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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é demonstrar como a evolução da internet modificou drasticamente o 
direito pátrio, vindas à tona várias outras formas de contratos, os chamados contratos 
eletrônicos. Pretende-se demonstrar como surgiram os contratos eletrônicos, o que significa e 
os tipos destes, bem como a relevância jurídica de cada qual e a validade jurídica dos 
mesmos, que podem facilmente ser considerados nulos. A realização deste artigo foi possível 
devido a consultas a diversas doutrinas, jurisprudências e legislação brasileira. Após a análise 
detalhada de conceitos doutrinários e jurisprudenciais de contratos e negócios jurídicos, foi 
possível chegar à conclusão de que os contratos eletrônicos, mesmo com a legislação muito 
vaga, tem efetiva validade jurídica e é eficaz. 
 
Palavras-chave: Comércio Eletrônico. Internet. Negócio Jurídico. 
 
 

TYPES AND LEGAL VALIDITY OF ELECTRONIC CONTRACTS 
 
ABSTRACT 

 
The purpose of this article is to demonstrate how the evolution of the internet has drastically 
changed the law of the country, bringing to light several other forms of contracts, such as the 
electronic contracts. It also intends to demonstrate how the above mentioned contracts arose, 
what they mean and their types, as well as the legal relevance of each one and their legal validity, 
which can  easily be considered null and void. This article was based on the consultations of 
different doctrines, jurisprudence and the Brazilian legislation. After a detailed analysis of 
doctrinal and jurisprudential concepts of contracts and legal deals, it was possible to conclude 
that electronic contracts, even with a very vague legislation, have effective legal validity and are 
efficacious. 
 
Keywords: E-commerce. Internet. Juridic Business. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No ordenamento jurídico brasileiro temos várias formas de se efetivar os negócios 

jurídicos, formas estas positivadas no interior do Código Civil, inclusive se realizando por 

intermédio dos contratos, este que é uma espécie de negócio jurídico, do qual é necessária a 

presença de duas ou mais partes, sendo, portanto, um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. 

Ainda devemos atentar-nos ao fato de que é fundamental a manifestação de vontade 

das partes para celebrar o contrato a ponto de este ser cumprido, formalizando sua validade e 

eficácia. 

Com o advento da internet houve uma modificação considerável na forma de 

lidarmos, não somente com contratos, mas com o mundo em geral. É o meio de comunicação 

mais rápido e eficaz já criado, possibilitando o acesso a informações ou comunicação de outro 

lado do mundo instantaneamente, sendo desnecessário o deslocamento e, ainda, por um preço 

razoável. 

Evidentemente o comércio e as negociações não ficariam para trás com esta 

ferramenta os auxiliando cada dia mais para expandir negócios, ganhar velocidade nas 

negociações e/ou, até mesmo, vender determinado produto ou serviço sem a necessidade de 

um funcionário para manifestar a vontade e exigências do vendedor, sendo tudo feito e 

programado para garantir a efetividade do negócio jurídico de forma rápida e barata. 

Ainda, observando a mudança dos negócios jurídicos com a expansão da internet, 

temos a possibilidade de manter uma conversa instantaneamente pelo ciberespaço– mesmo 

que não seja de forma oral, mas de forma escrita – da qual manifestamos nossas vontades, 

emoções, interesses, etc., onde tudo fica salvo pelos usuários destes meios, possibilitando 

negociações e conclusões de negócios jurídicos perfeitamente. 

O objetivo do presente artigo é demonstrar a validade jurídica dos contratos firmados 

eletronicamente, deslindar se é possível firmar um contrato on-line com um sistema, sem que 

haja uma pessoa física demonstrando os interesses do negociante, bem como se uma simples 

conversa positivada de uma negociação – havendo vontade entre as partes e a intenção de 

criar, modificar ou extinguir determinado direito – pode ser considerada um contrato. 

A elaboração deste artigo foi fundamentada no ordenamento jurídico brasileiro, em 

diversas doutrinas e jurisprudências, que dão o efetivo embasamento ao que se busca 

defender.  
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2 HISTÓRICO 

 

2.1 EVOLUÇÃO DE CONTRATO 

 

O avanço dos contratos se confunde com a evolução do ser humano como ser social, 

não sendo preciso um marco exato do início de sua ascensão, segundo André Puccinelli Júnior 

(JÚNIOR, 2015, p.411) “o surgimento do contrato confunde-se com a própria origem e 

evolução do direito e da sociedade”. 

Há uma corrente doutrinária que entende que o contrato adveio de ideias 

individualistas, por volta dos séculos XVIII e XIX. Para evitar esta prevalência individual e 

garantir um bem social, equilibrando o individualismo contratual com as necessidades de toda 

a coletividade, houve modificações do Estado Intervencionista, por volta do século XX 

(JÚNIOR, 2015, p. 411), mudanças que vieram se atualizando até os dias atuais. 

Atualmente a jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça) deixou claro que 

“por meio de salutar o dirigismo contratual, impõe limitações aos negócios jurídicos firmados 

entre os particulares, prevendo, na relação privada, o respeito à dignidade humana” (STJ, 

2012). Limitações estas que garantem a dignidade da pessoa humana bem como não fere o 

direito de propriedade, ambos previstos na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seus 

artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso XXII, respectivamente. 

A evolução dos contratos, bem como a imposição de limitações nestes para garantir a 

dignidade humana, mostra a comunicação constante do Direito Civil com o Direito 

Constitucional, buscando a efetivação e garantia do direito coletivo e individual, neste sentido 

Zulmar Fachim dispõe que “No contexto do Direito Civil constitucionalizado, a dignidade da 

pessoa humana (CF, art. 1.º, inciso III) assume posição de centralidade axiológica do 

desenvolvimento das relações jurídicas entre os particulares” (FACHIM, 2013, p. 23), tendo 

neste equilíbrio entre liberdade das relações jurídicas particulares e o não ferimento da 

dignidade da pessoa humana a real efetivação do negócio jurídico, bem como, 

consequentemente, dos contratos em geral. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO DA INTERNET 
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Sheila Leal (LEAL, 2007, p. 12) dispõe que a internet se iniciou na década de 60, 

sendo um projeto norte-americano feito em meio a Guerra Fria, onde, receando sofrer um 

ataque russo, bem como evitar com que suas informações armazenadas em seus computadores 

se perdessem de alguma forma, criaram um sistema descentralizado do qual permite que 

vários computadores tenham interação um com o outro ao mesmo tempo e instantaneamente, 

sobretudo este sistema resistiria em casos de supostas calamidades e ataques nucleares. 

Posteriormente com o fim da Guerra Fria não havia necessidade de a internet ser um 

segredo de guerra, foi assim que, nas décadas de 70 e 80, a internet migrou para os campos 

universitários, sendo mais proveitosa como fim cultural e acadêmico do que nos campos 

bélicos, pois poderia interligar universidades e centros de pesquisas para trocarem 

informações em alta velocidade sem se locomover. Foi no final da década de 80 que a internet 

passou a ser comercializada, com vendas de provedores inclusive, e criando-se o famoso 

WWW – WORLD WIDE WEB –, e desde então crescendo exorbitantemente (LEAL, 2007, p. 

13). 

Conforme informações do site Tecmundo (TECMUNDO, 2011), apenas em 1991 que 

o Brasil teve acesso, pela primeira vez, a internet, sendo surgida na Rede Nacional de 

Pesquisa, que era um sistema acadêmico interligado com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia. Depois deste marco o índice e evolução da internet cresceram cada vez mais, 

conforme pesquisa feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TECNOLOGIA E GAMES, 2015) foi em 2014 que o país alcançou a marca de 

50% das casas conectadas, e a pesquisa feita pelo TIC Domicílios 2019 (VALENTE, 2020) 

garante que três a cada quatro brasileiros têm acesso à internet, sendo equivalente a 134 

milhões de pessoas. 

Com a evolução constante da internet as empresas se reinventaram e começaram a 

utilizar o comércio virtual para alavancar ainda mais seus negócios, aparecendo o e-commerce 

para efetivar a vinda dos contratos eletrônicos, da qual é a modalidade onde é possível 

efetivar a compra e venda de produtos e serviços através de meio eletrônico, ou seja, a 

internet, sem a necessidade de estar presente em determinado local (MARQUES, 2002, p. 38). 

 

 

3 CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

3.1 CONCEITO E LEGISLAÇÃO 
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Pelo fato de não haver conceituação de contratos na legislação nacional, fica a encargo 

da doutrina este trabalho, contudo “A noção de contrato está intimamente relacionada ao 

conceito de negócio jurídico” (LEAL, 2007, p. 41), portanto o conceito de contrato quase 

nunca está desvencilhado do conceito de negócio jurídico. 

Flávio Tartuce define o contrato como sendo o “negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo 

patrimonial” (TARTUCE, 2007, p. 24). Nesta mesma linha André Puccinelli Júnior dispõe 

que contrato é o “negócio jurídico (...) pelo qual as partes pretendem alcançar determinados 

interesses que implicam a criação, modificação ou extinção de direitos” (JÚNIOR, 2015, p. 

412), conceitos de dois autores diferentes que vão ao encontro à mesma valia. 

Apesar de não conceituar, a lei não é omissa no que diz respeito a tal, a própria 

Constituição Federal (BRASIL, 1988) garante a liberdade dos seres humanos, inclusive para 

dispor de sua propriedade, até mesmo quando se trata de direitos consumeristas. No artigo 24, 

incisos I e V, da legislação supra, está positivado que é de competência do estado legislar 

sobre as relações econômicas, de produção e de consumo, dentre outras: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
V – produção e consumo; 

 

Ainda, se tratando da Magna Carta, o artigo 170, em seus incisos II e V, também 

preveem a necessidade da defesa da propriedade privada e a defesa do consumidor: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
II – propriedade privada; 
V – defesa do consumidor; 

 

Sendo assim podemos ver que a Constituição garante livremente a disposição da 

propriedade e a livre iniciativa, podendo, portanto, efetuar efetivamente os contratos. Dentro 

das demais leis presentes no ordenamento jurídico pátrio têm ainda mais claras as 

possibilidades de formulação de contratos. O Código Civil (Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 

2002), a partir do título V “Dos Contratos em Geral”, juntamente com o restante desta lei, têm 

as previsões positivadas, bem como as possibilidades de contratos possíveis no Brasil, 

contudo sem se aprofundar na modalidade eletrônica dos mesmos. 
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Também podemos encontrar positivação legal referente aos contratos no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 9.078, de 11 de Setembro de 1990), já este tendo a observância 

pelo viés da garantia aos direitos consumeristas, Lei que também não faz referência aos 

contratos eletrônicos, modalidade que também se aplica aos consumidores brasileiros. 

No que tange aos contratos eletrônicos Semy Glanz diz que “é aquele celebrado por 

meio de programas de computador ou aparelhos com tais programas. Dispensam assinatura ou 

exigem assinatura codificada ou senha” (GLANZ, 1998, p. 72), e ainda Rupero Pinochet 

OLAVE (OLAVE, 2001, p. 41-45, apud LEAL, 2007, p.81) entende que os contratos 

eletrônicos não se limitam apenas aos feitos por computador, mas aqueles em que o 

consentimento tenha sido efetuado por meios eletrônicos, podendo ser, portanto, os 

formulados por telefone, fax, telégrafo, etc. 

Quanto à legislação dos contratos eletrônicos, FINKELSTEIN (FINKELSTEIN, 2004, 

p. 46) dispõe: 

 

O Direito se encontra tentando traçar seu caminho dentro do recente 
desenvolvimento da cultura eletrônica nos países de tradição legal civilista. A 
sociedade normalmente desenvolve-se mais rápido do que o Direito e é exatamente 
esse o problema atual vivenciado pelo comércio eletrônico. Quase não existem leis 
que o regulamentem, nacional ou internacionalmente. 

 

Este posicionamento nos leva a crer que há uma escassez na legislação sobre o 

comércio eletrônico, contudo não é inexistente a legislação eletrônica no Brasil, pois temos 

positivado o decreto nº 7.962, de 15 de Março de 2013 que tem como função “dispor sobre a 

contratação no comércio eletrônico”, um decreto com apenas nove artigos referentes ao tema. 

 

 

3.2 ESPÉCIES DE CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

Na falta de legislação determinada que regule as espécies dos contratos eletrônicos, 

eles são classificados como contratos atípicos e de forma livre, e mesmo que o conteúdo do 

contrato esteja estipulado em lei – como compra e venda, locação, ou qualquer outro – ainda 

devemos classificar as modalidades dos contratos eletrônicos (LEAL, 2007, p. 82). 

 

3.2.1 Contratos Eletrônicos Intersistêmicos ou Business to Business 
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Contratos eletrônicos intersistêmicos ou BUSINESS TO BUSINES, é o tipo de contrato 

que é feito sem a existência de relação de consumo, sendo concluído estritamente entre 

parceiros de negócios, funcionando da forma com que quando determinado produto é vendido 

de uma loja, o sistema emite um comando para outro sistema de estoque da loja, este que, por 

sua vez, quando atinge determinado nível emite outro comando para o sistema de compra da 

loja, efetivando a compra de mais produtos daqueles que estão faltando no local, em suma é 

uma compra e venda de produtos sendo efetivados por máquinas, mas a vontade das partes já 

fora predeterminada por humanos e programadas nas máquinas que fazem o negócio 

(SANTOS, 2000, p. 111-115, apud LEAL, 2007, p.81). 

Desta forma Irma Pereira Maceira (MACEIRA, 2007, p. 184) conceitua o seguinte: 

 

Essa modalidade de comércio relaciona-se com a compra e venda de produtos, 
suprimentos e insumos por parte das empresas, mediante integração da cadeia de 
fornecedores pela internet, em razão da rapidez e redução de custos. Constitui, 
portanto, uma atividade de meio, se analisando sob o aspecto consumerista, 
realizada entre parceiros fornecedores. 
 

 

Por se tratar de uma relação entre dois fornecedores a responsabilidade civil desta 

modalidade de contrato eletrônico é subjetiva, pois não há que se falar em hipossuficiência 

nas relações de consumo, tendo em vista que as duas partes desta relação são fornecedoras. 

 

3.2.2 Contratos Eletrônicos Interpessoais 

 

Neste tipo de contrato eletrônico as partes, podendo ser pessoas físicas ou jurídicas, se 

comunicam por intermédio de um meio eletrônico em todos os momentos da contratação, 

mesmo que esta comunicação demande um determinado tempo para resposta. Tais 

comunicações podem ocorrer por correio eletrônico (e-mail), videoconferências ou salas de 

conversação, como WhatsApp, ligação ou fóruns (BRASIL, Pedro Cana, 2016). 

Erica Brandini Barbagalo (BARBAGALO, 2001, p. 55-56) entende que os contratos 

eletrônicos interpessoais podem ser simultâneos ou não simultâneos, definição esta que 

depende do tempo em que as partes levam para manifestarem suas vontades e aceitações. 

Quando imediatos, ou seja, em tempo real, é simultâneo, quando entre a manifestação de 

vontade de uma das partes e a aceitação da outra decorrer espaço mais ou menos longo de 

tempo, se trata da forma não simultânea. 
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Nesta modalidade também não há que se falar em direito consumerista, portanto a 

responsabilidade civil também é subjetiva, tendo em vista que se trata de uma negociação 

entre duas partes em pé de igualdade. 

 

3.2.3 Contratos Eletrônicos Interativos ou Business to Consumer 

 

Este tipo de contrato é aquele onde há a comunicação de uma pessoa com um sistema 

que já foi previamente programado, sendo transações entre fornecedor e consumidor, como 

por exemplos os sistemas da Magalu ou Amazon, onde você compra produtos sem que haja 

uma pessoa física vendendo-os. Nestes contratos a vontade do fornecedor está manifestada 

nas próprias opções em que o sistema dá ao consumidor, que por sua vez manifesta sua 

vontade preenchendo as opções que melhor atendem seus interesses, bem como fornecendo 

informações pessoais e aceitando a compra no final. 

Sheila do Rocio Cercal Santos Leal (LEAL, 2007, p. 87) é categórica ao dizer: 

 

A contratação eletrônica interativa é a mais comum no mercado de consumo. O 
usuário, ao conectar-se com o site ou estabelecimento virtual, normalmente, 
encontra múltiplas funções, tais como: informações completas sobre o produto 
desejado, com reprodução de sua imagem, modelos, cores e tipos disponíveis, 
campos para preenchimento de seus dados pessoais e bancários, as opções de 
pagamento etc. No momento em que tais informações são disponibilizadas na 
internet considera-se feita a oferta ao público e, consequentemente, manifestada a 
vontade do fornecedor. Já a vontade do consumidor é manifestada no momento em 
que ele acessa o sistema aplicativo e com ele interage, preenchendo os campos 
eletrônicos à sua disposição. Ao confirmar os dados, o consumidor conclui a 
aceitação. 

 

Visto que se trata de um contrato entre consumidor e fornecedor – conforme a 

legislação assim define, como previsto no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

11/09/1990), em seus artigos 2º e 3º, respectivamente –, claramente enseja em relação de 

consumo, o que gera consequência um tanto diferentes dos demais contratos, sendo que a 

responsabilidade civil do fornecedor é objetiva nestes casos, bem como há a hipossuficiência 

e vulnerabilidade do consumidor, visto que é o elo mais fraco nesta relação. 

 

3.2.4 Consumer to Consumer 

 

O modo de contrato eletrônico Consumer to Consumer, ou também conhecido como 

C2C, foi trazido pela doutrinadora Irma Pereira Maceira (MACEIRA, 2007, p. 196), esta que 

conceitua como: 
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Os negócios C2C são realizados por meio de uma plataforma eletrônica na internet e 
intermediados por uma empresa que oferece infraestrutura tecnológica e 
administrativa. Tanto o comprador quanto o vendedor devem estar cadastrados no 
sistema e podem ser avaliados por todos os membros da comunidade de negócios 
pela quantidade de transações que já realizaram e pelas notas que receberam em 
cada transação. 

 

Em outras palavras são duas pessoas, vendedor e comprador, que são intermediados 

por uma empresa on-line que possibilita a aproximação entre os negociantes, recebendo uma 

taxa sobre o valor da venda do produto, contudo este intermediador não responde pelo 

conteúdo e/ou qualidade dos produtos vendidos, sendo que qualquer vício ou defeito fica a 

cargo de os contratantes resolverem entre si. Como exemplo de contratos eletrônicos 

consumer to consumer, temos os sites OLX e Mercado Livre, bem como inúmeros outros 

semelhantes. 

Quanto à responsabilidade civil dos negócios jurídicos neste modelo é subjetiva, tal 

qual como qualquer outro contrato de compra e venda, apenas com um intermediador on-line 

que aproxima os negociadores para efetivarem o negócio. 

 

4 VALIDADE JURÍDICA DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

No que concerne à validade dos contratos eletrônicos, deveríamos recorrer à legislação 

que diz respeito a tal, contudo, além de pouco tratar sobre o tema, o ordenamento jurídico 

pátrio é bem omisso no que tange ao mesmo. Carlos Maximiliano dispõe que 

(MAXIMILIANO, 1997, p. 87) “Se a revolução econômica e tecnológica é inegável, cabe ao 

jurista acompanha-la”, o que, até então, não aconteceu quanto às leis sobre contratos 

eletrônicos. 

Apesar de faltante no ordenamento jurídico, não podemos deixar de observar ou 

impedir tais práticas, sendo assim Sheila do Rocio Cerceal Santos Leal (LEAL, 2007, p. 129) 

propõe que: 

 

Para a validade dos contratos eletrônicos, devem estar presentes os elementos de 
validades para os contratos em geral (...), quais sejam: a declaração hábil de vontade 
das partes (consentimento válido), a capacidade dos contratantes, o objeto lícito, 
possível determinado ou determinável e a forma prevista ou não vedada em lei. 

 

Sendo assim é viável considerar como válido o contrato feito pela internet, desde que 

cumprido todos os requisitos dos contratos em geral.  
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No que diz respeito ao consentimento nos contratos, podemos observar que é 

efetivamente demonstrado num contrato eletrônico, pois as manifestações de vontades sempre 

deverão ser claras, seja nas negociações, simultâneas ou não, ou nas programações feitas para 

que o sistema manifeste a vontade do vendedor – nos casos de contratos eletrônicos 

interativos – quanto na manifestação de vontade do comprador ao aceitar os termos. Fazendo 

valer-se como contrato até uma simples conversa digitada entre duas partes negociantes, 

desde que cumprido os requisitos dos demais contratos (LEAL, 2007, p. 129). 

Neste diapasão Sérgio Iglesias Nunes de Souza (SOUZA, 2009, p. 103-104) ensina o 

seguinte: 

 

Nos contratos eletrônicos é de suma importância a confiabilidade não só no sistema 
que é utilizado, mas também no conteúdo da declaração pela lealdade e identificação 
da vontade declarada em relação ao destinatário. Se gerar esta confiança virtual, 
entendemos por esta teoria que se realizou o negócio de modo concreto. 

 

Contudo, mesmo superado a questão da manifestação de vontade das partes, 

esbarramos em outro ponto que ocorre frequentemente nos contratos eletrônicos, que é a 

possibilidade de incapazes formularem contratos pela internet, sejam na compra de jogos, 

músicas, etc., nestas situações, mesmo que as normas referentes à incapacidade visam a total 

proteção dos mesmos, a doutrina e jurisprudência amenizam suas aplicações, até por ser 

impossível manter o controle, portanto consideram válidos alguns contratos mais simples 

praticados quando uma das partes sendo incapaz, nos casos de compra de um lanche ou 

entrada para o cinema, por exemplo. (LEAL, 2007, p. 131). 

Portanto quando se trata de um contrato feito por um incapaz a doutrina entende como 

condutas socialmente típicas, ou seja, mesmo que a manifestação de vontade de um dos 

agentes esteja em desacordo com a lei, são vinculativas, devendo considerar como negócios 

jurídicos aptos a produzir seus efeitos, prevalecendo o princípio da boa-fé e a confiança, 

obviamente somente aceitando tais teorias quando não houver grande onerosidade, bem como 

sem ferir o patrimônio do incapaz ou seu responsável (BRITO, 2018). 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos apontados podemos ver que com o advento da internet o 

direito se desenvolveu demais nos últimos tempos, e a omissão da legislação pode afetar 

diretamente valores jurídicos pertinentes que, por hora, vem sendo sanado pela doutrina e 
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jurisprudência, mas quedar-se inerte somente poderá trazer dificuldades para a conclusão dos 

negócios on-line, bem como prejuízos financeiros e patrimoniais aos usuários brasileiros, 

além de deixar brecha para possíveis fraudes. 

Ainda assim, vimos que a ciência jurídica não parou, trazendo soluções satisfatórias às 

lacunas deixadas pela legislação pátria sobre o assunto, apresentando conceitos e 

classificando os contratos eletrônicos devidamente para que possamos identificar sobre qual 

se trata, se é sobre uma relação de consumo; ou se são duas pessoas em pé de igualdade 

negociando; ou, ainda, se é uma negociação entre dois fornecedores; dentre outros. Inclusive 

podemos definir se é um contrato onde a negociação ocorre pelas especulações vivenciadas na 

negociação ou se são manifestações predeterminadas que somente efetivam o negócio já pré-

estipulado. 

Além do mais, podemos perceber definições concisas e precisas quando a validade 

jurídica destes contratos, que variam de grandes negociações a uma simples aceitação dos 

termos na abertura de uma conta em rede social. Mostrando que as manifestações de vontade 

das partes estão presentes em todas as relações contratuais, mesmo que discreta é possível 

identificar o interesse de tais. Ainda foram apresentadas soluções a situações cotidianas em 

que poderia facilmente ensejar uma nulidade contratual, mas que as próprias fontes jurídicas 

relativizaram com o intuito de manter o funcionamento social fluente, preservando a boa-fé, 

um dos princípios norteadores do negócio jurídico. 
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