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RESUMO
Esta tese objetiva analisar a teoria da confiança no Direito Civil brasileiro, bem como
o seu conceito, autonomia, limites e aplicação em alguns contratos em espécie.
Atualmente, o debate metajurídico, em particular na Filosofia e na Sociologia, traz
interessantes discussões sobre a crise da confiança, a necessidade de confiar, a
confiabilidade, a confiança em meio ao cenário da complexidade social (no qual o
Direito também está inserido) e do risco. A evolução jurídica da confiança passa
não somente pelo direito privado, como também pelo direito público, pois alguns
doutrinadores defendem que o princípio da confiança deriva do princípio do Estado
de Direito, o qual rege todos os ramos do ordenamento jurídico. O atual estudo da
confiança ingressa o Direito Civil brasileiro bastante influenciado pela doutrina
estrangeira, como a doutrina alemã (Karl Larenz e Claus-Wilhelm Canaris) e a
doutrina portuguesa (António Menezes Cordeiro e Manuel Carneiro da Frada),
reforçando-se, modernamente, a investigação sobre uma teoria da confiança,
complexa e autônoma. O Código Civil de 2002 não prevê expressamente a
confiança, de modo que a discussão do tema ainda é adstrita ao âmbito da escassa
doutrina e da recente jurisprudência. Diante de sua complexidade, o estudo da
confiança é de extrema importância, a fim de evitar-se sua vagueza, sua excessiva
amplitude ou sua indevida submissão a outros institutos. No Direito Civil brasileiro,
algumas espécies contratuais permitem a nítida observação do surgimento de
situações de confiança e reclamam, portanto, eventual proteção dessas
expectativas legítimas.
Palavras-chave: Confiança. Teoria da Confiança. Princípio da Proteção da
Confiança. Expectativas Legítimas. Direito Civil Brasileiro. Contratos.
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ABSTRACT
This thesis aims to analyze the Theory of Legitimate Expectations in Brazilian Civil
Law, as well as its concept, autonomy, limits, and application in some contracts.
Currently, the meta-legal debate, particularly in Philosophy and Sociology, brings
interesting discussions about the crisis of trust, the need to trust, reliability, trust
amidst the scenario of social complexity (in which Law is also inserted) and risk. The
legal evolution of legitimate expectations passes not only through private law, but
also through public law (since some scholars argue that the principle derives from
the principle of the rule of law, which governs all branches of the legal system. The
current study of trust is part of the Brazilian Civil Law, which is greatly influenced by
foreign doctrine, such as the German doctrine (Karl Larenz and Claus-Wilhelm
Canaris) and the Portuguese doctrine (António Menezes Cordeiro and Manuel
Carneiro da Frada), modernly enhancing the research on the complex and
autonomous Theory of Legitimate Expectations. The Brazilian Civil Code of 2002
does not expressly contemplate the legitimate expectations, so that the discussion
of the subject is still restricted to the scope of scarce doctrine and recent
jurisprudence. In view of its importance, the study is extremely important in order to
avoid its vagueness, excessive amplitude or undue submission to other institutes.
In Brazilian Civil Law, some contractual forms allow the clear observation of the
emergence of situations of legitimate expectations and therefore claim eventual
protection of these legitimate expectations.
Keywords: Trust. Theory of Legitimate Expectations. Protecting Legitimate
Expectations. Legitimate Expectations. Brazilian Civil Law. Contracts.

FERREIRA, Patrícia Cândido Alves. Teoria dell’affidamento nel diritto civile
brasiliano – concetto, autonomia, limiti e applicazione nell'area contrattuale.
2020. Dottorato – Facoltà di Diritto, Università di San Paolo, San Paolo, 2020.

RIASSUNTO
Questa tesi ha l'obiettivo di analizzare la teoria dell’affidamento nel diritto civile
brasiliano, nonché il suo concetto, autonomia, protezione, limiti e applicazione in
alcuni contratti specifici. Oggi, il dibattito metagiuridico, specialmente in filosofia e
sociologia, porta ad interessanti discussioni sulla crisi dell’affidamento, la necessità
della fiducia, l'affidabilità en sé, nello scenario della complessità sociale (in cui è
anche inserito il diritto) e dal rischio. L'evoluzione del principio di affidamento (come
principio giuridico) passa non solo attraverso il diritto privato, ma anche attraverso
il diritto pubblico, poiché alcuni studiosi sostengono che il principio dell’affidamento
derivi dallo stato di diritto, che governa tutti i rami dell’ordinamento giuridico.
L'attuale studio sull’affidamento è inquadrabile nel diritto civile brasiliano, che è stato
fortemente influenzato dalla dottrina straniera, quella tedesca (Karl Larenz e ClausWilhelm Canaris) e quella portoghese (António Menezes Cordeiro e Manuel
Carneiro da Frada), che hanno dato un contributo significativo alla ricerca per
l'elaborazione di una complessa e autonoma teoria dell'affidamento. Il codice civile
del 2002 non prevede espressamente una norma sull’affidamento, e quindi la
questione è ancora limitata a causa della scarsa dottrina in materia e della
giurisprudenza formatasi solo recentemente. Data la sua rilevanza, lo studio
dell’affidamento è di massima importanza, e ciò al fine di evitare la sua
indeterminatezza, la sua eccessiva vastità o la sua non corretta riconducibilità ad
altri istituti. Nel diritto civile brasiliano, alcune forme di contratto consentono una
evidente correlazione con le condizioni riconducibili al concetto di affidamento e
pertanto rivendicano l'eventuale tutela di tali aspettative allorquando le stesse siano
legittime.
Parole-chiave: Affidamento. Teoria dell’Affidamento. Tutela dell’Affidamento.
Legittimo Affidamento. Diritto Civile Brasiliano. Contratti.
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INTRODUÇÃO

I – Justificativa e importância do tema

Esta tese de doutorado trata do tema da confiança no âmbito do Direito,
sob o título “A Teoria da Confiança no Direito Civil Brasileiro - conceito, autonomia,
limites e aplicação no âmbito contratual”.
A justificativa para a eleição do tema parte da constatação de que, ao longo
dos anos, a confiança (lato sensu) passou a ter reconhecida influência na paz da
vida em sociedade (a “redução da complexidade social”, da qual fala Niklas
Luhmann):1 sem confiança, ainda que mínima, não seria possível sair de casa para
trabalhar, outorgar uma procuração ou comprar um bem, situações essas que
pertencem ao objeto de estudo do direito.
No meio social, a ordem jurídica desempenha a função de ser um dos
pilares da confiança: normas jurídicas são postas como redutoras de incertezas e,
portanto, acabam por impulsionar a atuação e a iniciativa dos integrantes do grupo
social (logo, é bastante razoável que os sujeitos confiem na eficácia dessas normas
e nas medidas que assegurem o seu cumprimento).2
Celebram-se negócios jurídicos, esperam-se prestações estatais e
desenvolvem-se relações intersubjetivas, pois, do direito, emana a proteção da

1

O sociólogo alemão Niklas Luhmann (1927-1998) estabelece sensíveis relações entre Direito e
confiança. Cf.: LUHMANN, Niklas. Confianza. Tradução de Amada Flores. Barcelona: Anthropos,
2005.
2 FRADA, Manuel António de Castro Portugal Carneiro da. Teoria da confiança e
responsabilidade civil. Coimbra: Almedina, 2007, p. 346.
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confiança. Contudo, embora o direito seja para a sociedade uma condição geral de
confiança, nem toda situação de confiança merece, obviamente, proteção jurídica.
Produzir e assegurar confiança são funções genéricas do ordenamento
jurídico como um todo, razão pela qual interessa, para os fins desta pesquisa, uma
confiança específica e digna de proteção.
Precedentes apontam que a preocupação com a proteção das justas
expectativas tem provável origem no direito romano e, quase em paralelo, também
era obra do direito canônico.
No direito italiano, a confiança começa a ser tratada na doutrina na primeira
metade do século XX, existindo obras datadas de 1917 (e talvez anteriores), que
abordaram de maneira bastante profunda a doutrina que se passou a designar
teoria dell’affidamento (teoria da confiança).
Embora existissem estudos doutrinários e debates jurisprudenciais
anteriores na Suíça e na Alemanha, em 1957, a jurisprudência do Superior Tribunal
Administrativo de Berlim reconheceu o princípio da proteção da confiança num caso
concreto. Esse paradigma, denominado A Viúva de Berlim, se tornou uma
referência sobre o tema da tutela das expectativas dos administrados em relação
às condutas administrativas.
O Direito Civil brasileiro, mesmo conhecendo a confiança sob a perspectiva
do direito italiano e do direito germânico, experimentou, em algum momento da
passagem do século XX para o século XXI, uma desorganização sistemática no
domínio da teoria da confiança e de sua respectiva autonomia.
Esse nó se perpetua até hoje na maior parte da doutrina e da jurisprudência
brasileiras e, ressalvados os doutrinadores que racionalmente não são adeptos da
autonomia da confiança, ocorreu provavelmente (i) pelo alargamento que assumiu
a boa-fé objetiva e pelo seu desabrido intento de abranger várias figuras e mesmo
teorias ou (ii) pela importação de doutrina que concebe a confiança como um
simples desdobramento da boa-fé objetiva.
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Há, ainda, os que pensam que o princípio da proteção da confiança
apresenta a mesma configuração no direito público e no direito privado.
A importância do estudo da confiança está em reafirmá-la como teoria
autônoma, com dogmática própria e objetivamente aplicável ao Direito Civil pátrio
(como na disciplina dos contratos). Está, também, em identificar as particularidades
da confiança que a diferenciam de conceitos outros, bem como em delimitar
situações jurídicas por ela protegidas e, por conseguinte, seu campo de aplicação.
Diante dessas considerações, a contribuição que se pretende dar com esta
tese diz respeito à investigação da Teoria da Confiança no Direito Civil brasileiro,
estabelecendo-lhe o conceito, os limites e o caráter autônomo, componentes
necessários à sua competente compreensão e aplicação, em especial na esfera de
determinados contratos mais permeáveis à visualização da problemática.

II – Delimitação do tema

Como se infere do próprio título, esta tese cuida da Teoria da Confiança à
luz do Direito Civil brasileiro, mais especificamente sobre o seu conceito,
autonomia, proteção, limites e aplicação em contratos em espécie nos quais a
compreensão da problemática se torne mais nítida.
As principais questões a serem analisadas relacionam-se, em particular, à
consolidação da confiança no Direito Civil brasileiro como uma teoria autônoma
dotada de espaço de aplicação específico (não genérico e não retórico) e
consentânea com o ordenamento jurídico.

Surge, pois, a necessidade de

apreciação de tópicos como conceito, autonomia, limites e aplicação, os quais são
essenciais ao adequado entendimento da Teoria da Confiança no Direito Civil
brasileiro.
O tema será estudado no domínio do Direito Civil, e não terá ingerência em
outras disciplinas, o que se deve à constatação de que a confiança é hoje estudada
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em todas as áreas do Direito (Constitucional, Administrativo, Tributário, Comercial
ou Empresarial, Consumidor, Processual Civil, Penal e Processo Penal, Trabalho e
Processo do Trabalho, Internacional Público e Privado, dentre outras), cada qual
com uma compreensão específica e setorizada sobre a confiança, o que expandiria
demasiadamente o objeto de pesquisa.
Uma apreciação global da teoria da confiança no Direito seria, assim,
inviável, haja vista a complexidade dessa estrutura teórica e as particularidades de
sua aplicação em cada uma das disciplinas jurídicas. Desse modo, apenas em
caráter eventual serão feitas referências a outras disciplinas que tiverem conceitos
congêneres, similares ou pertinentes à compreensão do tema da confiança no
Direito Civil.
Cabe, aqui, uma ressalva quanto às disciplinas de direito público, em
relação às quais este estudo observará a evolução e o atual estágio do princípio da
proteção da confiança, seja (i) pela importância do panorama histórico, seja (ii) para
explicar a pressuposição de que a teoria da confiança do direito privado não
descende do princípio da proteção da confiança do direito público, pois, no máximo,
teriam a mesma origem.
O trabalho apresenta estruturação em cinco capítulos, além desta
introdução geral e da conclusão, tópicos que ora passam a ser mencionados.
No Capítulo I, dedica-se a uma breve incursão metajurídica no terreno da
Filosofia (Social) e da Sociologia, não sem razão: é incomum deparar-se com um
conceito expresso de confiança na doutrina jurídica, quer porque se a concebe
implícita, quer porque se supõe que o seu conceito se conforma com a vaguidão.
Ciências como a Filosofia (Social) e a Sociologia) têm uma perspectiva privilegiada
de temas que são objeto do Direito, dentre os quais a confiança, cuja compreensão
se tornou essencial para as condutas individuais e para a vida em sociedade.
No Capítulo II, investiga-se a evolução da confiança no direito público
alemão e, por vínculo de derivação, no direito público brasileiro. Essa iniciativa se
deve (i) à investigação histórica da confiança no direito público e à eventual relação
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com os antecedentes da confiança no Direito Civil; (ii) à compreensão das razões
pelas quais o princípio da proteção da confiança no direito público alemão ocupa a
atenção de Karl Larenz e Claus-Wilhelm Canaris, investigando-se possível
existência de um elo remoto entre o princípio da proteção da confiança do direito
público e a confiança do direito privado; e (iii) pelo avançado estágio da doutrina
de direito público no tocante ao princípio da confiança, cujo conhecimento poderá
evitar que não se confundam a terminologia e os conceitos.
No Capítulo III, optou-se por dispor a abordagem sobre o direito civil
estrangeiro à frente do capítulo destinado ao estudo do tema no Direito Civil
brasileiro (Capítulo IV), o que se explica por não ser a confiança uma criação do
direito nacional, exigindo o seu estudo no direito pátrio uma prévia noção sobre a
sua linhagem. No mais, apresentam-se os principais estudos sobre a doutrina da
confiança no direito civil estrangeiro, passando pelos modelos que influenciam a
abordagem do tema no Direito Civil brasileiro, dispostos por ordem de antiguidade
da doutrina: o sistema italiano, o sistema germânico e o sistema português.
No Capítulo IV, aborda-se o momento histórico que envolve a confiança no
âmbito do Direito Civil brasileiro, no intuito de entender a vinda da confiança para o
direito privado pátrio, bem como as colocações postas pela doutrina nacional, que,
frequentemente, estuda a confiança a partir do cotejo como outros institutos e
figuras (boa-fé, venire contra factum proprium, abuso de direito, erro, aparência,
entre outros).
No Capítulo V, de teor pré-conclusivo, são analisados os elementos
colhidos ao longo da pesquisa, a fim de defender a reaproximação do Direito Civil
brasileiro do estudo da teoria da confiança. Explica-se, também, a autonomia da
confiança como uma estrutura teórica, a qual vem definindo seus específicos
espaços de ação. São apresentados, ainda, o conceito de confiança, os limites
objetivos para a sua proteção, casos concretos que demonstram a sua adequada
aplicação na esfera contratual e outras ponderações úteis à melhor inteligência da
teoria em comento.
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Por fim, apresenta-se a conclusão que demonstra a confiança como uma
teoria autônoma, complexa (mas com pontos de identificação objetivos e
delimitados) e, sobretudo, necessária e útil ao Direito Civil brasileiro.

III – Métodos é técnicas de pesquisa

O método empregado compreendeu, de início, um levantamento
bibliográfico preliminar que atendia aos objetivos propostos, o qual foi ampliado por
indicação do orientador e da banca de qualificação, bem como por conta dos
estudos realizados durante o curso de doutorado.
Como o tema da confiança não se encerra unicamente nos limites do
Direito Civil brasileiro (aliás, tem importante presença no direito público), questões
foram cotejadas com demais disciplinas, em especial o Direito Administrativo
(alemão e brasileiro) e o Direito Tributário (brasileiro).
Investigou-se, também, o direito civil estrangeiro – principalmente, o
italiano, o alemão e o português -, cujos estudos sobre a confiança são mais
sólidos, além de frequentemente citados na doutrina brasileira.
Em menor grau, recorreu-se à metodologia de outras ciências sociais,
como a Filosofia (Social) e a Sociologia, no intuito de melhor compreender a
percepção das pessoas e da sociedade sobre a confiança.
Realizou-se um exame pontual da jurisprudência, no qual foram citados
paradigmas do Supremo Tribunal Federal por ocasião do reconhecimento histórico
do princípio da proteção da confiança no direito público brasileiro, assim como
alguns acórdãos paradigmáticos do Superior Tribunal de Justiça proferidos, na via
recursal, para solução de controvérsias que trazem a confiança como tema central
(e não meramente retórico).
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A metodologia escolhida aplicou os métodos dedutivo e indutivo. Na busca
de explicações sobre pontos específicos que partiram de conceitos gerais
constantes de teorias e leis, foi utilizado o método dedutivo; em relação aos pontos
específicos necessários à obtenção de conclusões gerais, recorreu-se ao método
indutivo.
Por último, a análise de resultados foi baseada na interpretação do Código
Civil de 2002 e demais leis, da doutrina e da jurisprudência, de modo a possibilitar
uma reflexão sobre a aplicação mais adequada da teoria da confiança no Direito
Civil brasileiro, de sorte a estimular a sua melhor utilização e o seu desenvolvimento
nessa disciplina.
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CONCLUSÃO

Em seu sentido metajurídico, a confiança é um bem necessário à redução
da complexidade social, uma vez que funciona como marco inicial de condutas que
contribuem para a paz social.
No sentido jurídico, confiança é uma expectativa legítima de que o outro
mantenha o comportamento do qual se valeu para produzir esse estado,
conduzindo-se no plano da boa-fé, da probidade, da lealdade e de demais condutas
esperadas pelo senso comum ou prática corrente.
No direito público, o “princípio da proteção da confiança” ou “princípio da
proteção da confiança legítima” representa a face subjetiva da segurança jurídica,
servindo à tutela do cidadão que confiou que as regulações e medidas emanadas
do Estado gozam de certa previsibilidade e continuidade contra modificações
jurídicas posteriores. É um princípio ou subprincípio que não guarda autonomia em
relação à segurança jurídica (esta, um elemento constitutivo do Estado de Direito).
No direito civil estrangeiro, uma teoria da confiança (teoria dell’affidamento)
formou-se na doutrina italiana para temperar as antigas teorias da declaração e da
vontade, a partir da diferenciação de elementos como vontade interna e vontade
declarada, bem como da valoração de uma confiança despertada e qualificada.
Contudo, Karl Larenz passa a tratar a confiança no direito alemão como um
princípio ético-jurídico imanente ao sistema do Direito, e não pertencente a
disciplinas específicas.
É, entretanto, Claus-Wilhelm Canaris quem desenvolve a ideia de uma
responsabilidade pela confiança, desde que a violação desta seja a causa da
consequência jurídica.
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Em Portugal, Manuel Carneiro da Frada dedica-se ao estudo de uma teoria
pura da confiança e uma terceira via da responsabilidade civil pela confiança,
trabalho antes iniciado por João Baptista Machado no campo do direito e da tutela
das expectativas.
No Direito Civil brasileiro, por falta de expressa previsão legal, a maior
aceitação da confiança como teoria autônoma passa pela construção de conceitos,
pela diferenciação em face de outras teorias, princípios, institutos, bem como pela
identificação de critérios de aplicação no plano jurisprudencial.
A confiança apta a exigir proteção deve representar uma expectativa
legítima ou expectativas legítimas, de modo que haja uma relação de causalidade
entre a conduta de quem suscita confiança e o investimento da confiança de quem
confia.
A confiança e, por conseguinte, as expectativas legítimas raramente
estarão estarão positivadas no ordenamento jurídico, mas, ainda assim, o integram
e demandam a sua proteção.
Embora parte da doutrina e alguns enunciados normativos considerem a
confiança implícita nos arts. 112, 113, 187 e 422 do Código Civil de 2002, tais
dispositivos não preveem a confiança, o que não é necessário dada a sua natureza
de princípio geral.
Ainda que a confiança possa estar na base de um instituto ou na ratio de
uma norma ou regra jurídica, a responsabilidade civil pela confiança somente se
configurará se a frustração da legítima expectativa constituir o fundamento central
do dano ocasionado (se a defraudação da expectativa for indireta ou secundária,
não se caracteriza, em regra, a responsabilidade pela confiança).
A natureza jurídica da confiança é de princípio de caráter geral que visa à
segurança jurídica em sentido amplo (que perpassa todo o direito).
Não se afasta de todo que a proteção da confiança sistematizada pelo
direito público guarde um liame finalístico (e somente isso) com a confiança
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aplicável ao direito privado; afinal, proteger a confiança, no direito público e no
direito privado, tem como escopo primeiro a necessidade de resguardar as
expectativas (legítimas) da sociedade - tanto de forma mais ampla pelo Estado de
Direito em relação aos cidadãos, quanto de forma mais específica pela segurança
jurídica (ou, mais delimitada ainda, nas relações entre os próprios particulares).
Isso não significa dizer, por exemplo, que o Direito Civil ao adotar o princípio
da confiança estaria se valendo de um instituto do direito administrativo ou
constitucional, visto que o princípio do Estado de Direito traz uma ideia diretiva,
permitindo a cada disciplina do sistema o desenvolvimento de princípios e
subprincípios com conteúdo próprio, contanto que não se afastem da direção
apontada por aquele princípio maior.
No direito civil brasileiro, a maior parte da doutrina e da jurisprudência ainda
veem a confiança como uma figura parcelar da boa-fé (portanto, sem autonomia),
além de se valerem frequentemente de uma menção meramente retórica à
confiança.
A confiança é, porém, autônoma, embora possa se relacionar,
eventualmente, com outras formas de imputação de danos. Por conseguinte, o
regime da confiança não é o da boa-fé.
As regras de conduta de boa-fé atribuem quase sempre deveres como
lisura, correção, razoabilidade ou equilíbrio, mas não há nelas um interesse
autônomo em tutelar a confiança nem importa saber se a parte confiou ou não. Isso
ocorre exatamente porque a defraudação da confiança por si não dá ensejo à
responsabilidade por violação da regra de conduta de boa-fé.
A teoria da confiança também não se confunde com a teoria da aparência,
pois nesta existe uma tutela própria e quase automática do tráfego, que muitas
vezes prescinde de saber se alguém chegou a confiar ou não.
A crítica à autonomia da confiança deve-se ao fato de que: (i) parte da
doutrina a considera um conceito aberto, o que, em tese, levaria à profusão de
supostas situações de confiança, à vagueza de conteúdo e à amplitude de sua
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aplicação; (ii) outra parte da doutrina designa a confiança como uma figura parcelar
da boa-fé; e (iii) a jurisprudência funda-se habitualmente na aplicação meramente
retórica da confiança, o que ocasionaria o seu descrédito.
Institutos como o erro, o venire contra factum proprium e o abuso de direito
podem surgir vinculados (ainda que virtualmente) à proteção da confiança que a
parte cria no outro ou na sociedade, mas não se confundem com ela.
A proteção da confiança deve apresentar limites minimamente objetivos, a
fim de evitar-se o fenômeno da banalização. Desse modo, a confiança deve estar
corretamente identificada e ser o “bem” principal violado, para que se justifique
corretamente a sua aplicação, ou seja, a confiança deve ter dado causa à
consequência jurídica.
Na prática jurisprudencial, o Judiciário brasileiro, que já se encaminha para
um sistema de precedentes, pode muito bem adaptar à sua realidade o modelo de
danos oriundos da frustração da expectativa (expectations damages, da Common
Law), relativos ao cumprimento do interesse contratual positivo, isto é, equivaler à
suposta vantagem que a parte teria auferido se houvesse tido o cumprimento do
contrato.
Igualmente, a lapidação do modelo de responsabilidade civil conhecido por
punitive damages às hipóteses diferenciadas de frustração de confiança poderia
apresentar interessantes resultados, de modo a estabelecer um quantum
indenizatório além do suficiente para reparar ou compensar o prejuízo, a fim de
desestimular a conduta grave e danosa do ofensor (levando em consideração
critérios objetivos como: o renome da marca, o capital social, a gravidade da prática
abusiva, a extensão do dano e a reiteração da conduta.
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