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UNIDADE II – PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL 

 

P R I N C Í P I O S 

 

1) PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

2) PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE  

3) PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO 

4) PRINCÍPIO OBRIGATORIEDADE DA CONVENÇÃO 

5) PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DOS CONTRATOS 

6) PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS 

7) PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL 

8) PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA  

 

1) DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA = qualidade do ser humano 

                                        garante: respeito/consideração                        

implica: direitos/deveres      

                           assegura: contra ato desumano/degradante  

propicia/promove: participação ativa/co-

responsável 

► Plena normatividade 

 

► Mínimo existencial 

 

► Exemplos: manipulações genéticas, identidade pessoal, livre orientação sexual, 

alimentos etc. 

 

► Relação Dignidade – Direito Contratual: evitar que em prol do cumprimento 

do contrato a todo custo sejam utilizados mecanismos atentatórios à dignidade. 

Valores como vida, imagem, privacidade, integridade física etc, não podem ser 

desconsiderados a pretexto de se exigir determinada prestação. 

 

2) Princípio da Autonomia da Vontade → formas: 

- liberdade de contratar 

- liberdade contratual 
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                                                                limitada 

HOJE: Autonomia da Vontade  
                                                             condicionada  

 
3) Princípio do Consensualismo 

  
► Regra = consensualismo → basta o acordo de vontades para o aperfeiçoamento do 

contrato. Exceção = formalismo. 

 
4) Princípio da Força Obrigatória dos Contratos (pacta sunt 

servanda)              sem caráter absoluto 

                                        

                       equilíbrio contratual  

                                            

             conceitos amortecedores ou válvulas de segurança 

   

teoria da imprevisão (cláusula rebus sic standibus) = limita a autonomia da 

vontade no interesse da comutatividade dos contratos para assegurar a 

equivalência das prestações       mitiga/relativiza a força obrigatória  

 

        só prevalece quando: 

condições econômicas da execução do contrato = tempo da elaboração. 

 

 

5) Princípio da Relatividade dos Efeitos dos Contratos → 

oponibilidade relativa. 
 

► Exceções: 

 Estipulações em favor de terceiros (arts. 436-438, CC) 

 Contrato com pessoa a declarar (arts. 467-471, CC)  
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6) Princípio da Função Social do Contrato 
 

6.1) Evolução 

 Estado mais intervencionista 

 Propriedade socializada 

 

6.2) Níveis de manifestação da função social: 

(a) Intrínseco → contrato como relação jurídica entre as partes. Busca a 

equivalência material entre os contratantes → trato ético e leal – deveres 

jurídicos gerais + deveres anexos. 

 

(b) Extrínseco → contrato em face da coletividade (impacto na sociedade). 

Contrato = instrumento de circulação de riquezas + instrumento de 

desenvolvimento social sustentado, racionalizado e equilibrado. 

 

► Contrato atende a função social quando é socialmente justo. 

 

► CC/1916 ignorou a função social do contrato. 

valores individualistas, patriarcais e conservadores, pouco afeito aos valores 
essenciais da pessoa humana. Tutelava: crédito, propriedade, estabilidade da 
família casamentária. 

 

► Advento CF/88: 

 Valores de elevação da pessoa 

 Princípios norteadores do planejamento econômico sustentado 

 Legislação ordinária repensada e reconstruída 

 

6.3) Função social no CC/2002 → artigo 421: “A liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

(a) Critério finalístico/teleológico  

(b) Critério limitativo 

 

► Importante: contrato         ÚTIL + JUSTO 

 

instrumento de convívio social e de preservação dos interesses da coletividade 
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7) Princípio da Equivalência Material 
 

                         realizar 

Busca                 preservar    equilíbrio direitos/deveres no contrato 

                          
 

Momento:  

- antes 

- durante      da execução 

- depois 
 

Objetivo = harmonização dos interesses 

 

► Nova roupagem do Pacta sunt servanda → contrato obriga as partes contratantes 

nos limites do equilíbrio dos direitos e deveres entre elas. 

 

8) Princípio da Boa-Fé Objetiva 

 

► É cláusula geral 

► Idéia central: nenhum contratante ingressa no contrato sem boa-fé 

       Boa-fé objetiva        X          Boa-fé subjetiva 

 

          regra de comportamento         situação psicológica 

 

► Deveres jurídicos anexos               não taxativos   

                                               responsabilidade independe de culpa 

 

► Funções: 

a) Interpretativa e de colmatação:  

 Artigo 5º, LICC: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum”; e 

 Artigo 113, CC: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados 

conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 
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b) Criadora de deveres anexos (rol exemplificativo) 

 Lealdade e confiança recíprocas 

 Assistência (dever de cooperação) 

 Informação  

 Sigilo ou confidencialidade 

 

c) Delimitadora do exercício de direitos subjetivos 

► Artigo 422, CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e 

boa-fé”. Os grifos não estão no original. 

 

►Artigo 422, CC             falha: boa-fé observável somente na 

conclusão e durante a execução do 

contrato 

correção: boa-fé incide também nas 

fases pré e pós-contratual 
 

► Responsabilidade pré-contratual:  

 Problema 

 Pressupostos 

 

► Pós-eficácia das obrigações 
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N O T A S  C O N C L U S I V A S 

 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

            
            
  
 
         Autonomia de vontade                            Função social do contrato 
                            e                                                                  + 
Força obrigatória dos contratos                              Boa-fé objetiva 
                          
                        ↓                                                                   ↓  
 
      limitadas e condicionadas                   cláusulas gerais; formam a base de todo 

e qualquer contrato.  

 
► CONTRATO → elemento de eficácia social 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


