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Princípios Gerais 

A professora Claudia Lima Marques, a partir dos ensinamentos 

de Erik Jayme, propõe diálogos de interação entre o Código de 

Defesa do Consumidor e o atual Código Civil, buscando 

estabelecer premissas para um diálogo sistemático de 

coerência, de complementaridade e de subsidiariedade, de 

coordenação e adaptação sistemática.  



Princípios Gerais 

Nesse contexto de balizamento, Claudia Lima Marques leciona 

que “o novo Código Civil brasileiro, de 2002, traz ao direito 

privado brasileiro geral os mesmos princípios já presentes no 

Código de Defesa do Consumidor (como a função social dos 

contratos, a boa-fé objetiva etc.)”. Isso porque “a convergência 

de princípios entre o CDC e o CC/2002 é a base da inexistência 

principiológica de conflitos possíveis entre estas duas leis que, 

com igualdade e equidade, visam a harmonia nas relações civis 

em geral e nas de consumo ou especiais. 



Princípios Gerais 

Entre os consumeristas, cumpre destacar a visão de Nelson 

Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, os quais lecionam que 

os princípios são “regras de conduta que norteiam o juiz na 

interpretação da norma, do ato ou negócio jurídico.  

Os princípios gerais de direito não se encontram positivados no 

sistema normativo. São regras estáticas que carecem de 

concreção. Têm como função principal auxiliar o juiz no 

preenchimento das lacunas”. 



Princípios Gerais 

Observação importante! 

De toda sorte, alerte-se que os princípios não são aplicados 

apenas em casos de lacunas da lei, de forma meramente 

subsidiária, mas também de forma imediata, para corrigir 

normas injustas em determinadas situações. Em muitas 

concreções envolvendo entes privados – inclusive fornecedores 

e consumidores –, os princípios têm incidência imediata.  



Princípios Gerais 

Na esteira dessas últimas conclusões, não se pode esquecer 

que, muitas vezes, os princípios encontram-se expressos nas 

normas jurídicas, mas não necessariamente. No caso do 

Código do Consumidor, muitos dos princípios a seguir 

demonstrados podem ser retirados dos arts. 1º, 4º e 6º da Lei 

8.078/1990. Todavia, existem princípios que são implícitos ao 

sistema protetivo, caso do princípio da função social dos 

contratos. 



Princípios Gerais 

Conforme notícia vinculada por mensagem eletrônica enviada 

pelo Instituto Brasileiro de Política de Direito do Consumidor 

(BRASILCON), a importância vital dos princípios consumeristas 

para todo o Direito foi reconhecida pela International Law 

Association (ILA-Londres), um dos principais fóruns de Direito 

Internacional do mundo, quando da realização do 75.º 

Congresso de Direito Internacional, realizado em Sófia 

(Bulgária), nos dias 26 a 30 de agosto de 2012. 



Princípios Gerais 

Na ocasião, foi elaborada a Declaração de Sófia sobre o 

Desenvolvimento de Princípios Internacionais de Proteção do 

Consumidor, com a edição dos seguintes regramentos 

fundamentais a respeito da matéria:  

a) Princípio da vulnerabilidade – os consumidores são 

vulneráveis frente aos contratos de massa e padronizados, em 

especial no que concerne à informação e ao poder de 

negociação;  



Princípios Gerais 

b) Princípio da proteção mais favorável ao consumidor – é 

desejável, em Direito Internacional Privado, desenvolver 

standards e aplicar normas que permitam aos consumidores 

beneficiarem-se da proteção mais favorável ao consumidor;  

 

c) Princípio da justiça contratual – as regras e o regulamento 

dos contratos de consumo devem ser efetivos e assegurar 

transparência e justiça contratual; 



Princípios Gerais 

d) Princípio do crédito responsável – crédito responsável 

impõe responsabilidade a todos os envolvidos no fornecimento 

de crédito ao consumidor, inclusive fornecedores, corretores, 

agentes e consultores;  

 

e) Princípio da participação dos grupos e associações de 

consumidores – grupos e associações de consumidores devem 

participar ativamente na elaboração e na regulação da 

proteção do consumidor”. 



Princípios Gerais 

Rizzatto Nunes 

 

“(…) nenhuma interpretação será bem feita se for desprezado 

um princípio. É que ele, como estrela máxima do universo 

ético-jurídico, vai sempre influir no conteúdo e alcance de 

todas as normas” 



Princípios Gerais 

E acrescenta, dizendo que: 

 

(…) percebe-se que os princípios funcionam como verdadeiras 

supranormas, isto é, eles, uma vez identificados, agem como 

regras hierarquicamente superiores às próprias normas 

positivadas no conjunto das proposições escritas ou mesmo às 

normas costumeiras” 



Princípios Gerais 

Por fim, entende Celso Antônio Bandeira de Mello, que: 

(…) quando os defende, dizendo que violar um princípio é muito 

mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio 

implica ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório mas a todo sistema de comandos. É a mais grave 

forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade conforme o escalão 

do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o 

sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 

irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 

mestra.” 
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