qual o titular exerce um direito, dentro do âmbito de permissão
conferida pela ordem jurídica. Há nisto, o despropósito entre o exercício do direito e os efeitos que
dele deriva, sgserando um desequilíbrio entre as partes” [...].

No mesmo sentido, o Rec. Esp. 256.456-SP, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
22,03/2001, 4aT., STJ: “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 do comprador 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 CCom); recurso conhecido e provido”. Também: Rec. Esp.
401.247-SP, Mil. Rel. Antonio de Pádua Ribeiro, j. 20/O3/2003; Ap. Civel., 159.757-7- Londrina-PR,
Rel. Juiz Jurandor Souza Jr. J. O7/O2/2001, 2a Cam. Cível. TAPR.

316 Assim, a regra geral contemplada nos artigos 475, 476 e 477 do Código Civil é a de
que, não cumprido integralmente o contrato, seu credor pode exigir o cumprimento ou optar pela
resolução contratual, cabendo, ainda, indenização por perdas e danos. Entretanto, o exercício deste
direito formativo extintivo do contrato não pode ser exercido quando se verificar o adimplemento
substancial da obrigação, com base na boa-fé objetiva.

W ASSIS, Araken de. citadø por Go|viEs, Rogério z. op. cn. p.1ôo.
348 GOMES, Rogério Zuel. op. cit.p. 160.
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como causa de limitação ao exercício de um poder jurídico, no caso, do direito

formativo de resolução, do qual é titular o credor de obrigação não cumprida"349. Não

é outro o entendimento que vem sendo esboçado pelos Tribunais brasileiros:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO.
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

O cumprimento do contrato de financiamento, com a falta apenas da última prestação, não
autoriza o credor a lançar maio da ação de busca e apreensão, em lugar da cobrança da
parcela faltante. O adimplemento substancial do contrato pelo devedor não autoriza o
credor a propositura de ação para a extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do
interesse na continuidade da execução, 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 a atitude do credor que desconhece esses fatos
e promove busca e apreensão, com pedido liminar de reintegração de posse.
Recurso não conhecido. (Rec. Esp. 277.739-MG. Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar. J.
01/03/2001, 43'T., STJ).

3.6. O ALCANCE DA BOA-FÉ OBJETIVA NOS CONTRATOS

Conforme já apontado anteriormente, o principal campo de aplicação da

boa-fé objetiva são os contratos. Nesse domínio, a boa-fé pode ser traduzida como o

dever de cada parte agir de forma a não defraudar a confiança da contraparte35°.

Deste modo, impõe-se, primeiramente, ao devedor e ao credor, mas também

alcança outros partícipes da relação jurídica351.

Assim, em primeiro lugar, impõe-se ao devedor, com o mandado de que o

mesmo cumpra com a obrigação assumida, atendo-se não só à letra do contrato,

mas também ao sentido da obrigação, correspondendo ao que o credor possa

legitimamente esperar a partir do fixado no pacto ou do que foi alimentado como

expectativa decorrente do comportamento do próprio devedor. O credor também

deve agir segundo a boa-fé, exercendo o direito que lhe compete de forma não
abusiva e em conformidade com os deveres impostos pela boa-fé. Por fim, terceiros,

que sofrem os efeitos do contrato, também podem ser atingidos pelo dever de
obsen/ãncia à boa-fé “para que se conduzam com uma consciência honrada”352.

343 BECKER, Anelise. Citada por NEoRE|Ros, Tereza. ep. en. p.251.
33° NoRoNHA, F. ep. en. p. 147.
331 cf.LARENz, citado por NoRoNHA, f. ep. en. p. 147.
333 MARTINS, Flavia A. op. en. p. 73.



34

Consoante salienta NORONHA mister reconhecer de que “nem as partes,

nem a lei podem tudo prever e regular”353. Portanto, em todos os contratos, a

despeito daquilo que as partes possam ter fixado no exercicio da autonomia privada,

sempre existe uma margem, mais ou menos ampla, em que a conduta dos
contraentes só pode ser determinada com recurso à lealdade, fundada na confiança,

o que significa que tais comportamentos devem pautar-se na boa-fé. Esta obrigação

recíproca de agir conforme a boa-fé, observando todos os deveres e limitações dela

decorrentes, não pode ser eliminada pelas partes, a partir de argumentos
mesquinhos como a cobiça pelo lucro, a “sobrevivência” entre comerciantes e
industriais ou pelo exercício ilimitado da autonomia da vontade, atualmente não mais

aceito354. Porém, cumpre salientar que a aplicação da boa-fé objetiva não visa

enriquecer o credor ou beneficiar o mal pagador; ao contrário, é uma cláusula que

tem como escopo último a promoção da justiça contratual, e, deste modo, pode
sen/ir a ambas as partes, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Além disso, lembre-se que a relação obrigacional desenvolve-se como um

processo, polarizada pelo adimplemento, que é o seu fim. Do mesmo modo,
considerando-se a complexidade das relações obrigacionais, observa-se um
conjunto de direitos, deveres, poderes e ônus que, “não são, de modo algum, fixos e

imutáveis, podendo vir a sofrer os reflexos da ação do tempo e das circunstâncias

que conformam concretamente o entorno no qual desenvolvida a relação”355_ Pode

se dizer que a finalidade de toda relação obrigacional é a satisfação de ambas as

partes nela envolvidas, as quais, portanto, desde antes do nascimento até após a

extinção da relação obrigacional devem comportar-se com vistas ao fim que lhes

aproxima. Deste modo, entende-se que a aplicação da boa-fé objetiva incide sobre

todos os momentos da relação contratual, espraiando-se pelos períodos que

353 NoRoNHA, F. op. cn. p.14e.
354 lbid, p 148 - 149. NORONHA coloca a confiança como um dos valores fundamentais,

afinnando a necessidade da inten/enção de um elemento ético-social na ordem jurídica, concluindo com
uma citação de LARENZ a respeito da boa-fe: “uma convivência pacífica e próspera de pessoas numa
comunidade ainda tão falha de coesão não é possível sem que a confiança dispensada, ao menos em
geral, não seja defraudada, mas confirmada, e que, por isso, a boa-fé permaneça como possível enquanto
fundamento das relações humanas. Uma sociedade onde cada um desconfiasse do próximo assemelhar
se-ia a um estado de guerra latente entre todos, e em vez da paz, dominaria a discórdia. Lã onde se haja
perdido a confiança, a comunicação humana está perturbada no que tem de mais profundo”.

355 MARTINS-COSTA, J. Comentários ao novo cÓdigo...p.48_
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antecedem e sucedem o contrato, propriamente dito, sem que haja necessidade de
a lei manifestar-se expressamente sobre isso.

O já mencionado artigo 422 do Código Civil brasileiro estatui que “os
contraentes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua

execução os princípios de probidade e boa-fé”. Tal assertiva tem gerado críticas por

parte da doutrina ante ao fato de limitar-se ao período que vai da conclusão do

contrato até sua execução, não abrangendo expressamente as fases pré e pós
contratual356, que também devem ser orientadas pela boa-fé objetiva, conforme

unânime entendimento doutrinário. Apesar de o Código Civil de 2002 conter evidente

evolução sobre o tema em relação à codificação civilista brasileira anterior, a referida

omissão não é justificável, seja face à ampla doutrina, principalmente estrangeira,

sobre o tema, seja diante da consagração em outros ordenamentos legais, ou em

virtude da evolução do trabalho hermenêutico e jurisprudenciaI357.

Entretanto, conforme conclui NALIN, “a omissão não é suficiente para se

negar a projeção da boa-fé objetiva para todos os momentos, inclusive após a sua

extinção, na atual Teoria dos Contratos"358, entendimento este corroborado pela

maioria da doutrina pátria. Nas responsabilidades pré e pós-contratuais persistem

diversos deveres impostos pela boa-fé, da mesma forma como ocorre durante o

desenrolar da relação contratual, com a diferença que, nesses momentos, não estão

presentes os deveres primários de prestação, de modo que os deveres laterais
perdem a característica da acessoriedade.

Pertinente mencionar, neste ponto, a existência de um Projeto de Lei n°

6960/2002, de autoria do Dr. Ricardo FIÚZA, atualmente em trâmite no Congresso

Nacional, que visa alterar alguns artigos do Código Civil de 2002. Entre outros, há

356 Nesse sentido, AZEVEDO, Antonio Junqueira, in O princípio da boa-fé nos contratos,
tece acirrada crítica à referida omissão legislativa. Disponível em
http://www.direitobancario.com.br/artigos/direitocivil/01mar_105.hín¬

357 Cite-se, a título exemplificativo, o já mencionado 242 do BGB e sua evolução
doutrinária e jurisprudencial, que consagraram a incidência da boa-fé objetiva em todas as relações
obrigacionais, bem como em todos os seus momentos. Além disso, o Código Civil português, no
artigo 227, estabelece que “quem negoceia com outrem para a conclusão de um contrato deve, tanto
nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de
responder pelos danos que culposamente causar à outra parte”. No código Civil italiano, destaca-se o
artigo 1.175 que estabelece que “il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della
correlfezza” e o artigo 1.337, que afirma que “le parti, ne/lo svolgimento de//e trattative e nella
formazione del conttrato, devono comportar-se secondo buona fede”.

358 NALIN, P. R. R. Do contrato... p. 137.
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proposta de alteração do artigo 422 do Código com o objetivo de fazer constar

expressamente a incidência da boa-fé em todos os momentos da relação contratual,

sugerindo-se a seguinte redação: “art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar,

assim nas negociações preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e

fase pós-contratual, os princípios de probidade e boa-fé e tudo mais que resulte da

natureza do contrato, da lei, dos usos e das exigências da razão e da equidade”.

A violação do dever de observância da boa-fé objetiva pode impedir a
realização do negócio jurídico, fazer surgir o dever de indenização ou mesmo
invalidar o contrato celebrado, a depender das circunstâncias do caso concreto, na

visão da maior da parte da doutrina e também da jurisprudência dominante.

A violação da boa-fé objetiva na fase de negociações preliminares origina a

responsabilidade pré-contratual359. É certo que nem todos os atos preliminares à

contratação são ensejadores desta responsabilidade, mostrando-se imprescindível a

existência de dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão imputável a um

dos sujeitos da relação. Nesse conte›‹to, a responsabilidade surge da interrupção

injustificada das negociações preliminares bem como da violação dos deveres de

conduta (ditos deveres anexos) impostos pela boa-fé, ressaltando-se, neste
momento, os deveres de informação e lea|dade5`5°. Nessa linha, afirma MARTINS

COSTA que “incorre em responsabilidade pré-negocial a parte que, tendo criado na

outra a convicção, razoável, de que o contrato seria firmado, rompe
intempestivamente as negociações, ferindo os legítimos interesses da contraparte”.

Continua a referida autora asseverando que:

359 Obsen/e-se aqui que a referida responsabilidade pré-contratual não se confunde com
aquela originada dos pré-contratos, cujo inadimplemento faz surgir responsabilidade contratual, em
face da existência de contrato que impõe uma obrigação de fazer (celebrar o contrato). Já a
responsabilidade pré-contratual ocorre no espaço do “ainda não contrato", na fase das tratativas,
onde não há qualquer vinculação contratual.

36° No tocante à responsabilidade pré-contratual, cita-se o conhecido “caso dos tomates”,
cuja ementa assim dispõe: “Contrato. Tratativas. Cu/pa in contrahendo. Responsabilidade civil.
Responsabilidade da empresa alimentícia, industrializadora de tomates, que distribuiu sementes, no
tempo do plantio, e então, manifesta a intenção de adquirir o produto, mas depois resolve, por sua
conveniência, não mais industrializâ-lo naquele ano, assim causando o prejuízo do agricultor, que
sofre a frustração da expectativa da venda da safra, uma vez que o produto ficou sem possibilidade
de colocação. Provimento, em parte, do apelo, para reduzir a indenização ã metade da produção,
pois uma parte da colheita foi abson/ida por empresa congênere, às instâncias da ré. Voto vencido,
julgando improcedente a ação”. Ap. Civ. 591028295, TJRGS, 5a Cam. Civ., rel. Des. Ruy Rosado de
Aguiar Jr., j. em 06.06.1991, por maioria.
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na responsabilidade pré-negocial, os deveres que se violam, portanto, não são os deveres
(obrigações) principais, que só se concretizam com o contrato formado, mas os deveres
instrumentais, que em algumas hipóteses se concretizam previamente à formação do
vínculo negocial, deveres de cooperaçãou de não-contradição, de lealdade, de sigilo, de
correção de informação e esclarecimento36'.

Por fim, no que concerne à eficácia pós-contratual, é preciso consignar que

mesmo depois de terminado o contrato, podem restar certos efeitos reflexos, que

demandam a observância do princípio da boa-fé objetiva, conforme já consagrado

pela doutrina. Com efeito, nas palavras de SAMPAIO, “a e›‹tinção da obrigação

principal não desamarra totalmente os contraentes, subsistindo um vínculo que vai
além do dever genérico de não prejudicar outrem”362. Por conseguinte, a boa-fé

impõe que as partes observem, mesmo após o adimplemento da prestação primária,

certos deveres laterais, de modo a salvaguardar o fim contratual, abstendo-se os

contraentes da prática de condutas que frustrem as legítimas expectativas derivadas

do contrato, ou, em outras palavras, busca-se “evitar que uma das partes se veja
despojada ou tenha essencialmente reduzidas as vantagens obtidas com a
contratação”363. Violados os deveres impostos pela boa-fé nesta fase, surge a
responsabilidade pós-contratual, ou post pactum finitum364, que tem se revelado um

campo profícuo para a análise dos deveres laterais impostos pela boa-fé.
Geralmente tal violação fará surgir o dever de indenizar a parte lesada; todavia, em

casos extremos pode fundamentar a resolução do contrato. As situações são por
demais diversas para que se possa enfeixá-las em um rol, mas cita-se,
exemplificativamente, o dever de manter sigilo sobre uma contratação ou o dever do

fornecedor de manter peças de reposição.

Não obstante, a doutrina ressalta que a boa-fé objetiva pode justificar mesmo a

resolução de contratos, relevando duas hipóteses principais365. A primeira diz respeito à

frustração do fim contratual objetivo: a boa-fé impõe a resolução do contrato quando a

661 Ambas as citações sào de MART|Ns-cosTA, J. A boa-fé... p. 486 - 487.
666 sA|viPA|o, L.|v|.c. op. cn. p. 678.
666 cf. LARENZ, citado por sA|vlPAio, L.iv|.c. op. cn. p.68.
364 NORONHA esclarece que “a culpa post pactum finitum, ou pós-eficácia das obrigações, é o

inverso da responsabilidade pré-contratual: nesta, cuida-se de obrigar uma das partes a reparar danos
causados à outra antes da conclusão do contrato, ou, com mais precisão, durante o período de
negociações preliminares; na culpa post pactum finitum, cuida-se da indenização por danos causados
após a extinção do contrato. Num caso e no outro, o fundamento é sempre o mesmo: o responsável violou
deveres de conduta, impostos pelo pnncípio da boa-fé” (NORONHA, F. 1994, p. 203).

365 Segue-se, aqui, a classificação apresentada por NORONHA, F. op. cit.p. 199-203.
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finalidade que as partes tinham em vista com a contratação se torna definitivamente

irrealizável, não obstante as prestações a que ambas se comprometeram continuarem,

em si mesmas, objetivamente possíveis366. É exemplo a situação do trabalhador

empregado que celebra contrato de locação, mais ou menos longo, e, quando menos

espera, ê transferido. A própria Lei n. 8.245/91, em seu artigo 4°, parágrafo único,

faculta a resilição do contrato independentemente do pagamento de qualquer multa,

bastando, para tanto, que o locatário notifique o locador com 30 dias de antecedência,
valorizando sua boa-fé.

A outra situação diz com a impossibilidade econômica, que abrange
situações em que surgem obstáculos tais à realização da prestação principal que

esta, sem que se torne irrealizável, fica extremamente difícil para o devedor, mas

sem destruir a relação de equivalência do contrato367. NORONHA afirma, neste

conte›‹to, “que o devedor não está obrigado a gastos ou esforços que vão além do

limite de sacrifício que seria dele exigível, segundo a boa-fê”368. O referido autor cita

como exemplo o caso de devedor que devia entregar um anel, sendo que o mesmo

caíra em um lago. Seria possível mover esforços para encontrar o referido anel, mas

implicaria esforço desproporcional por parte do devedor, em relação ao seu valor.

Por outro lado, NALIN sustenta a tese de que o contrato realizado sem a

observância da boa-fe é inexistente, uma vez que a boa-fé é “antes elemento de

materialização do negócio do que simples princípio informativo ou conformativo da

vontade contratual. Ou seja, ê antes elemento essencial do que limite interpretativo.

O contrato é antes “de boa-fé' do que “conforme a boa-fê'”369.

Assim, defende que a boa-fé está no plano da existência do negócio
jurídico37°, e não no plano da validade (cuja inobservância acarreta a invalidade),

como prefere a maioria da doutrina nacional. Explica seu entendimento a partir da

constatação de que a análise dos elementos de existência do negócio jurídico está

se desprendendo de uma esfera subjetivista para passar a um nível no qual os atos

°°° lbid, p.20»0.
Anote-se que quando há quebra da relação de equilíbrio no contrato fala-se em

onerosidade excessiva, e não em impossibilidade económica.
368 NoRoNHA, F. op. cn. p. 201.
369 NALIN, P. Do conmzm... p. l40(grifado no original).
370 A respeito, vide NALIN, P. A boafé como elemento de existência do negócíojurídíco. Curitiba,

2003. 45 f. Ensaio doutrinário. Centro de Ciências Jurídicas. Pontificia Universidade Católica do Paraná.

367
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do declarante interessam mais do que suas intenções. Há, portanto, uma
““objetivação do negócio juridico””'. Nesse contexto, a boa-fé assume cada vez mais

relevância, pois “é justamente por impulso dela que as relações negociais têm se

encaminhado para uma apresentação mais objetiva (exterior)”3”. Conclui, portanto,

não deixando de considerar a importância das alterações advindas da passagem do

Estado Liberal ao Social, que:

A boa-fé está longe de ser um simples limite à autonomia privada das partes, a operar no
nível da validade dos negócios jurídicos. Sim, porque, enquanto limite, ao desbordarem os
contratantes da moldura imposta pelo Estado na interlocução negocial, o efeito seria o da
invalidade do negócio, ao passo que, se considerada para além de um simples limite, a
conseqüência seria pela inexistência do negócio. (...)

(...) a boa-fé não mais ocupa mero espaço circunspecto, antes reservado, apenas, aos
elementos de validade do negócio jurídico, como se fosse ela uma espécie de fonte
principiológica qualificadora dos demais elementos de validade do negócio e, em oposição,
na sua falta, o negócio seria reputado inválido (nulo ou anulãvel).

Atualmente, a sua importância é maior, (...), sendo possível cogitar inseri-la no plano da
existência do negócio: dentre outros elementos reputados como essenciais (sujeitos,
declaração de vontade e objeto), incluir-se-ia a boa-fé, sem a qual o negócio não existiria
para o Direitom.

Portanto, em que pese a doutrina civil, em geral, localizar a boa-fé como

elemento de validade do negócio jurídico, NALIN, considerando superada a
percepção do princípio da boa-fé como simples limite à autonomia privada, prefere

enquadrá-la como elemento essencial, que dá suporte â própria existência do
negócio jurídico. Deste modo, o contrato realizado sem observância à boa-fé não
seria inválido, mas inexistente.

37? NALIN, P. A boafé como elemento... p. 16.
3 ló.
373 ibià, p. 28.



CONCLUSÃO

Descreveu-se, ao longo deste trabalho, sucintamente, a cláusula geral da

boa-fé objetiva e seus principais efeitos na seara contratual, conforme a
regulamentação que hoje lhe é conferida pelo Código Civil brasileiro. Do mesmo

modo, procurou-se analisar, ainda que brevemente, as mudanças no cenário jurídico

que propiciaram o florescimento da boa-fé, realçando-se a solidarização do contrato

a partir da mitigação dos princípios contratuais liberais. Assim, cumpre, neste

momento, apresentar uma síntese das conclusões alcançadas, conforme segue:

1. A concepção clássica de contrato, informada pelos princípios liberais e

centrada no absolutismo da autonomia da vontade sofreu intensas modificações na

medida em que os valores da sociedade na qual se inseria foram sendo alterados.

Atualmente, ao lado dos princípios liberais, que, conquanto mitigados, permanecem

vigentes, estão os denominados princípios sociais dos contratos, dentre os quais

destaca-se o princípio da boa-fé. De fato, o que se almeja no campo contratual é o

equilíbrio entre a garantia da igualdade substancial e da justiça contratual sem

aniquilar a liberdade contratual e a segurança jurídica.

2. A boa-fé insere-se nesse contexto de mudanças dos contratos como

princípio mitigador da autonomia da vontade e de busca de justiça contratual.
Ademais, a compreensão da inserção dos ditames da boa-fé objetiva nos contratos

depende também da superação de uma concepção simplista de relação
obrigacional, a qual visualiza apenas o vínculo entre credor e devedor. Embora tal

concepção não apresente qualquer desacerto, não é suficiente porque, por ser
restritiva demais, não permite albergar todos os elementos decorrentes da complexa

realidade contratual. Adota-se, assim, a noção de obrigação complexa, a qual

visualiza a presença de uma multiplicidade de direitos, deveres, ônus e faculdades

no desenrolar da relação obrigacional, que, por sua vez, se desenvolve pela
sucessão de diversos momentos interligados em uma unidade lógica, cujo fim é o

adimplemento. A partir dessa construção é possivel situar a incidência boa-fé na

estrutura da relação obrigacional moderna.

3. O instituto jurídico da boa-fé, entretanto, não é uma novidade no Direito.

Sua origem pode ser identificada no Direito Romano, período no qual experimentou a

bipartição de sentidos e aplicação à teoria obrigacional, com posterior perda do



91

significado técnico, e diluição para outros campos. Sob a égide do Direito canõnico,

passou a ter exclusivo sentido subjetivo, entendendo-se a boa-fé como ausência de

pecado. Por sua vez, no direito germânico da Idade Média a boa-fé aparece ligada ao

instituto medieval dos juramentos cavalheirescos, o que ensejou a expansão de uma

concepção objetiva da boa-fé, já que demandava análise desde uma perspectiva

objetiva da confiança real estabelecida a partir do comportamento das partes.

4. A boa-fé foi recepcionada pelas grandes codificações oitocentistas,
destacando-se duas delas: no Código Napoleônico a boa-fé subjetiva experimentou

maior desenvolvimento, sendo que o art. 1.134, que poderia ter dado ensejo à

aplicação da boa-fé objetiva, passou a ser visto como mera regra de reforço ao
pactuado, o que é explicado pela intensidade do dogma da autonomia da vontade à

época; diferentemente, no Código Civil alemão, prevista como uma cláusula geral, a

boa-fé objetiva foi, paulatinamente, desenvolvendo suas potencialidades operativas

pela via judicial, a exemplo do que, antes mesmo da edição do BGB, já acontecia na

jurisprudência comercial daquele país.

5. No Brasil, atualmente a boa-fé objetiva vem prevista no art. 422 como

uma cláusula geral que deve informar todos os contratos, civis e comerciais, em

todos os seus momentos. Conquanto já encontrasse aplicação no direito brasileiro

antes mesmo da edição do Código Civil de 2002, sendo tomada como um princípio

implícito do sistema, a sua inserção explicita é conveniente, facilitando a
sistematização e fundamentação de decisões tomadas com base na boa-fé.

6. A técnica legislativa de formulação de conceitos abertos em um Código,

com cláusulas gerais como a da boa-fé, é favorável porquanto enseja o contínuo

desenvolvimento do Direito e a maleabilidade necessária para sua adequação às

novas exigências sociais. Nesse sentido, a cláusula geral da boa-fé provoca intensas

modificações no direito obrigacional, servindo de fonte de direitos e obrigações ao

lado da lei e da vontade das partes.

7. A boa-fé objetiva, apesar de se distinguir da boa-fé subjetiva por
prescindir da análise do elemento interno ao agente, recebe conceituação da
doutrina relacionando-a a um standard ou modelo de conduta baseado na figura

bonus pater família, o que pode ensejar uma aplicação subjetiva por parte do juiz no

tocante à mensuração da obsen/ãncia da boa-fé pelos contraentes no caso
concreto. De fato, a boa-fé objetiva traduz-se em uma regra de conduta que impõe
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uma atuação diligente e leal das partes contratantes, com vistas ao adimplemento da

obrigação, cuja aferição se dá no exame das relações concretas. Contudo, a análise

globalizante do contrato e de sua finalidade podem ser elementos importantes a

auxiliarem o juiz nesse seu mister de valoração da conduta das partes.

8. Ressalte-se, ainda, que a boa-fé objetiva exerce tríplice função: como

cânone hennenêutico-integrativo do contrato, impõe ao juiz e às partes a
interpretação do contrato segundo a boa-fé, bem como serve de instrumento para

colmatação de eventuais lacunas; como elemento de criação de deveres jurídicos,

impõe a ambas as partes diversos deveres laterais, de impossível arrolamento

taxativo, os quais não estão diretamente ligados à prestação principal, mas visam a

satisfação dos interesses globais envolvidos na relação jurídica; por fim, a boa-fé

também aparece como elemento Iimitador do exercicio de direitos subjetivos
caracterizados como abusivos, impondo uma conduta leal das partes contratantes,

com vistas à satisfação do fim contratual e proteção dos interesses do alter,
tutelando, ainda, o adimplemento substancial.

9. A boa-fé incide sobre todos os contratos regulados pelo Código Civil,

impondo-se desde o momento que antecede a contratação e persistindo após o seu

término, o que pode fazer surgir as responsabilidades pré e pós-contratual. A
desobediência aos ditames da boa-fé objetiva, na visão da maior parte da doutrina e

da jurisprudência, pode conduzir a conseqüências diversas que vão desde a
obrigação de indenizar até a justificação para a resolução dos contratos, a depender
das circunstâncias do caso concreto.

10. Destarte, observa-se que a boa-fé objetiva é elemento apto a provocar

substanciais modificações no direito obrigacional, servindo como importante
elemento de busca da justiça contratual. Sua inserção no Código Civil brasileiro

como uma cláusula geral provoca a abertura a elementos externos ao sistema do

Código, apresentando-se como instrumento de concretização da promessa
constitucional de um contrato solidário e socialmente justo, mantendo, por outro

lado, a maleabilidade e abertura necessárias para sua constante adaptação às
vicissitudes sociais. Constitui, assim, um convite à reflexão da doutrina e

jurisprudência com vistas ao delineamento de sua utilização e potencialidades.
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