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Diálogo de Fontes 
 

Resumo 

 

Esta aula é uma continuação da teoria geral dos contratos. Nas aulas anteriores trabalhamos os três 

primeiros pontos deste tema. Hoje trabalharemos o quarto ponto. 

 

O quarto ponto trata do diálogo de fontes 

O diálogo de fontes é uma consequência do processo de descodificação iniciado no Brasil na década de 30, 

apenas a partir do momento da queda do monopólio do código civil sobre a tutela das relações privadas e, 

dessa forma, se pode falar em diálogos de fontes.  

O processo de descodificação do Brasil ocorre a partir da criação de microssistemas tutelando situações 

jurídicas específicas/próprias. A partir deste momento é que se pode falar em Diálogo de fontes. O diálogo 

de fontes que cai em prova, basicamente, é o diálogo existente entre Código Civil e o Código de Defesa do 

Consumidor que passaram a dialogar entre si a partir do código de 2002. Visto isso, vamos analisar o 

enunciado 167 do CJF. 

 

 

 
Enunciado 167 do CJF - Com o advento do Código Civil de 2002, 
houve forte aproximação principiológica entre esse Código e o 
Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação 
contratual, uma vez que ambos são incorporadores de uma nova 
teoria geral dos contratos.  

 

 

Isto é claro! O código civil de 16 era incompatível com toda a análise principiológica do código do consumidor. 

Só podemos falar em diálogo entre esses dois códigos em razão da aproximação principiológica desses dois 

diplomas. É como se esses códigos anteriormente falassem línguas diferentes. Nunca poderiam se entender. 

Logo, a intensificação dos diálogos acontece com o advento do código de 2002.  

 

Vamos falar de três grandes espécies de Diálogo de Fontes: 

• Diálogo sistemático de coerência – aplicação simultânea de duas leis. Uma lei serve de base 

conceitual para a outra. Exemplo: Comprar um carro em concessionária. Ninguém tem dúvida que é 

uma relação de consumo e, ao mesmo tempo, é uma relação de compra e venda. Podemos fazer 

esses dois diplomas podem conversar. Consumo é regido pelo código do consumidor e a relação de 

compra e venda é tratada pelo código civil 

 

• Diálogo de subsidiariedade – aplicação coordenada de duas leis. Uma serve de fundamento teórico 

para a outra. Exemplo: Art. 51 código de defesa do consumidor proíbe a existência das cláusulas 

abusivas. Onde está o fundamento para esta proibição? Ela está fundamentada pelo art. 187 do 

código civil. Esse artigo proíbe o exercício abusivo de direito, nesse caso, o direito de contratar. 
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• Diálogo de influências recíprocas sistemáticas – o conceito estruturais de uma lei sofrem influência 

de outra lei. Exemplo: o conceito de consumidor no código de 16 era um conceito mais abrangente. 

Nesta época O STJ adotava a teoria maximalista em que consumidor era qualquer pessoa física ou 

jurídica que praticava um ato de consumo, não precisando analisar a aplicação deste produto 

consumido. Isso acontecia porque o código não atendia uma série de demandas concretas do 

consumidor e, por isso, o conceito era mais abrangente. Com o código do consumidor já há uma 

possibilidade de restringir o conceito de consumidor, pois o novo código era mais abrangente. Hoje 

o conceito de consumidor é mais finalista, ou seja, observa a finalidade que se dará ao produto. 

Resumindo, o conceito de consumidor depende do código que está em vigor. 

 

ADIN 2591 – a primeira vez que o diálogo de fontes foi mencionado. 

Essa teoria não é uma teoria unânime, pois muitos doutrinadores acreditam como a lei é uma só está 

aplicando a lei e não há o que se falar de diálogo de fontes. 

 

 

O quinto ponto é a classificação de contratos 

Os contratos podem possuir diversas classificações de acordo com o doutrinador. Apontamos 

abaixo as mais comuns. 

 

• Unilateral ou Bilateral  

Unilateral Bilateral 

Gera obrigações só para um das partes Gera obrigações para ambas as partes 

 

• Gratuito ou oneroso 

Gratuito Oneroso 

Gera vantagem para uma das partes Gera vantagem para as duas partes 

 

• Real ou consensual 

Real Consensual 

Aperfeiçoa-se pela tradição dos bens Aperfeiçoa-se pelo encontro de vontades 

 

• Aleatório ou comutativo 

Aleatório Comutativo 

Tem a presença da Ália (risco para uma das 

partes) – Um das partes não tem certeza que 

poderá cumprir com a prestação que lhes cabe 

Possui a sinalagma (equilíbrio/troca mútua)  - 

Todas as partes possuem a certeza que podem 

cumprir com as prestações que lhes cabem. 

 

• Solene ou não solene 

Solene Não Solene 

A lei impõe uma forma para sua celebração As partes têm liberdade 

•  

• Típico ou atípico 

Típico Atípico 

Tem disciplina prevista em lei Não tem disciplina prevista em lei 
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É importante destacar que em regra os contratos são: 

1. Consensuais 

2. Comuntativos 

3. Não solenes – art. 107 traz a liberdade das formas 

4. Atipicidade – livre para celebrar contratos da forma que tiver vontade. No entanto se estiver um 

contrato 


