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Resumo: O artigo reproduz palestra original da 
abertura do 25º Congresso da Associação Luso-
-Alemã de Juristas-DLJV e pesquisas empíricas 
sobre a teoria do diálogo das fontes na prática 
do Superior Tribunal de Justiça. O foco do artigo 
é a teoria de Erik Jayme sobre o “diálogo das fon-
tes” e sua contribuição à aplicação das normas 
valorativas de direitos humanos e protetivas da 
condição humana.

 
palavRas-Chave: Direito do consumidor – Diálo-
go das fontes – Direito do consumidor brasileiro –  
Erik Jayme.

abstRaCt: The article reproduces the original 
opening speech at the 25th Congress of the 
Luso-German Association of Jurists-DLJV and 
empirical research on the theory of the dialogue 
of sources in the practice of the Superior Court 
of Justice. The focus of the paper is Erik Jayme’s 
theory on the “dialogue of the sources” and its 
contribution to the application of the human 
and protective value standards of the human 
condition.

keywoRDs: Consumer Law – Source Dialogue – 
Brazilian consumer law – Erik Jayme.

sumário: 1. Introdução. 2. Reflexões sobre o diálogo das fontes: fontes do direito e fontes de 
direitos!. 2.1. Erik Jayme e diálogo das fontes. 2.2. Aspectos principais e inovativos da teoria 
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do diálogo das fontes e seus limites. 3. A Aplicação jurisprudencial da teoria do diálogo 
das fontes: o exemplo do direito do consumidor. 3.1. A aplicação da teoria do diálogo das 
fontes pelas cortes brasileiras. 3.2. O Projeto de Lei 3.514/2015 de Atualização do CDC e as 
leis novas. 4. Observação final.

1. introdução

Em1 novembro de 2015, o painel de abertura do 25º Congresso da Asso-
ciação Luso-Alemã de Juristas-DLJV, realizado em Porto Alegre, Brasil e in-
titulado “Direito Privado e Desenvolvimento Econômico” (Tagung der DLJV 
2015: Privatrecht und Wirtschaftsentwicklung), organizado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 
conjunto com o IDP, Brasília e a DLJV, foi dedicado ao Diálogo das fontes no 
Brasil: uma homenagem à Erik Jayme. Depois desse debate, que incluiu os Mi-
nistros Ricardo Lorenzetti (Presidente da Corte Suprema da Argentina) e Gil-
mar Mendes (ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal), gostaríamos agora 
a quatro mãos de resumir os resultados desta reflexão. 

Na primeira parte, reproduziremos os pontos trazidos na palestra original de 
novembro de 2015 e na segunda parte, reproduziremos as pesquisas empíricas 
sobre a teoria do diálogo das fontes na prática do Superior Tribunal de Justiça. 

O fascinante na teoria de Erik Jayme do “diálogo das fontes”2 é sua força 
simbólica, de contribuir à aplicação das normas valorativas de direitos huma-
nos e protetivas da condição humana;3 contribuir à aplicação mais do que con-

 1. Texto especialmente preparado para o livro da DLJV e Rede Alemanha-Brasil de Pes-
quisas em Direito do Consumidor, DAAD-CAPES, denominado Direito privado e de-
senvolvimento econômico, organizado por GRUNDMANN, Stefan et alii e publicado 
fora do comércio pelo CDEA e o PPGD UFRGS, Editora Orquestra, 2017, p. 153-166.

 2. Assim afirma JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international 
privé postmoderne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 
251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 1996. p. 259: “Dès lors que l’on évoque la 
communication en droit international privé, le phénomènele plus important est le 
fait que la solution des conflits de lois émerge comme résultant d’un dialogue entre 
les sources le plus hétérogènes. Les droit de l’homme, les constitutions, les conven-
tions internationales, les systèmes nationaux: toutes ces sources ne s’excluent pas 
mutuellement; elles ‘parlent’ l’une à l’autre. Les juges sont tenus de coordonner ces 
sources en écoutant ce qu’elles disent”.

 3. Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post-
moderne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996. p. 56.
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trapor e exaltar o conflito entre direitos. Em um mundo pluralístico,4 como o 
que vivemos, todas as teorias que ajudam a ressaltar a dignidade da pessoa hu-
mana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos 
mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma-
va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Erik Jayme, doutor honoris causa pela UFRGS. Vejamos essa útil e sábia teoria.

2. refleXões sobre o diáloGo das fontes: fontes do direito e fontes 
de direitos!

Em 1995, em seu Curso geral de Haia, Erik Jayme,5 examinando o pluralis-
mo pós-moderno de fontes6 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres-
são “diálogo das fontes”7 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 
ou solução clássica das antinomias.8

Como explica o mestre Erik Jayme: 

[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui-
ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon-
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. 

 4. Veja sobre a pós-modernidade, LYOTARD, Jean-François. Das postmoderne Wissen: 
Ein Bericht. Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p. 13 e ss.

 5. Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post-
moderne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996. p. 59 e ss.

 6. Veja sobre a descodificação e o pluralismo de fontes, IRTI, Natalino. L’età della deco-
dificazione. Milano: Giuffré, 1999. p. 69 e ss.

 7. JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postmo-
derne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996. p. 259.

 8. Veja MARQUES, Claudia Lima. O diálogo das fontes como método da nova teoria 
geral do direito: um tributo à Erik Jayme. In: MARQUES, Claudia Lima (Coord.). 
Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. São 
Paulo: Ed. RT, 2012. p. 17-66.

2340 RDC 115.indb   23 05/02/18   18:59

Uque vivemos, todas as teorias que ajudam a ressaltar a dignidade da pessoa huUque vivemos, todas as teorias que ajudam a ressaltar a dignidade da pessoa hu
mana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos Umana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos 
mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma

U

mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma
va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

U

va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

Umana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos Umana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos 
mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma

U

mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma
va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

U

va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

que vivemos, todas as teorias que ajudam a ressaltar a dignidade da pessoa hu
mana, o direito à saúde, à vida, à qualidade, à proteção diferenciada de grupos 
mais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma
va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Smais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirmaSmais vulneráveis de nossa sociedade de risco, deve ser destacada, como afirma
va Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 

doutor honoris causa

S

doutor honoris causa

Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
doutor honoris causa

S

doutor honoris causa

Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
doutor honoris causa

S

doutor honoris causa

S

doutor honoris causa

S

doutor honoris causa

Sva Rawls. Contribuir é o que faz o nosso homenageado, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
doutor honoris causaOdoutor honoris causaOdoutor honoris causaO

sobre

O

sobre diálo

O

diálo

O

sobre

O

sobre o

O

o diálo

O

diálo

O

diálo

O

diálo

O

sobre diálosobre diáloE

Curso geral de Haia

E

Curso geral de Haia
mo pós-moderno de fontes

E
mo pós-moderno de fontes6

E
6 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

E
 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

E

Curso geral de Haia

E

Curso geral de Haia
6

E
6 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

E
 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

Curso geral de Haia
mo pós-moderno de fontes6 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresXCurso geral de HaiaXCurso geral de Haia

 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresX e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresXCurso geral de HaiaXCurso geral de Haia
 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresX e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

X
 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

X
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

X e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresX e o fenômeno da comunicação, cunhou a expresX
 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

X
 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

X
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

X
 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

X
 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 

e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

X
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 

Curso geral de Haia
 e o fenômeno da comunicação, cunhou a expres

 para significar a atual aplicação simultânea, coerente 
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e C para significar a atual aplicação simultânea, coerente C para significar a atual aplicação simultânea, coerente 
e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 

C
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

C
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 

C
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

C
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 

C
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 

Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e Ce coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 

C
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

C
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 

e coordenada das plúrimas fontes legislativas, internacionais, supranacionais e 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação Lnacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas Lnacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação Lnão mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação Lnão mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação Lnão mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação 
nacionais, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes, mas 
não mais iguais, daí a impossibilidade de revogação, derrogação ou ab-rogação U

[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 

U

[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo [...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S

entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S

entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui
ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon

S

ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon

S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S

entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo S[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S

entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui

S

ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon

S

ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon

[...] a solução dos conflitos de leis emerge como resultado de um diálogo 
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui
ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as ConstituiIentre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as ConstituiIentre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui
ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fonIções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. 

I

tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. 

entre as fontes as mais heterogêneas. Os direitos humanos, as Constitui
ções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fonVções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vtes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fonVções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vtes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fonVções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vtes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. Vções, as Convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas estas fon
tes não se excluem mais mutualmente; elas “dialogam” umas com as outras. O

SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: 
 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

S

 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: 
 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

S

 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p. 13 e ss.

S

13 e ss.

SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: S

13 e ss.

S

13 e ss.

SDas postmoderne Wissen: SDas postmoderne Wissen: 
 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

S

 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

S

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post

S

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post

Das postmoderne Wissen: 
 Peter Engelmann (Hrsg.). Wien: Passagen Verlag, 1994. p.

Das postmoderne Wissen: 
13 e ss.

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postT13 e ss.T13 e ss.

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postTVeja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post
Recueil des Cours. 

T

Recueil des Cours. T. 251.

T

T. 251.

T13 e ss.T13 e ss.

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postTVeja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post
Recueil des Cours. 

T

Recueil des Cours. T. 251.

T

T. 251.

TVeja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postTVeja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post
T. 251.

T

T. 251.

13 e ss.

Veja JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé post
Recueil des Cours. T. 251. Haia: JT. 251.JT. 251. Haia: J Haia: 

L’età della deco

J

L’età della deco

J

L’età della deco

J

L’età della deco

J

L’età della deco

J

L’età della decoL’età della deco



24 Revista de diReito do ConsumidoR 2018 • RDC 115

Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

Os juízes ficam obrigados a coordenar estas fontes “escutando” o que elas 
dizem.9 

Em outras palavras, diante do pluralismo em um sistema unitário10 e um 
novo overlapping de diferentes “comunidades normativas”,11 há necessidade 
de coordenação entre elas,12 de forma a restauram a coerência e os valores 
superiores.13 

Grande parte de seu curso de Haia sobre identidade cultural e integração 
europeia foi dedicada à questão das fontes, à convivência harmônica e ao pos-
sível conflito entre essas fontes, internas, internacionais e supranacionais.14 Se-
gundo Jayme,15 existem duas maneiras de resolver esses conflitos. A primeira 
consiste em dar primazia a uma das fontes, afastando a outra (antinômica); a 
segunda consiste em procurar a coordenação das fontes: é o “diálogo das fon-
tes”, segundo esta instigante expressão semiótica do Professor de Heidelberg, 
di-a-logos (duas lógicas coordenadas e aplicadas simultaneamente ao mesmo 
caso). “Diálogo” por força das influências recíprocas, permitindo ou aplicar as 
duas fontes ao mesmo tempo, complementarmente ou subsidiariamente para 
realizar os valores dos direitos humanos, ou dar efeito à escolha das partes a 
esse respeito, ou ainda optar por uma solução alternativa mais flexível.

 9. JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postmo-
derne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996. p. 259.

 10. Veja sobre sistema e crítica à tópica, CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemá-
tico e conceito de sistema do direito. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989. p. 255 e ss.

 11. Assim, BERMAN, Paul Schiff. Global legal pluralism. New York: Cambridge Press, 
2012. p. 3.
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25diáloGo das fontes e o transPorte internaCional de PassaGeiros

Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

2.1. Erik Jayme e diálogo das fontes

Erik Jayme é um elo, é uma ponte entre a cultura jurídica do Brasil e da 
Alemanha, fundador da Associação Luso-Alemã de Juristas, a nossa querida 
DLJV, merecedor da Medalha Cruzeiro do Sul, é idolatrado por seus discípulos 
e por tantos admiradores. Porque será? Vejamos sua bela teoria do diálogo das 
fontes. 

Poucas páginas de um grande curso na Academia de Direito Internacional 
de Haia que vão mudar a teoria geral do direito. Ali há, porém, uma concepção 
clara:

[...] a ordem jurídica deve ser coerente com os direitos humanos e com os 
valores máximos de proteção da pessoa humana. Assim, para o intérprete, 
dependendo das circunstâncias, é mais importante a “forma de dizer” e seu 
resultado, do que o “conteúdo” e a hierarquia do “dizer”. São fontes “de 
Direitos”, que devem proteger e beneficiar as pessoas, mas são fontes “do 
Direito” como um todo. Porque teria esta visão um sucesso tão grande? 

É preciso em primeiro lugar relembrar que há um desconforto da doutrina 
Direito Público e do Direito Privado e dos juízes com as categorias hermenêu-
ticas tradicionais. A visão profunda e a renovação teórica que Erik Jayme traz 
é uma espécie de corrente de ar novo, retirando o “mofo” dos instrumentos do 
direito intertemporal e da clássica teoria geral do direito. É preciso reconhecer, 
em segundo lugar, a atual hiperespecialização do Direito e o vigoroso surgi-
mento de novas disciplinas jurídicas, oriundas do Estado Social de Direito, que 
não podem ser mais menosprezadas.16 Mister uma visão geral do fenômeno 
jurídico. Em terceiro lugar, mister reconhecer a recente refundação do Direito 
Civil, seja na Alemanha, no Brasil ou na Argentina, onde se observa um interes-
sante processo de recodificação por engenharia reversa, onde os fragmentos e 
leis especiais retornam ao sistema e o sistema tem que harmonizá-las. Vejamos.

2.2. Aspectos principais e inovativos da teoria do diálogo das fontes e seus 
limites 

Já há centenas de decisões do Superior Tribunal de Justiça que utilizam a 
teoria do diálogo das fontes, muitas vezes citando diretamente seu criador, 
Prof. Erik Jayme, outras citando os trabalhos de “adaptação” da teoria ao solo 

 16. Veja a lição de AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O direito pós-moderno e a codifi-
cação. Revista de Direito do Consumidor, v. 33, 2000. p. 124 e ss.
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brasileiro de Claudia Lima Marques. Esses primeiros precedentes são em di-
reito do consumidor (na esteira da ADin 2.591),17 mas também em direito 
de família,18 falências, processo civil,19 tributário20 e até direito penal. Hoje já 
chegam quase a mil decisões.21 Certo é que esse uso (e até abuso) da teoria 

 17. Veja a decisão: “Não bastassem as normas que advém diretamente do Código de Defe-
sa do Consumidor, alicerçado na teoria do diálogo das fontes, o inadimplemento con-
tratual verificado na espécie atrai responsabilidade objetiva, segundo o artigo 931 do 
Código Civil, tratando-se in casu de aplicação da teoria do risco do empreendimento” 
(AREsp 356.269/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publicação em 18.05.2015).

 18. Veja a decisão sobre danos à criança: “Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor 
decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, assegura a efetiva 
reparação do dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, 
notadamente sua idade. Ao contrário, o art. 7º da Lei 8.078/90 fixa o chamado diálo-
go das fontes, segundo o qual sempre que uma lei garantir algum direito para o con-
sumidor, ela poderá se somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela 
especial e tendo a mesma preferência no trato da relação de consumo”. Veja também 
MARQUES, Claudia Lima. A Convenção de Haia de 1993 e o regime da adoção inter-
nacional no Brasil após a aprovação do novo Código Civil Brasileiro em 2002. Estudos 
em homenagem à Professora Doutora Magalhães Collaço. Coimbra: Almedina, 2002.  
v. I. p. 263-309.

 19. Veja o leading case, “A novel legislação é mais uma etapa da denominada ‘reforma 
do CPC’, conjunto de medidas que vêm modernizando o ordenamento jurídico para 
tornar mais célere e eficaz o processo como técnica de composição de lides. Sob esse 
enfoque, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor deixou de ser de-
corrência automática de seu simples ajuizamento. Em homenagem aos princípios da 
boa-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade 
de colaborar para a rápida e justa solução do litígio e comprove que o seu direito é 
bom. Trata-se de nova concepção aplicada à teoria geral do processo de execução, que, 
por essa ratio, reflete-se na legislação processual esparsa que disciplina microssiste-
mas de execução, desde que as normas do CPC possam ser subsidiariamente utiliza-
das para o preenchimento de lacunas. Aplicação, no âmbito processual, da teoria do 
diálogo das fontes”(REsp 1.024.128/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19.12.2008).

 20. Veja a decisão no REsp 1.070.896, rel. Min. Luis Felipe Salomão: “Assim o prazo 
abraçado pela coisa julgada, claramente foi o do CCB/16 na esteira do diálogo das 
fontes que vinha praticando o próprio STJ, numa interpretação social. Diante da mu-
dança do novo Código Civil e de sua regra de transição (aplicável ao caso), em face da 
lógica da AgIn 726.035-7, Súmula 150 do STF aplicada à redução dos prazos prescri-
cionais, a ação da Apadeco fica sujeita na fase de execução, ao prazo prescricional de 
dez (10) anos, alcançando termo final de prescrição aos 11 de janeiro de 2013. Ações 
individuais e Ações coletivas. Prazos diferentes de prescrição”. 

 21. Em outubro de 2017, o site do STJ informa que existem 29 decisões do Plenário, 
sendo duas em recursos repetitivos e 1.436 decisões monográficas que utilizam a 
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Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

diálogo das fontes é, muitas vezes, sem um aprofundamento teórico. Porém, 
demonstram inequivocamente a necessidade de tal inovação na teoria geral do 
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 22. Veja sobre a crise do critério da hierarquia para a solução dos conflitos, face ao au-
mento da importância dos direitos humanos no direito privado, GANNAGÉ, Léna. 
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 23. Veja a obra de LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial. Trad. Bruno 
Miragem. Revisão e notas de Claudia Lima Marques. São Paulo: Ed. RT, 2009. p. 5 e 
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o direito nacional mas também a crescente influência do direito internacional, 
em especial das Convenções de Direitos Humanos. Essa ampliação das fontes, 
como bem ensina Erik Jayme,24 não é só do direito escrito, em normas expres-
sas, mas entre valores implícitos, como bem exemplifica o novo CPC, e na 
consideração dos princípios. E, mais, não só do direito posto, a hard law, mas a 
soft law influencia cada vez mais a nossa interpretação do que é justo, além da 
crescente importância do precedente e da regulamentação na interpretação das 
leis a aplicar. A teoria do diálogo das fontes é uma solução flexível e aberta,25 
de valorização dos direitos humanos de solução mais favorável à cooperação 
internacional26 ou aos mais vulnerável da relação.27

Para colaborar com esta bela teoria, em nossos escritos para a ADin 2.591, 28 
ao espelho dos critérios da escolástica para os conflitos de leis no tempo (hie-
rarquia, especialidade e anterioridade), imaginaram-se três tipos de “diálogos” 
de fontes: 

O primeiro tipo de diálogo é sempre sistemático e de coerência. “Diálogo”, 
porque há influências recíprocas, porque há aplicação conjunta das duas 
normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso (diálogo sistemático de coerência), 
por seus fundamentos comuns e a mesma coerência nos direitos fundamen-
tais. O segundo tipo de diálogo é a aplicação simultânea, seja complementar, 
seja subsidiariamente das várias fontes (diálogo sistemático de complementa-
ridade e subsidiariedade). E o último tipo de diálogo é o de ‘adaptação’, seja 

 24. JAYME, Erik. Identité Culturelle et Intégration: le droit international privé postmo-
derne. Cours général de droit international privé. Recueil des Cours. T. 251. Haia: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1996.  p. 59 e ss.

 25. Assim, MARQUES, Claudia Lima. Kulturelle Identität und Quellendialog im brasilia-
nischen internationalen Adoptionsrecht nach Inrafttreten des neuen brasilianischen 
Zivilgesetzbuches von 2002. In: MANSEL, H.-P. et alii. Festschrift für Erik Jayme, v. II, 
p. 505-526, Sellier, 2003. 

 26. Veja o curso de NOODT TAQUELA, María Blanca. Applying the most favourable 
treaty or domestic rules to facilitate private international law co-operation. Recueil 
des Cours, v. 377, 2016. p. 293.

 27. MARQUES, Claudia Lima; MAZZUOLI, Valério. O consumidor “depositário infiel”, 
os tratados de direitos humanos e o necessário diálogo das fontes nacionais e inter-
nacionais: a primazia da norma mais favorável ao consumidor. Revista de Direito do 
Consumidor, v. 71, p. 1-32, 2009.

 28. Assim, MARQUES, Claudia Lima. Três tipos de diálogos entre o Código de Defesa do 
Consumidor e o Código Civil de 2002: superação das antinomias pelo “diálogo das 
fontes”. In: PFEIFFER, Roberto; PASQUALOTTO, Adalberto (Coord.). CDC e Código 
Civil. São Paulo: Ed. RT, 2005. p. 150-200.
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permitindo a opção voluntária das partes sobre a fonte prevalente (especial-
mente em matéria de convenções internacionais e leis modelos) ou mesmo 
permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato (diálogo de 
coordenação e adaptação sistemática). 

Em resumo, o diálogo das fontes é uma teoria sofisticada, mas especial-
mente útil para hard cases no plural sistema jurídico brasileiro.29 A teoria do 
diálogo das fontes é muito utilizada, tanto no Brasil como na Argentina,30 mas 
há também limites e recusas à teoria. 

A teoria do diálogo das fontes tem direta relação com os direitos fundamen-
tais, pois põe em relevo o sistema de valores que estes representam e orienta a 
aplicação simultânea das regras de diferentes fontes para dar efetividade a estes 
valores.31 Não é fácil, porém, dar eficácia aos direitos fundamentais, pois estes 
muitas vezes estão presentes em ambos os lados da disputa de direito privado. 
Trata-se, pois, de um limite, pois os direitos fundamentais se relacionam com 
uma ampla gama de casos e muitas vezes ambas as partes são detentores de di-
reito fundamentais,32 demonstrando os limites e a complexidade desta análise 
pelo magistrado e pelo intérprete. Aqui deve prevalecer a proteção dos mais 
fracos, especialmente das crianças, dos idosos e dos doentes, como a jurispru-
dência do STJ tem demonstrado.

Porém, não podemos desconsiderar as decisões que pregam o “não diálogo” 
das fontes, dando prevalência a valores econômicos perante os humanistas. 
Não se pode fazer um diálogo das fontes para prejudicar o mais fraco, assim 

 29. Assim, BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo 
Roscoe. Manual de direito do consumidor. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016. p. 149.

 30. Veja MOSSET ITURASPE, Jorge. Del “micro” al “macro” sistema y viceversa. El “diá-
logo de las fuentes”. Consumidores y usuarios frente al derecho privado. In: LOTU-
FO, Renan; MARTINS, Fernando Rodrigues (Coord.). 20 anos do Código de Defesa do 
consumidor. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 9-27.

 31. Veja na jurisprudência mais recente do STJ: “para dirimir os conflitos existentes no 
decorrer da execução contratual, há que se buscar, nesses casos, o diálogo das fon-
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como não se pode fazer um diálogo das fontes de forma inconstitucional. Como 
o voto vencido do Min. Marco Buzzi, REsp 1.150.711/MG, j. 06.11.2011: 

Qualquer aparente antinomia entre as normas é solucionada, modernamen-
te, com a observância da teoria pós-moderna do diálogo das fontes, que 
viabiliza a aplicação simultânea, coerente e coordenada de fontes legislativas 
plúrimas convergentes, à luz dos valores e princípios albergados pela Cons-
tituição da República, afastando-se, pois, métodos tradicionais e excluden-
tes de resolução de supostos conflitos normativos.

Na hermenêutica brasileira, ainda encontramos alguns problemas, como o 
fato de leis revogadas continuarem a moldar a interpretação de leis em vigor. 
Ainda se mencione que nem sempre os pareceres e estudos juntados aos autos 
têm como fonte o direito, mas os fatos, com consequente perda de cientifici-
dade. Tudo isso pode criar insegurança na aplicação das leis, daí a importância 
de teorias como essa, focada na dignidade da pessoa humana e na prioridade 
dos valores constitucionais e dos direitos humanos. Vejamos sua aplicação ju-
risprudencial.

3. a aPliCação JurisPrudenCial da teoria do diáloGo das fontes: o 
eXemPlo do direito do Consumidor

Não nos foi possível realizar uma pesquisa total sobre a aplicação da teoria 
do diálogo das fontes no Brasil, mas alguns dados foram coletados pelo Gru-
po de Pesquisa CNPq “Mercosul, Direito do Consumidor e Globalização” da 
UFRGS, que muito agradecemos. Nosso recorte foi o direito do consumidor. 

3.1. A aplicação da teoria do diálogo das fontes pelas cortes brasileiras 

A primeira abertura do sistema do CDC a aplicação conjunta de outras fon-
tes protetivas é o próprio art. 7º do CDC, que dispõe: 

Art. 7º Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes 
de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 
legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 
administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios ge-
rais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Nesse espírito, fizemos um levantamento da jurisprudência do E. STJ em 
2015 e estamos examinando também as jurisprudências do TJRS (634 deci-
sões), TJRJ (136 decisões), TJPR (7 decisões), TJSC (400 decisões), TJPA (9 de-
cisões), TJMG (284 decisões), TJSP (735 decisões), TJGO (8 decisões), TJAM 
(22 decisões), TJMT (2 decisões), TJMS (1 decisão), TJDFT (65 decisões.), 
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Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

TJRO (9decisões), TJRR (2 decisões) TJAC (2 decisões), TJMA (4 decisões), 
TJCE (5 decisões), TJCE (1 decisão), TJPI (11 decisões), TJPB ( 1 decisão), 
TJPE (8 decisões.), TJRN (4 decisões.), TJAL ( 23 decisões.), dos últimos três 
anos (2015, 2016 e 2017). Ainda não temos o resultado, mas dentre os Tribu-
nais com maiores citações, temos que no TJSP foram encontradas 315 deci-
sões em 2015, 341 decisões em 2016 e 79 decisões até maio de 2017, em um 
total de 735 decisões em direito do consumidor citando o diálogo das fontes. 
Nesses três anos, no TJSC, foram encontradas 400 decisões e no TJRS foram 
encontradas 637 decisões com a teoria, a grande maioria de forma favorável 
aos interesses dos consumidores. O exame destas decisões continuará este ano, 
mas estes dados já comprovam a ampla utilização da teoria nas cortes estaduais 
e no primeiro grau.

Se inicialmente o E. Superior se mostrava resistente à ideia de convivência 
de fontes como eficácia da proteção constitucional especial aos consumidores, 
como se observa nos votos vencidos que usaram a expressão em matéria de 
serviços públicos (REsp 911.802, Min. Herman Benjamin) e do uso do prazo 
prescricional geral se mais favorável ao consumidor (REsp 782.433, Min. Nancy 
Andrighi), note-se que a ideia de um “diálogo” de aplicação simultânea do CDC, 
CC e leis especiais para realizar, de forma mais eficaz, a proteção do consumidor 
foi recebida nas decisões mais recentes do E. STJ, em matéria de leasing (REsp 
1.060.515/DF), de SFH (REsp 969.129/MG), transporte (REsp 821.935/SE), se-
guros (REsp 403.155/SP), crianças (REsp 1.037.759/RJ), idosos (REsp 1.057.274/
RS), bancos (REsp 347.752/SP), incorporação imobiliária (REsp 7474.768/PR), 
processo civil (REsp 1.241.063/RJ) e serviços públicos (REsp 1.079.064/SP), e 
a expressão diálogo das fontes já consta de algumas de suas ementas (veja REsp 
1.037.759/RJ, REsp 1.060.515/DF e AgRg no REsp 1.196.537). Desta jurispru-
dência destaque-se, em matéria de processo, a ementa:

Trata-se de nova concepção da teoria geral do processo de execução, que, 
por essa ratio, reflete-se na legislação processual esparsa que disciplina mi-
crossistemas de execução, desde que as normas do CPC possam ser subsidia-
riamente utilizadas para o preenchimento de lacunas. Aplicação, no âmbito 
processual, da teoria do “diálogo das fontes”. (AgRg no REsp 1.030.569/RS, 
j. 03.12.2009, rel. Min. Herman Benjamin)

Assim, a análise da jurisprudência confirma que a teoria do diálogo das 
fontes foi incorporada à teoria geral do direito brasileiro33 e muito bem rece-

 33. Veja também MIRAGEM, Bruno. Epur si muove: diálogo das fontes como método de 
interpretação sistemática no direito brasileiro. In: MARQUES, Claudia Lima (Org.). 
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bida pelas cortes estaduais34 e superiores. No início de 2016, no site do STJ, 
encontram-se 29 decisões das turmas sobre utilizando a expressão diálogo das 
fontes e mais de mil decisões monográficas são indicadas no site (para sermos 
exatos, 1.201 decisões!).35 

Como não poderíamos examinar as mais de mil decisões a tempo para esta 
edição, fizemos uma concentração apenas no ano de 2015. Examinando o ano 
de 2015, encontramos que, de fevereiro a dezembro 2015, foram publicadas 
215 decisões monográficas que utilizaram a expressão “diálogo das fontes” nos 
votos dos Ministros do STJ ou ao reproduzir os acórdãos estaduais, que utiliza-
ram essa expressão criada pelo Prof. Erik Jayme e analisada aqui (a expressão 
“diálogo coerente entre fontes” também foi incluída na pesquisa, que identi-
ficou um aumento na citação, com 327 casos em 2016). Na grande maioria 
dos casos de 2015, a teoria foi, direta ou indiretamente, aceita. A maioria das 
citações é em casos de consumo, processo civil e tributário, e, em especial, para 
proteger idosos, assegurando o diálogo entre a lei de planos de saúde, o CDC e 
o Estatuto do Idoso, e em casos de processo civil e execução fiscal. 

Dois destes acórdãos do E. STJ seguiram o rito dos “repetitivos” (artigo 
543-C, do antigo CPC e da Resolução STJ 8/2008), ambos em temas tributá-
rios, um de 201036 e outro de 2013.37

Diálogo das fontes: do conflito à coordenação das normas do direito brasileiro. São 
Paulo: Ed. RT, 2012. p. 67 e ss.

 34. Veja sobre a boa recepção do diálogo das fontes na jurisprudência, BESSA, Leonardo 
Roscoe. Diálogo das fontes no direito do consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima 
(Org.). Diálogo das fontes: do conflito à coordenação das normas do direito brasileiro. 
São Paulo: Ed. RT, 2012. p. 183 e ss.

 35. Veja a expressão “diálogo das fontes” no site de consulta de jurisprudência oficial do 
STJ: [www.stj.jus.br/SCON]. Acesso em: 18.02.2015.

 36. Veja decisão: “Recurso especial representativo de controvérsia. Artigo 543-C, do CPC. 
Processo judicial tributário. Execução fiscal. Penhora eletrônica. Sistema Bacen-Jud. 
Esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora. Ar-
tigo 11, da Lei 6.830/80. Artigo 185-A, do CTN. Código de Processo Civil. Inovação 
introduzida pela Lei 11.382/2006. Artigos 655, I, e 655-A, do CPC. Interpretação 
sistemática das leis. Teoria do diálogo das fontes. Aplicação imediata da lei de índo-
le processual. 1. A utilização do Sistema Bacen-Jud, no período posterior à vacatio 
legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências ex-
trajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de 
depósitos ou aplicações financeiras (Precedente da Primeira Seção: EREsp 1.052.081/
RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 12.05.2010, DJe 
26.05.2010. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR, Rel. 
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Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; 
AgRg no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 08.06.2010, DJe 21.06.2010; REsp 1.101.288/RS, Rel. Ministro Bene-
dito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02.04.2009, DJe 20.04.2009; e REsp 
1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado 
em 07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da Corte Especial que adotou a mesma 
exegese para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
julgado em 15.09.2010). 2. A execução judicial para a cobrança da Dívida Ativa da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é 
regida pela Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] 
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A, do CTN (que cuida da decretação de 
indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado) e os artigos 655 e 655-A, 
do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira) é superada com a 
aplicação da Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes, idealizada pelo alemão Erik 
Jayme e aplicada, no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima Marques, a fim de 
preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código 
Civil. 10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo das Fontes, as normas gerais 
mais benéficas supervenientes preferem à norma especial (concebida para conferir 
tratamento privilegiado a determinada categoria), a fim de preservar a coerência do 
sistema normativo. [...] 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a le-
galidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplica-
ções financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido 
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (REsp 1.184.765/
PA, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 03.12.2010).

 37. Veja: “Processual civil. Tributário. Recurso representativo da controvérsia. Art. 543-C, 
do CPC. Aplicabilidade do art. 739-A, § 1º, do CPC às execuções fiscais. Necessidade 
de garantia da execução e análise do juiz a respeito da relevância da argumentação 
(fumus boni juris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação (peri-
culum in mora) para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor opos-
tos em execução fiscal. [...] 7. Muito embora por fundamentos variados – ora fazendo 
uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador cami-
nho da teoria do ‘Diálogo das Fontes’, ora utilizando-se de interpretação histórica dos 
dispositivos (o que se faz agora) – essa conclusão tem sido a alcançada pela jurispru-
dência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Tur-
mas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1.381.229/
PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg 
no REsp 1.225.406/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado 
em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedi-
to Gonçalves, j. 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891/SC, Primeira Turma, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465/RS, Primeira Turma, Rel. 
Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl 
no Ag 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.09.2011; 
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Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

Em alguns poucos casos, a teoria foi afastada. Interessa saber como e por-
que esta teoria foi afastada. Os casos em que a teoria do diálogo das fontes 
foi afastada, em 2015, no E. STJ eram de três grupos ou casos, a saber: 1) 
quando a relação não era de consumo e a regra especial não deveria (ou po-
deria) repercutir no sistema de direito civil entre comerciantes, tendo como 
leading case um pedido de revisional entre empresários, que deve seguir as 
normas de imprevisão e revisão dos contratos entre iguais do Código Civil com 
exclusividade,38 – decidindo caso de diálogo sistemático de coerência, encon-

REsp 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado 
em 17.08.2010; AgRg no Ag 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Mei-
ra, DJe 26.02.2010; REsp 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 
DJe 20.11.2009; REsp 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 
DJe 19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada 
pelo REsp 1.178.883/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado 
em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416/AL, Primeira Turma, Rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923/PR, 
Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso 
especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolu-
ção STJ 8/2008” (REsp 1.272.827/PE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, j. 22.05.2013, DJe 31.05.2013). 

 38. O leading case é: “Recurso especial. Civil. Ação revisional de contrato de compra e 
venda. Dólar americano. Maxidesvalorização do real. Aquisição de equipamento para 
atividade profissional. Ausência de relação de consumo. Teorias da imprevisão. Teoria 
da onerosidade excessiva. Teoria da base objetiva. Inaplicabilidade. 1. Ação proposta 
com a finalidade de, após a maxidesvalorização do real em face do dólar america-
no, ocorrida a partir de janeiro de 1999, modificar cláusula de contrato de compra 
e venda, com reserva de domínio, de equipamento médico (ultrassom), utilizado 
pelo autor no exercício da sua atividade profissional de médico, para que, afastada a 
indexação prevista, fosse observada a moeda nacional. 2. Consumidor é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço 
oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva 
ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que última a 
atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço 
para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, por-
tanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de 
consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (con-
sumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa 
do Consumidor. 3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria 
da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mu-
danças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do 
negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento impre-
visível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor 
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trando coerência em manter a diferença de sistemas, pois não há vulnerável 
envolvido; 2) para manter a prioridade de regras específicas para o caso do 
próprio microssistema tutelar de proteção dos consumidores diante de regras 
outras do sistema geral, em especial para impor os prazos prescricionais de 
cinco anos do CDC em matéria de acidentes de consumo,39 – em um diálogo 

da prestação, demandando tutela jurisdicional específica. 4. O histórico inflacionário 
e as sucessivas modificações no padrão monetário experimentados pelo país desde 
longa data até julho de 1994, quando sobreveio o Plano Real, seguido de período de 
relativa estabilidade até a maxidesvalorização do real em face do dólar americano, 
ocorrida a partir de janeiro de 1999, não autorizam concluir pela imprevisibilidade 
desse fato nos contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana, 
em se tratando de relação contratual paritária. 5. A teoria da base objetiva, que teria 
sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6º, inciso V, do Código de Defesa 
do Consumidor – CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibi-
lidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por 
pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consi-
deração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação 
contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente 
estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse 
contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido 
por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo 
contratual, ou seja, sua base objetiva. 6. Em que pese sua relevante inovação, tal teo-
ria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso 
ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. 
Não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito 
das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor, 
mormente com a finalidade de conferir amparo à revisão de contrato livremente pac-
tuado com observância da cotação de moeda estrangeira. 7. Recurso especial não 
provido (REsp 1.321.614/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, rel. p/ acórdão 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.12.2014, DJe 03.03.2015). 

 39. Veja decisão monográfica sobre o tema: “Recurso Especial 1.391.627/RJ (2013/ 
0202254-0) [...] 1. Controvérsia acerca da prescrição da pretensão indenizatória origi-
nada de fraude praticada por gerente de instituição financeira contra seus clientes. 2. 
‘As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes 
ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente 
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos 
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracteri-
zando-se como fortuito interno’ (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC). 3. 
Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 
do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição 
financeira. 4. Impossibilidade de aplicação das regras de prescrição do Código Civil, 
ainda que mais favoráveis ao consumidor, tendo em vista o não acolhimento da teoria 
do diálogo de fontes por esta Corte Superior. 5. Possibilidade de responsabilização 
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sistemático de complementariedade ou subsidiariedade, decidindo que não há 
lacuna ou necessidade de complementar o sistema de proteção especial, que 
é expresso no prazo prescricional para o caso examinado; e 3) em caso de 
medidas de urgência, impedindo que a fazenda pública possa fazer a penhora 
on-line com prejuízo para as empresas. 

pessoal do gerente, com base na culpa aquiliana, não se aplicando o Código de Defesa 
do Consumidor quanto a essa pretensão. 5. Inocorrência de prescrição da pretensão 
dirigida contra o gerente. 6. Recurso especial parcialmente provido”. E do voto mono-
crático: “O juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de 
Defesa do Consumidor por entender que a pretensão se fundava em defeito do serviço. 
O tribunal de origem, por maioria, manteve a sentença. Daí a controvérsia devolvida a 
esta Corte Superior, relativa à ocorrência de prescrição. Sob a ótica da ora recorrente, a 
hipótese não se enquadraria no conceito restrito de fato do serviço, previsto no art. 27 
do Código de Defesa do Consumidor, devendo-se aplicar, portanto, as regras de pres-
crição do Código Civil de 2002, fazendo referência à teoria do diálogo de fontes [...]. 
Desse modo, a hipótese dos autos configura um flagrante defeito do serviço, estando 
correto o entendimento do tribunal de origem quanto à aplicação da prescrição quin-
quenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida 
contra a instituição financeira, fornecedora do serviço bancário defeituoso. Quanto 
ao alegado ‘diálogo de fontes’, interessante ressaltar a particularidade do presente caso 
em que o consumidor se insurge contra a aplicação do próprio Código de Defesa 
do Consumidor, pois as normas do Código Civil de 1916 sobre prescrição são mais 
favoráveis, existindo uma aparente contradição com o propósito protetivo da norma 
consumerista. Essa possível contradição não é admitida por uma parte da doutrina, 
que defende a prevalência da norma mais favorável ao consumidor, ao que se deno-
mina ‘diálogo de fontes’. Porém, esse entendimento doutrinário não obteve guarida 
na jurisprudência desta Corte Superior, conforme se verifica no seguinte julgado: [...] 
REsp 1.009.591/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.08.2010). 
Assim, embora o Código Civil de 1916 seja mais favorável ao consumidor, esse fato, 
por si só, não impede a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. [...] Por fim, 
assiste razão à parte recorrente no que tange à inaplicabilidade da prescrição do art. 
27 do Código de Defesa do Consumidor à pretensão deduzida contra a pessoa do 
gerente da instituição financeira, pois este atuou ilicitamente em nome próprio, e não 
como preposto do banco ou como fornecedor de produto ou serviço. Não há falar, 
portanto, em relação de consumo entre o consumidor e o gerente do banco, devendo-
-se aplicar, no caso, as regras de prescrição do Código Civil, estatuindo o prazo de 20 
anos na vigência do Código Civil de 1916 e de três anos na vigência do Código Civil 
atual (pretensão de reparação civil), não estando prescrita a pretensão surgida em 
1995 levada a juízo em 2004 [...]. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
especial tão somente para afastar a prescrição da pretensão deduzida contra o gerente 
da instituição financeira, impondo-se o retorno dos autos à origem para que prossiga 
o julgamento da causa, como entender de direito. Intimem-se. Brasília (DF), 10 de 
setembro de 2015 (Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 15.09.2015).
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Dessa análise, conclui-se que realmente o espírito da teoria foi bem com-
preendido, pois visa a proteção do vulnerável, mas não impõe que em casos de 
solução expressa e simples, se afaste a norma expressa consumerista, se o valor 
constitucional de proteção estiver suficientemente ali representado. Estes pou-
cos casos (cerca de 7%), demonstram como a teoria está sendo bem percebida 
(pois sua utilidade maior é justamente para casos de lacunas ou antinomias 
apenas aparentes) nos Tribunais Superiores. A atualização do CDC está em 
processo e já foi aprovada por unanimidade no Senado Federal, assim vale a 
pena analisarmos se traz modificações a esta realidade. 

3.2. O Projeto de Lei 3.514/2015 de Atualização do CDC e as leis novas

Como vimos, o art. 7º do CDC já prevê, desde 1990, que as fontes devem 
ser aplicadas em conjunto, a favor dos consumidores, podendo o direito do 
consumidor estar em outras leis, que o CDC. Como esclarece o referido julga-
do STJ: 

o art. 7º da Lei 8.078/1990 fixa o chamado diálogo de fontes, segundo o qual 
sempre que uma lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se 
somar ao microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo 
a mesma preferência no trato da relação de consumo (REsp 1.037.759/RJ, 
rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.02.2010, DJe 05.03.2010). 

Se, nos primeiros anos, a reação inicial ao art. 7º do CDC na jurisprudência 
das mais altas não foi a das mais positivas, a decisão da ADin 2.591 “popula-
rizou” a teoria do diálogo das fontes, e a tendência atual é que sua utilização 
firme-se cada vez mais no cenário nacional. Assim, a Comissão de Juristas do 
Senado Federal encarregada da Atualização do Código de Defesa do Consu-
midor, em 2012, tinha proposto uma valorização do art. 7º do CDC, com a 
inclusão de um parágrafo mais geral, que era o seguinte:

Art. 7º [...] 

§ 1º [...] 

§ 2º Aplica-se ao consumidor a norma mais favorável ao exercício de seus 
direitos e pretensões.

A regra estava reproduzida no PLS 281, 2012. O substitutivo do Senado Fe-
deral aceitou o conteúdo da regra, mas não sua localização, propondo criar um 
artigo 3º-A,40 logo após as definições, tendo ido assim o Projeto de Lei para a 

 40. O texto enviado à Câmara é o seguinte: “Art. 3º-A. As normas e os negócios jurídicos 
devem ser interpretados e integrados da maneira mais favorável ao consumidor”.
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Benjamin, Antônio Herman; marques, Claudia Lima. A teoria do diálogo das fontes e seu impacto no Brasil: uma 
homenagem a Erik Jayme. Revista de Direito do Consumidor. vol. 115. ano 27. p. 21-40. São Paulo: Ed. RT, jan.-fev. 2018.

Câmara. Se não há prejuízo nessa mudança, destaque-se que a função sistema-
tizadora e pedagógica do art. 7º do CDC de abertura do microssistema, perde 
uma chance de ser valorizada.

Como vimos, um dos temas em que a teoria do diálogo das fontes tem sido 
usada (ou afastada), a prescrição, merece nossa atenção especial. Quanto ao 
tema da prescrição, o PLS 283, 2012 na versão da Comissão de Juristas possuía 
norma especial, esclarecendo que as prescrições não previstas expressamente 
no CDC nos arts. 26 e 27 deveriam se regular pelo prazo subsidiário de dez 
anos do Código Civil (art. 206 do CC/2002). A regra sugerida era: “Art. 27-A. 
As pretensões dos consumidores não reguladas nesta seção prescrevem em dez 
anos, se a lei não estabelecer prazo mais favorável ao sujeito vulnerável”. A re-
gra tinha uma vantagem em relação ao texto atual do art. 206 do Código Civil, 
pois era mais clara e identificava que o diálogo deveria ser feito no sentido da 
aplicação do prazo mais favorável ao sujeito vulnerável. No substitutivo apro-
vado pelo Senado Federal a regra foi retirada e o tema continuará ensejando 
dúvidas. Esperamos que a aplicação da teoria do diálogo das fontes a favor do 
consumidor prevaleça. 

Duas leis novas merecem destaque nesta versão atualizada de nosso texto. 
O Marco Civil da Internet, Lei 12.965, de 2014, deve ser aplicado em diálo-
go com o CDC. O Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e esclarece ser um de seus 
fundamentos a defesa do consumidor, em seu art. 2º, inciso V. Entre os “direi-
tos e garantias dos usuários”, alguns desses usuários são caracterizados como 
consumidores (ex vi arts. 2º, 29 e 17 do Código de Defesa do Consumidor) no 
seu acesso à internet, estão as: 

[...] informações claras e completas constantes dos contratos de prestação 
de serviços, com previsão expressa sobre o regime de proteção aos seus da-
dos pessoais, aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações 
de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam 
afetar a qualidade dos serviços oferecidos (art. 7º, IV, da Lei 12.965/2014). 
Este Art. 7º do Marco civil assegura um diálogo entre o CDC e esta Lei 
12.965, de 2014.

Também é de se mencionar a Lei 13.460/2017, que trata da regulamen-
tação da proteção do usuário de Serviço Público. Assim como art. 7º da Lei 
8.987/1995,41 também a Lei nova, no § 2º no art. 1º impõe a aplicação harmô-

 41. Assim também: MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: 
Ed. RT, 2016. p. 84-85.
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nica com as regras previstas “na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando 
caracterizada relação de consumo”.

O espírito destas leis novas é guiado pelos arts. 170, V, e 5º, XXXII, da Cons-
tituição Federal. O art. 3º do Marco Civil da Internet, em seu parágrafo único, 
assegura a abertura do regulamento do uso da internet no Brasil às outras 
leis existentes e é um bom exemplo do diálogo das fontes ao afirmar que os: 
“princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento 
jurídico pátrio relacionados à matéria, ou nos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte”. Daí se retira a ideia de que os direi-
tos dos consumidores hoje assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor 
e na legislação especial e geral se somarão aos “novos” direitos assegurados 
por estas novas leis. A atualização do CDC, porém, continua necessária e traria 
maior estabilidade a esta teoria. 

4. observação final

Assim, sem querer finalizar esta análise e pesquisa que devem continuar 
em 2017, podemos afirmar, com os dados já levantados pela pesquisa, que os 
Tribunais Superiores, os Tribunais Estaduais, os juízes de primeira instância e 
os JECs consolidaram o uso do método do diálogo das fontes como caminho 
para – em casos difíceis – assegurar prevalência do princípio pro homine e desta 
eficácia horizontal dos direitos fundamentais por aplicação do CDC às relações 
privadas. 

Concluindo, pode-se afirmar que o diálogo das fontes é uma teoria sofis-
ticada para ajudar a decidir – de forma mais refletida e ponderada, segundo 
os valores constitucionais – os casos de conflitos de leis, resolver esses casos 
usando um novo paradigma, o da aplicação conjunta e coerente das normas 
em diálogo, orientada pelos valores da Constituição Federal, especialmente o 
de direitos humanos e de proteção dos vulneráveis. Trata-se de nova concep-
ção da teoria geral,42 que é muito bem-vinda e útil, pelo que agradecemos ao 
mestre Erik Jayme.

 42. AgRg no REsp 1.030.569/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.12.2009.
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Veja também Doutrina
•  A sociedade da (des)informação e os contratos de comércio eletrônico do Código Civil 

às atualizações do Código de Defesa do Consumidor, um necessário diálogo entre fon-
tes, de Sophia Martini Vial – RDC 88/229-257 (DTR\2013\7242);

•  O diálogo das fontes no transporte aéreo internacional de passageiros: ponderações 
sobre a aplicabilidade da convenção de Montreal e/ou do CDC, de Beatriz da Silva Ro-
land – RDC 99/39-70 (DTR\2015\10685);

•  Principios, interpretación y aplicación del derecho del consumidor argentino ante el 
nuevo Código Civil y Comercial. Una aproximación al diálogo de fuentes, de Sergio 
Sebastián Barocelli – RDC 109/77-109 (DTR\2017\226); e

•  Superação das antinomias pelo diálogo das fontes – O modelo brasileiro de coexistência 
entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002, de Claudia Lima 
Marques – RDC 51/34-67 e Doutrinas Essenciais de Direito do Consumidor 1/679-718 
(DTR\2004\798).
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