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RESUMO 

O trabalho propõe o recurso a sistemas legais especialistas baseados em lógica 
paraconsistente para elaborar um Agente Inteligente capaz de negociar contratos, em 
especial contratos de massa, modalidade de contratação que costumeiramente 
proporciona pouco espaço para uma interação de fato entre as partes de um contrato. 
Em tais contratos, diversos ordenamentos consideram a posição da parte que adere às 
condições contratuais pré-especificadas como uma posição fraca e, portanto, 
merecedora de um tratamento especial e privilegiado pela lei. Este fato contribui a 
tornar menos seguros os termos nos quais o contrato foi de fato redigido, tornando-o, 
portanto, menos previsível e gerando um custo potencial a ser absorvido pelas partes. 
 
 
O recurso aos Agentes Inteligentes para a negociação pode proporcionar espaço para 
uma maior autonomia da parte mais fraca - o consumidor -, que, com a possibilidade de 
interagir com o A.I. e aproximar os termos do contrato de suas reais necessidades, pode 
previnir a inserção de cláusulas que podem ser consideradas abusivas bem como 
diminui a disparidade de sua posição em relação ao fornecedor - reduzindo a 
possibilidade potencial de revisão contratual. O perfil do A.I. a ser utilizado leva em 
consideração a técnica do precedente para reduzir a discricionariedade na interpretação 
e aplicação da lei, técnica esta fortalecida pelo recurso às lógicas paraconsistentes, 
segundo modelos desenvolvidos por Newton da Costa. 

PALAVRAS-CHAVES: COMÉRCIO ELETRÔNICO, INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL, LÓGICA, CONTRATOS 

ABSTRACT 

This work considers the use of legal expert systems based on paraconsistent logic in 
order to assemble an Intelligent Agent capable of contract’s negotiation, particularly 
regarding mass contracts, contracts that leave little – if any – room for a real interaction 
between the contractual parts before the agreement is made. 

On dealing with this situation, several law systems evaluated the position of the 
contractual part that has just the option between yes or no as a weaker part, and 
therefore considered that this part deserved an special treatment by law. This fact makes 
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these contracts more expensive and insecure, as the agreement provisions every now 
and them do not match the actual material content of the contract. 

The use of Intelligent Agents (I.A.) in the negotiations is thus proposed as a means to 
make room to an actual negotiation in some contracts which previously have long lost 
this phase, giving consumers’ more power to elaborate the contract that best fits their 
interest, as well as reducing the probability of having an agreement considered unfair by 
a judge that took notice of some abuse in the its standard – und previously unchangeable 
– provisions. 

The profile of the I.A. that are considered considers the utilization of the precedent 
technique as a rule of reason that aims to exclude or, at the least, minimize the 
discretionarity in the interpretation and application of Law, a technique that can be 
improved by the use of legal expert systems built from the proposal and creation of 
digitalized models based in paraconsistent logics. This logics, as developed by Newton 
da Costa, is used by showing the possibility of application of formal logic to Law and 
the application of paraconsistent logic calculations in the building of a legal expert 
system that can serve as a tool of control of the rationality and as an instrument capable 
of interaction with the consumer in a specific A.I. devoted to negotiate contracts. 

KEYWORDS: ELETRONIC COMMERCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; LOGIC; 
CONTRACTS 

  

1.  Introdução 

  

                            A rápida difusão das plataformas digitais e interativas como meio para 
a realização de contratos proporcionou grande impulso ao comércio eletrônico. Por 
outro lado, ressaltou uma assimetria que já era típica do comércio massificado, que diz 
respeito à definição unilateral do conteúdo contratual, motivada pela ausência de uma 
real e efetiva interação entre as partes negociantes. A isto veio se somar o desnível em 
que se encontram fornecedores e consumidores nas relações de consumo, que é 
relevante a tal ponto que justifica a existência de normas especialmente formuladas para 
a proteção do consumidor, procurando remediar essa assimetria - mormente a Lei 
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. 

                            A ausência da interação presencial nos contratos eletrônicos, no 
entanto, pode ser de certa forma contrabalanceada caso certas possibilidades do contrato 
eletrônico sejam desenvolvidas com vistas a favorecer a transparência e ampliar a gama 
de possibilidades de negociação por meio eletrônico. Neste sentido, destacam-se as 
possibilidades de ampliar a oferta de informação clara e relevante para o consumidor em 
níveis que, por vezes, podem até mesmo ser equiparados ou superar o nível de 
informação que o consumidor razoavelmente obtém em uma transação presencial; outra 
possibilidade - que é justamente o objeto do presente trabalho - relaciona-se à 
possibilidade da utilização de Agentes Inteligentes (AI)[1] na negociação com o 
consumidor, com a finalidade de aumentar a gama de opções que lhe são 
disponibilzadas, adequando o contrato às suas efetivas necessidades de forma que não 
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seria possível com um contrato padronizado[2]. Neste trabalho, verificaremos os fatores 
que justificam a viabilidade de um tal sistema a partir da consideração das 
características do contrato massificado contemporâneo, para a seguir tratarmos dos seus 
pressupostos lógico-jurídicos e de características básicas para que o sistema possa 
operar. 

  

2.  Comércio de Massa e Contratos de Adesão 

  

                            A teoria contratual nos ordenamentos do sistema romano-germânico 
apresentou, nos últimos séculos, como referência obrigatória à passagem de um modelo 
baseado no primado da autonomia da vontade, cuja eficácia era equiparável à da própria 
lei - no modelo que se tornou emblemático do liberalismo jurídico, descrito pelo Code 
Napoleón[3] - para um modelo no qual outros fatores assumem relevância. Entre estes, 
contam-se as regras destinadas a proteger partes consideradas desfavorecidas em uma 
relação contratual, ou então práticas que priorizam o dinamismo da contratação em 
detrimento da livre atuação da vontade, somente para mencionar alguns exemplos[4]. 

                            A industrialização e a orientação gradual da economia em torno de 
sistemas de produção de massa foram provavelmente dos primeiros fatores que 
contribuíram para essa mudança de paradigma. A produção massificada de bens e a 
abertura de novos mercados para o escoamento dessa produção, entre várias 
consequências, contribuíram também para forjar um novo modelo de contrato, mais 
simples e dinâmico, porém ao mesmo tempo, conforme se ressaltou, menos afeito a 
negociações preliminares minuciosas e longas[5]. 

                            O que passaria a ser o contrato emblemático do consumo de massa 
surgiu dessa mudança fundamental nas estruturas de produção. A uma produção de 
massa correspondia também um contrato massificado e padronizado, no qual havia 
pouco espaço para particularidades e especificidades ditadas por conveniências 
individuais e polarizados pelos vetores da eficiência e rigidez. 

                            O perfil jurídico de um contrato nestes moldes, à parte discussões 
sobre sua natureza cujo âmago foge às pretensões deste texto, foi paulatinamente 
enquadrado no conceito do contrato de adesão, para mencionar a figura contratual que 
mereceu maior atenção pela doutrina e pela própria legislação brasileira[6]. 

                            Tais contratos se incorporaram na rotina e na própria dogmática 
jurídica, ainda que a efetiva igualdade entre as partes para a negociação de um contrato, 
um dos requisitos essenciais para a validade do contrato típico do modelo liberal, não 
estivesse caracterizada de forma clara. Contratos pré-redigidos e também rígidos, 
impassíveis de negociação posterior sobre aspectos fundamentais, adequavam-se melhor 
às necessidades especificas da então nova economia, porém transformavam a fase que 
precedia à contratação em algo como um óbice a ser suprimido. 

                            Com o tempo, a lacuna deixada pela ausência da livre negociação em 
uma série de contratos, bem como a constatação de que uma série de fatores 
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conjunturais e não estritamente jurídicos revelavam a ausência da igualdade material 
entre as partes em vários contratos, causando desde a desconfiança em relação ao 
contrato como instrumento típico para a autodisciplina dos interesses privados - e 
pavimentando o caminho que foi seguido em futuros diagnósticos sobre uma eventual 
"morte do contrato"[7], ou a modificação radical das suas bases - não faltando os autores 
que vislumbram em determinadas práticas hoje típicas da sociedade de consumo como 
práticas não redutíveis à noção de contrato[8]. 

                            Não foi somente a massificação das relações econômicas que 
determinou uma mudança no perfil do contrato. Também houve a crescente intervenção 
do Estado no domínio econômico, mediante a inserção de normas com força cogente em 
uma disciplina que antes era quase um apanágio da liberdade, com o que foi chamado 
por muito tempo de dirigismo contratual. Nessa tendência, o contrato passou a ser 
menos um instrumento polarizado com base no vetor da liberdade individual para passar 
a refletir também outros valores presentes no ordenamento jurídico e, dessa forma, 
funcionar também como instrumento para a realização destes. Tome-se,  por exemplo, 
os casos de responsabilidade contratual objetiva, que iniciavam a ser incorporados em 
nossa legislação há certo tempo, ou, mais recentemente, o claro exemplo das normas 
referentes à defesa do consumidor, cujo objetivo, por meio da imposição de normas 
cogentes em determinados contratos e da vedação de outras que considera abusivas, é 
reequilibrar a relação entre consumidor e fornecedor. Essa iniciativa tem como 
fundamento o diagnóstico de que as relações de consumo padecem de um desequilíbrio 
estrutural no qual o fornecedor está quase sempre em situação de vantagem[9] - desse 
modo realizando de forma específica o valor da igualdade material e, mais 
especificamente, realizando a garantia referente à defesa do consumidor, nos termos da 
Constituição Federal. 

                            O ordenamento jurídico se adaptou, portanto, a essa nova formulação 
do contrato, assimilando lenta porém gradualmente sua tendência à massificação bem 
como absorvendo a pressão por um maior dirigismo contratual e consequente limitação 
material do seu conteúdo, ao mesmo tempo em que o contrato, em si, preservava seus 
contornos fundamentais. 

                            Tal adaptação, ressalte-se, não foi realizada somente dentro e por meio 
da transformação do instituto do contrato. No caso da proteção ao consumidor, por 
exemplo, a própria Lei nº 8.078/1990 estabelece uma série de procedimentos cuja 
finalidade última é a tutela do consumidor, cujo caráter por vezes extrapola o próprio 
direito civil (como no caso da estrutura administrativa do Sistema Nacional de Proteção 
ao Consumidor ou mesmo das normas penais que versam sobre os crimes contra o 
consumo, somente para citar dois exemplos de maior contraste). 

                            Para contrabalançar a excessiva rigidez e a ausência da vontade livre 
de ambos os contratantes na realização do contrato, o legislador inseriu no direito dos 
contratos uma série de regras que buscam equilibrar a posição das partes. Para tal, 
recorre à revisão contratual, fundamentada em fatores como a excessiva onerosidade do 
contrato, a ausência da boa-fé objetiva e a lesão, por exemplo. 

                            Essa ampla possibilidade de revisão dos termos do contrato diminui a 
sua previsibilidade e faz com que o risco relativo a essa incerteza seja embutido nos 
termos e custos da própria contratação. Naturalmente, se não existe a certeza de que 
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uma determinada prestação será cumprida, é preciso que a equação econômica do 
contrato, ao ser calculada, tome esse fato em consideração, quantificando-se o risco ao 
qual as partes se submetem. 

                            A ordem de problemas aqui levantada assume particular relevância ao 
se tratar da contratação realizada por meios eletrônicos, no chamado comercio 
eletrônico. Neste, a ausência de interatividade física entre as partes já é um pressuposto, 
e a interação entre ambas é estritamente dependente das possibilidades do próprio meio 
no qual as declarações de vontade são transmitidas. E, como nos demais contratos 
massificados, o custo do risco integralizado no preço total pago pelo consumidor, 
estipulado para que as empresas possam antecipar parte dos gastos com os ônus 
jurídicos conforme previsto, reduz a competitividade das empresas que oferecem 
produtos e serviços por meio de plataformas digitais e interativas. 

                            O ponto a ser levantado é justamente a possibilidade de, lançando-se 
mão de ferramentas tornadas possíveis pelo desenvolvimento das tecnologias de 
informação, efetivar-se uma nova mudança no perfil da contratação de massa, 
aproximando-a tanto quanto possível de um instrumento capaz de propor uma maior 
margem para a negociação e, portanto, para a efetiva atuação da autonomia privada, 
revertendo algumas tendências presentes desde o início da massificação do contrato. Em 
última análise, pode-se afirmar que a mesma tecnologia que permite essa abrangência 
da contratação em massa poderia também ser utilizada para proporcionar ao consumidor 
uma contratação consciente, leal e efetivamente negociada, reduzindo sua desvantagem 
conjuntural entre este e o fornecedor e, com isso, afastando o fantasma da revisão 
contratual. 

                            A modificação de parâmetros estruturais da contratação mediante a 
criação de um novo ambiente para a realização dos contratos pode ser tratada a partir da 
célebre equiparação que fez Lawrence Lessig do "código" à lei[10]. O "código", para 
Lessig, seriam os comandos presentes em um programa para computador, dispostos em 
instruções executáveis que estipulariam um determinado "output" para o usuário final e, 
consequentemente, condicionariam as suas opções sobre o que seria possível fazer em 
um determinado ambiente informatizado. Neste sentido, o código compara-se à 
arquitetura de um determinado ambiente - no sentido de que a arquitetura determina as 
utilizações possíveis de um determinado espaço físico. 

                            Afirma-se que a configuração de um determinado ambiente 
informático pode modificar as opções e possibilidades de um indivíduo que se utiliza 
deste sistema. Tomando-se a situação típica do contrato eletrônico, no qual o ambiente 
em que as declarações de vontade são externadas é justamente o meio eletrônico, é 
possível vislumbrar o recurso à tecnologia não somente como um vetor capaz de 
impulsionar a escala e a dinamicidade da contratação em si, mas também como uma 
ferramenta que permita aumentar o rol de opções para a pessoa que contrata por meio de 
um sistema informatizado, aproximando-a de suas reais intenções e necessidades. 

                            Este fortalecimento da posição do consumidor pode se dar, como 
notou Giovanni Sartor, pela implementação de protocolos que impeçam o Agente 
Inteligente de realizar práticas comerciais abusivas ou, no que toca diretamente aos 
fundamentos da tutela do consumidor, de realizar de forma particular e individualizada 
negociações sobre cláusulas que, caso fossem meras cláusulas de adesão constantes em 
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um formulário padrão, seriam consideradas a priori abusivas - favorecendo desta forma 
a autonomia privada e a própria liberdade do consumidor na adequação do contrato às 
suas necessidades[11]. 

                            Tal modificação pode proporcionar, por um lado, a maior adequação 
do contrato massificado aos preceitos constitucionais, bem como, por outro lado, maior 
previsibilidade e segurança em relação tanto ao cumprimento em si do contrato quanto à 
efetividade de suas cláusulas, reduzindo ou afastando a necessidade da revisão 
contratual. 

                            Com esse objetivo, intenta-se a seguir tratar das dificuldades lógicas 
para o desenvolvimento de um sistema inteligente que permita uma maior interação 
entre as partes no momento da celebração do contrato, bem como apontar um possível 
caminho por meio da utilização de lógicas não-clássicas na configuração de um tal 
sistema. 

  

2. Inteligência Artificial e Comércio Eletrônico 

 

                            Os conflitos que o Direito é chamado a solucionar têm distintos graus 
de complexidade, indo dos mais fáceis - que em geral englobam os casos corriqueiros - 
até os mais difíceis, sendo que em relação a estes últimos a possibilidade de se chegar, 
pela via da racionalidade objetiva, a uma solução correta dentre as várias possíveis é 
problemática. 

                            Com efeito, enquanto nos casos corriqueiros se exige apenas um 
raciocínio lógico-dedutivo a justificar a solução dada para pôr termo ao conflito 
respectivo, vez que em casos tais as premissas postas são acatadas sem maiores 
problemas, nos casos complexos, ao contrário, as premissas a ser utilizadas para se 
chegar a uma solução para o conflito necessitam de justificação: a denominada 
justificação externa. 

                            Vale dizer que os argumentos necessários para justificar a aplicação de 
uma premissa em detrimento das várias passíveis de ser invocadas nem sempre 
decorrem de um juízo objetivo, sendo que muitas vezes a tentativa de usar apenas a 
razão parece impossível. 

                            Essa situação contribui para a confirmação daquilo que muitos 
teóricos passaram a qualificar como a crise da razão. No entanto, será que a razão é 
deficiente justamente nos casos em que mais se necessita de seu auxílio? Ora, os casos 
difíceis invariavelmente requerem, para a solução de conflitos, a opção dentre dois ou 
mais valores caros à sociedade, os quais são em geral especialmente tutelados pelos 
ordenamentos jurídicos existentes. 

                            Por exemplo, quando direitos fundamentais entram em conflito, com a 
exigência da aplicação de uns em detrimento de outros, está-se diante de um caso difícil 
que certamente exigirá uma justificação externa pelo órgão que tem o dever de resolver 
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o problema. E, na linha das observações acima, justamente nesses casos, que são os 
mais importantes e polêmicos em face dos interesses em jogo, a razão se torna 
insuficiente? 

                            Pretende-se apresentar as possibilidades e limites da razão objetiva, 
em especial por meio da demonstração de que os horizontes do raciocínio se ampliam 
quando deixado de lado o princípio lógico da não-contradição, que, por sinal, é um dos 
postulados mais fortes albergados pela grande maioria dos cientistas do Direito, que 
defendem que a pressuposição de coerência e consistência são conditio sine qua non 
para a interpretação de um Sistema Jurídico. 

                            Neste sentido, será lançada a idéia de que as lógicas paraconsistentes 
podem servir como lógicas subjacentes na apreciação de casos jurídicos difíceis, 
permitindo o uso da razão além do ponto em que os sistemas de lógica clássica entram 
em colapso, incorporando as contradições e inconsistências como partes integrantes do 
sistema, a partir do que se pode desenvolver uma plataforma de inteligência artificial a 
serviço de maiores garantias de segurança jurídica; e no caso do presente trabalho com 
vistas ao aperfeiçoamento dos contratos de consumo. 

  

3. Hard Cases e Justificação Externa 

 

                            Parte-se do pressuposto de que os casos mais importantes submetidos 
à apreciação judicial coincidem, na maior parte das vezes, com os denominados casos 
difíceis, em que a aplicação pura e simples do método lógico-dedutivo não é suficiente 
para resolver questões dessa natureza. 

                            Isso permitiu que várias correntes do pensamento jurídico concluíssem 
pela impossibilidade de se utilizar a lógica dedutiva (uma racionalidade objetiva) para a 
solução de conflitos judiciais, destacando-se dentre essas correntes a dos realistas 
americanos.[12] 

                            Há também o ponto de vista de Theodor Viehweg[13], segundo o qual 
o método para a solução dos conflitos judiciais não é - e nunca foi - axiomático ou 
dedutivo da lógica, a não ser o estilo (que nesse caso se sobrepõe ao método) da 
tópica[14], ou seja, a chave do raciocínio jurídico não se encontra no caminho das 
premissas à conclusão, mas sim no estabelecimento das premissas. 

                            De qualquer forma, o pensamento crítico em relação à possibilidade de 
utilização do método da lógica dedutiva no raciocínio jurídico leva a algo que é certo: a 
insuficiência da lógica clássica para dar conta de todos os aspectos da argumentação 
jurídica. 

                            No entanto as críticas estão equivocadas ao pretenderem dissociar a 
lógica dedutiva da argumentação jurídica. O erro consiste no fato de que as teorias 
críticas não conseguiram distinguir o que vem a ser explicar e justificar uma decisão e, 
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ainda, que há uma diferença entre justificação interna e justificação externa. A distinção 
entre explicar e justificar é muito bem definida por Manuel Atienza:[15] 

"Para esclarecer o primeiro par de conceitos [explicar e justificar], pode-se lançar mão 
de uma distinção que procede da filosofia da ciência, entre o contexto de descobrimento 
e o contexto de justificação das teorias científicas. Assim, por um lado a atividade 
consistente em descobrir ou enunciar uma teoria e que, segundo a opinião generalizada, 
não é suscetível a uma análise de tipo lógico; a única coisa que cabe aqui é mostrar 
como se gera e se desenvolve o conhecimento científico, o que constitui uma tarefa que 
compete ao sociólogo e ao historiador da ciência. Mas, por outro lado , está o 
procedimento consistente em justificar ou validar a teoria, isto é, em confrontá-la com 
os fatos a fim de mostrar sua validade; esta última tarefa requer uma análise de tipo 
lógico (ainda que não só lógico) e está regida pelas regras do método científico (que, 
portanto, não são de aplicação no contexto de descobrimento)." 

  

                            Vale dizer que essa distinção pode ser utilizada no campo da 
argumentação jurídica, daí por que é possível concluir que uma coisa é o procedimento 
mediante o qual se estabelece uma determinada premissa ou conclusão, o que é bem 
diferente do procedimento que consiste em justificar referida premissa ou conclusão. 

                            Saliente-se que, em geral, os órgãos jurisdicionais não têm que 
explicar os motivos pelos quais decidiram dessa ou daquela forma, devendo apenas 
justificar suas decisões.[16] 

                            Portanto, tendo em vista a distinção é fácil verificar o equívoco em 
que incorreram as críticas acima referidas, segundo as quais o processo de tomada de 
decisão dos órgãos judiciais não se efetua segundo um modelo lógico.[17] 

                            O segundo aspecto que as teorias críticas não levaram em conta foi o 
fato de não terem percebido, conforme mencionado acima, que há uma diferença entre 
justificação interna e justificação externa. 

                            A justificação interna é o caminho que vai da premissa normativa 
(premissa maior), na qual deve ser subsumida a premissa fática (premissa menor), até 
ser deduzida uma conclusão válida.[18] 

                            Nenhuma decisão jurídica pode prescindir desse tipo de justificação. 

                            Pois bem, a justificação interna só é suficiente quando nem a norma, 
nem a comprovação dos fatos suscitam dúvidas razoáveis.[19] 

                            Ocorre que nos casos difíceis o estabelecimento da premissa 
normativa e/ou da premissa fática implica uma questão problemática, fazendo-se 
necessários argumentos adicionais em favor das premissas que se pretenda utilizar, 
argumentos estes que provavelmente não serão puramente dedutivos. Esse tipo de 
argumentação é o que se denomina justificação externa. 
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                            A hermenêutica jurídica aponta uma série de passos na tarefa de 
solucionar os casos difíceis, o que não tem nenhum interesse para os fins a que se 
propôs o presente trabalho. Aqui a ideia é provocar uma discussão acerca da 
possibilidade de se aplicar lógicas paraconsistentes na argumentação que faz parte da 
justificação externa em casos difíceis, o que permitiria uma ampliação dos limites da 
racionalidade, a qual fica bem restrita ao respeitar princípios lógicos clássicos tais como 
o da não-contradição. 

                            Sendo assim, aponta-se para a utilização de lógicas não-clássicas para 
o desenvolvimento de sistemas computacionais de inteligência artificial para garantir 
maior segurança contratual nas relações consumeristas. 

                            Posto isso, será feita, de início, uma tentativa de demonstrar a lógica 
subjacente ao conjunto contraditório das soluções, em especial com a aplicação de 
lógicas paraconsistentes originalmente propostas pelo filósofo brasileiro Newton 
Carneiro Affonso da Costa.[20] 

  

5. Lógica Deôntica Paraconsistente e Decisões Jurídicas Contraditórias 

                            Um dos desenvolvimentos recentes no campo da lógica deôntica é a 
formulação de sistemas de lógica deôntica paraconsistente com operadores deônticos 
bidimensionais, ou seja, operadores morais e jurídicos distintos. Para a formulação de 
tais sistemas contribuíram várias motivações, como a elaboração de uma lógica 
comportando noções normativas e valorativas e a análise de conexões puramente 
lógicas entre conjuntos de enunciados morais, jurídicos e axiológicos, sem prejulgar 
relações de outra natureza que possam existir entre estes conjuntos.[21] 

                            Pretende-se aqui apontar outras motivações para o desenvolvimento de 
tais sistemas, além das mencionadas acima, que indicam a relevância de tais sistemas 
para a análise do raciocínio e da argumentação jurídica. 

                            Em casos difíceis é possível visualizar nitidamente a dinâmica da 
argumentação jurídica. A característica que ressaltamos aqui é a possibilidade de 
exprimir de maneira aproximada algumas das conclusões possíveis a ser dadas em casos 
dessa natureza, decisões estas incompatíveis entre si dentro de um mesmo sistema de 
lógica deôntica paraconsistente. Tal possibilidade vem atestar a relevância do estudo de 
tais sistemas lógicos não-clássicos para a argumentação e para a peculiar racionalidade 
jurídica, que diuturnamente lida com situações e decisões contraditórias. 

                            Dentre os diversos sistemas lógicos existentes na atualidade, será 
indicado, a título de exemplificação, o cálculo L1 para representar formalmente tais 
decisões[22]. 

  

O SISTEMA L1      
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                            L1 é construído sobre o cálculo C1 de Da Costa[23] (é uma extensão 
conservativa de C1) como cálculo proposicional standard mais Om (obrigatório 
moralmente) e Oj (obrigatório juridicamente) como operadores primitivos, Fj (proibido 
juridicamente), Fm (proibido moralmente), Pj (permitido juridicamente), Pm (permitido 
moralmente) como operadores derivados e possui os seguintes postulados 
específicos[24]: 

  

-          Postulados deônticos 

Om (A→B) →(OmA→OmB) 

OmA→¬Om¬A 

OmA→(OmA)° 

A/OmA 

  

- Postulados legais 

Oj (A→B) →(OjA→OjB) 

OjA→¬Oj¬A 

OjA→(OjA)° 

A/OjA 

  

-          Postulados mistos 

OjA→OmA 

OmA→PjA 

  

Teorema 1 

Em L1 é possível derivar: 

Onde:                  FmA=def Om¬A 

FjA=def Oj¬A 

~FmA=defOm~A 
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~FjA=defOj~A 

  

?? PmA →PjA 

?? FmA→¬OjA 

?? FjA→FmA 

?? OjA→PmA 

?? Om (OjA→OmA) 

?? Oj (OjA→OmA) 

  

Teorema 2 

  

São teoremas de L1 

  

T1                        OmA→Om(AvB) 

T2                        OjA→Oj(AvB) 

T3                        FmA^A°→¬OmA 

T4                        FjA^A°→¬OjA 

T5                        OmB→Om(AvB) 

T6                        OjB→Oj(AvB) 

T7                        A°→¬(OmA^FmA) 

T8                        A°→¬(OjA^FjA) 

T9                        Om~A→~OmA 

T10                      Oj~A→~OjA 

T11                      Om(A^B)↔ OmA^OmB 

T12                      Oj(A^B)↔ OjA^OjB 
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T13                      OmA^Om~A→OmB 

T14                      OjA^Oj~A→OjB 

T15                      ~(OmA^~OmA) 

T16                      ~(OjA^~OjA) 

T17                      OmA^Om(A→B) →OmB 

T18                      OjA^Oj(A→B) →OjB 

  

Teorema 3 

  

Em L1 não são válidos os seguintes esquemas: 

  

1-      Om¬(A^¬A) 

2-      Oj¬(A^¬A) 

3-      Om (A^¬A)→OmB 

4-      Oj (A^¬A)→OjB 

5-      OmA^Om¬A→OmB 

6-      OjA^Oj¬A→OjB 

7-      FmA^Fm¬A→OmB 

8-      FjA^Fj¬A→OjB 

9-      FmA→¬OmA 

10-  FjA→¬OjA 

11-  ¬(FmA^PmA) 

12-  ¬(FjA^PjA) 

13-  Om (¬A^¬¬A)→OmB 

14-  Oj (¬A^¬¬A)→OjB 



8291 
 

15- FmA^Fm¬A→FmB 

16- FjA^Fj¬A→FjB 

  

                            Na justificação da primeira posição poder-se-ia invocar conteúdos 
morais tanto em termos ontológicos quanto em termos jurídico-positivos, como 
superiores a quaisquer outros direitos. Basicamente é esse o significado claro do 
postulado misto de L1 , indicado acima, OmA→PjA. Esse postulado faz de todo dever 
moral uma permissão jurídica, embasando as correntes iusnaturalistas e "pós-
positivistas" que consideram que as normas morais implicam a invalidade das normas 
jurídicas incompatíveis. Nesse caso, o direito natural é considerado superior às ordens 
positivas, revogando a moral autônoma do indivíduo.     Ressaltem-se duas principais 
características do sistema L1 : 1- o sistema não exclui situações moralmente ou 
juridicamente contraditórias (também denominados dilemas deônticos[25]) e; 2- para 
este sistema, de uma contradição não é possível derivar qualquer proposição, como 
acontece com a lógica clássica. 

                            As duas características estão expressas pelo Teorema 3. As fórmulas 
1, 2, 9, 10, 11 e 12 demonstram a primeira característica, e as fórmulas restantes 
demonstram a segunda característica. Em geral, o princípio clássico da não contradição 
¬(A^¬A) não é uma fórmula válida no sistema. Assim é possível afirmar que a lógica 
subjacente à apreciação judicial dos casos jurídicos difíceis é constituída por um sistema 
como L1. Nesse sistema, as soluções números 1, 2 e 3, contraditórias entre si, podem ser 
representadas intuitivamente dentro do mesmo sistema lógico, sem que isso cause o 
colapso do sistema, principalmente a posição intermediária número 2. Em sistemas de 
lógica deôntica standard, as fórmulas do Teorema 3 de L1 são válidas, o que não permite 
a representação e a admissão de situações e decisões contrárias entre si. Nesses 
sistemas, ao se admitir quaisquer umas das três decisões, dever-se-ia necessariamente 
excluir as outras do sistema, o que não ocorre no caso da adoção de sistemas de lógica 
deôntica paraconsistente, que admitem contradições sem que se perca o valor lógico das 
inferências (a condição de não-trivialidade). Além dessa grave limitação, sistemas de 
lógica deôntica standard originam os conhecidos paradoxos do Bom Samaritano, da 
obrigação derivada e de Ross, dentre outros, e excluem situações e decisões 
contraditórias, como, por exemplo, uma ação que é obrigatória e não é ao mesmo tempo 
(OA^O¬A). 

                            Assim, L1 pode expressar indiretamente, em seu conjunto de fórmulas 
válidas, os esquemas de raciocínios utilizados por juristas e diversos órgãos 
jurisdicionais, na solução de um caso difícil, explicitando as relações pressupostas entre 
o Direito e a Moral, assim como não excluindo as diferentes soluções e decisões, na 
maioria das vezes, contraditórias entre si. 

  

6. Aplicação de Lógicas Não-Clássicas em Sistemas Inteligentes para o Comércio 
Eletrônico 
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                            O recurso às lógicas não-clássicas podem ser uma solução para sanar a 
carência de flexibilidade na negociação e a incerteza no cumprimento das prestações. 
Aliada à tecnologia informática de que se dispõe na atualidade, juntamente com a 
grande massa crítica de decisões de nossos tribunais, é possível moldar contratos mais 
próximos às necessidades do consumidor e, ao mesmo tempo, proteger o fornecedor 
contra as incertezas derivadas das decisões judiciais. 

                            Isolado o problema-alvo a ser enfrentado, considera-se que tal 
resultado pode ser alcançado ao se fornecer a possibilidade do consumidor negociar 
diretamente com um Agente Inteligente (AI). Este agente é um sistema computacional 
com capacidade de decisão, agindo de forma autônoma a partir de suas capacidades de 
comunicação com outros agentes e/ou humanos para desempenhar a sua função 
específica. É, portanto, "[...] um programa de computador, ou um meio eletrônico ou 
automatizado, usado por uma pessoa para desencadear uma ação, ou para responder a 
mensagens ou atuações, em nome de uma pessoa sem revisão ou ação por um indivíduo 
no momento da ação ou resposta para a mensagem ou atuação"[26]. 

                            Em síntese, os Agentes Inteligentes são caracterizados pelos seguintes 
atributos: autonomia - operam sem a intervenção direta de seres humanos ou de outros 
Agentes e têm algum tipo de controle sobre as suas ações e estado interno; mobilidade - 
são capazes de se deslocar no seu Ambiente, dentro de redes de computadores; 
reatividade - têm a percepção do seu ambiente e respondem rapidamente às alterações 
que nele ocorrem; pró-atividade - não se limitam a agir em resposta ao seu ambiente, 
são capazes de tomar a iniciativa e ter um comportamento direcionado por objetivos; 
habilidade social e cooperação - são capazes de interagir com outros Agentes (e com 
seres humanos) através de uma dada linguagem de comunicação. 

                            O A.I. pode fortalecer a posição do consumidor no mercado - e, dessa 
forma, contribuir para que seja atingida uma das metas constitucionalmente previstas 
para o nosso Estado, que é a tutela do consumidor e o fomento do mercado sob os 
auspícios da solidariedade e equidade - bem como tender a outra demanda habitual do 
mercado, que é a redução dos custos de transação por meio de uma ferramenta que 
aumente a previsibilidade dos efeitos de um contrato de consumo. 

                            Não existe, conforme se ressaltou, efetiva negociação quando um 
consumidor adquire algum bem no mercado de consumo por meio das plataformas 
digitais e interativas. Na prática, assinam-se contratos sem a possibilidade de modificar 
as suas cláusulas e, por vezes, sem nem mesmo lê-los. Esse fenômeno é o resultado de 
uma constante evolução do contrato como instrumento de trocas econômicas, trocas 
essas que vieram a se massificar e perder o seu caráter pessoal mais rapidamente no 
âmbito da Sociedade da Informação. 

                            Essa característica de massificação dos contratos se deve a elementos 
conjunturais da economia em escala, na qual se insere grande parte dos contratos 
contemporâneos. A produção em massa, para ser escoada, demanda contratos em massa. 
Alguns resultantes da massificação dos contratos são virtualmente inafastáveis. 

                            As políticas de Estado podem assegurar esse elevado nível de defesa 
dos consumidores. A programação dos Agentes Inteligentes pode permitir que se dote 
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os contratos com padrões de comportamento ético-jurídicos, tanto em termos de Boa-fé 
objetiva e Boa-fé subjetiva. 

                            O recurso aos A.I. se justifica pela inviabilidade econômica de que as 
negociações contratuais sejam efetivamente levadas a cabo por funcionários ou 
prepostos das empresas que fornecem o serviço, dada a especialização e 
responsabilidade contidos nessa tarefa. Além disso, a celeridade é importante, tudo isso 
contribuindo com que contratos cujo conteúdo poderia variar em conformidade com as 
características e finalidades de cada consumidor acabem recebendo tratamento rígido e 
imutável. 

  

7. Conclusão 

   

                            A contratação por meio de Agentes Inteligentes pode permitir, 
conforme observado, uma redução radical dos custos de transação por meio da 
negociação individualizada desses mesmos contratos. 

                            Esse Agente Inteligente pode ser dotado de mecanismos de 
inteligência artificial com lógicas não-clássicas subjacentes dedicadas à negociação 
contratual, que pode ser constantemente alimentado com a jurisprudência mais recente e 
os dados sobre as práticas negocias correntes, a fim de que essas imperfeições de 
mercado sejam reduzidas. Dessa forma é possível: (i) identificar nos contratos propostos 
cláusulas com o potencial risco de serem julgadas abusivas ou inválidas, podendo retirar 
eficácia ao contrato; e (ii) proporcionar ao consumidor uma maior e efetiva liberdade na 
negociação, diminuindo a disparidade entre ele e o fornecedor e permitindo a este 
último a segurança de que o contrato teve, tanto quanto possível, espaço para que 
fossem levadas em conta as reais necessidades e particularidades de cada situação 
específica. 

                            Para tanto, viu-se que a  argumentação jurídica não prescinde 
completamente da lógica dedutiva em casos jurídicos difíceis ou complexos, que 
envolvam conflitos de direitos, e que em sua maioria podem originar decisões dos 
diversos órgãos jurisdicionais contraditórias entre si. Nesses casos há maior exigência 
de justificação externa, para a qual a lógica paraconsistente se mostra apta a servir como 
lógica subjacente. São equivocadas as críticas que descartam a lógica dedutiva do 
raciocínio e das decisões judiciais, pois não fazem a importante distinção entre explicar 
e justificar, entre justificação interna e externa. 

                            No contexto jurídico, procurou-se demonstrar que as contradições não 
devem ser necessariamente excluídas da racionalidade jurídica, pois elas não são 
contrárias à razão. A lógica paraconsistente mostra-se apta a servir como lógica 
subjacente às decisões judiciais e como ferramenta de Inteligência Artificial na 
celebração de contratos de massa, já que "em dado contexto, a Lógica subjacente é 
única".[27] A lógica paraconsistente possui um limite mais amplo que o da lógica 
clássica, demonstrando que contradições podem fazer parte de contextos racionais. 
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                            Com isso não se pretende dizer que é possível axiomatizar ou reduzir 
as decisões judiciais e os contratos a cálculos lógicos, mas que estes cálculos podem ter 
uma função heurística e analítica na apreciação dos raciocínios que fundamentam as 
decisões e garantem a segurança contratual. 
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9. Apêndice 

                            Apresenta-se de maneira abreviada a parte sintática do cálculo C1. Na 
verdade, os cálculos que servem de base para os sistemas paraconsistentes constituem 
uma hierarquia de cálculos Cn ,1≤n≤ω, sendo cada um mais fraco que os precedentes, 
desenvolvidos originalmente por N.C.A. da Costa. Os cálculos devem satisfazer as 
seguintes condições: I - conter o máximo possível de esquemas e regras de dedução do 
cálculo clássico; II - o princípio da não contradição, ¬(A^¬A), não deve ser válido e; III 
- de duas fórmulas contraditórias, A^¬A, não dever ser possível, em geral, deduzir uma 
fórmula arbitrária. 

                            C1 possui os seguintes postulados, onde A° é a abreviação de 
¬(A^¬A): 

1- A→(B→A) 

2- (A→B)→((A→(B→C))→(A→C) 

3- A,A→B/B 

4- (A^B)→A 

5- (A^B)→B 

6- (A→(B→(A^B)) 

7- A→(AvB) 

8- B→(AvB) 
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9- (A→C)→((B→C)→(AvB→C)) 

10- Av¬A 

11- ¬¬A→A 

12- B°→((A→B)→((A→¬B)→¬A)) 

13- A°^B°→(A→B)° 

14- A°^B°→(A^B)° 

15- A°^B°→(AvB)° 

  

Teorema 1 

Em C1 todas as regras de dedução do cálculo proposicional clássico do Teorema 2 do 
livro de Kleene Introduction to Metamathematics são verdadeiras, com exceção da regra 
de redução ao absurdo, que em C1 enuncia-se: 

Se Ã,A??B°,  Ã,A??B e Ã,A?? ¬B, então Ã?? ¬A. 

  

Teorema 2. Entre outros, os seguintes esquemas não são válidos em C1. 

  

¬A→(A→B), 

A→(¬A→B), 

(A^¬A)→B, 

(A→B)→((A→¬B)→¬A), 

(A↔¬A)→B, 

¬(A^¬A), 

(A→B)→(¬AvB), 

(A→B)→(¬B→¬A), 

¬A→(A→¬B), 

A→(¬A→¬B), 
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(A^¬A)→¬B, 

A→¬¬A, 

(A↔¬A)→¬B, 

((AvB)^¬A)→B, 

A↔¬¬A. 

  

Demonstração: Empregando as matrizes seguintes, onde os valores distinguidos são 1 e 
2: 

  

A^B: 

A B 1 2 3 
1   1 1 3 
2   1 1 3 
3   3 3 3 

  

AvB: 

A B 1 2 3 
1   1 1 1 
2   1 1 1 
3   1 1 3 

 

A→B: 

A B 1 2 3 
1   1 1 3 
2   1 1 3 
3   1 1 1 

 

¬A: 

A ¬A   
1 3   
2 1   
3 1   
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                            Em C1 a classe das proposições é decomposta em proposições de dois 
tipos: na classe das bem comportadas, toda fórmula válida no cálculo clássico também é 
válida em C1; se A for mal comportada, é possível ter A^¬A. Também são distinguidas 
duas classes de negações: a negação forte, que possui as mesmas propriedades da 
negação clássica, e a negação fraca, que admite contradições. Dependendo do contexto, 
pode-se empregar uma ou outra negação. 

                            Assim, os cálculos paraconsistentes não foram elaborados para 
eliminar a lógica clássica, mas para ampliar seus domínios e incluí-la como um caso 
particular. 

                            Remetemos ao leitor interessado em maiores detalhes técnicos sobre 
C1 a consulta às obras de N. C. A da Costa, Sistemas Formais Inconsistentes e os 
Apêndices de Ensaio sobre os Fundamentos da Lógica. 

  

 

[1] Os Agentes Inteligentes são programas de computador capazes de agir com 
autonomia dentro de ambientes complexos, habilitados a tomar decisões próprias com 
base em sua valoração de uma série de circunstâncias. Sobre o tema, v. Giovanni Sartor, 
"Gli agenti software: nuovi soggetti del ciberdiritto". In: Contratto e Impresa (2002), p. 
57. 

[2] Manuel Masseno apresentou esta possibilidade em sua apresentação "Que proteção 
para os consumidores diante de máquinas inteligentes? Uma perspectiva européia", 
realizada no XII Congresso Ibero-Americano de Direito e Informática, realizado em 
Zaragoza, 16 de maio de 2008. Masseno inspirou-se, para tanto, no trabalho de 
Giovanni Sartor, citado à nota 3. 

[3] De fato, o artigo 1134 do referido Code Napoleón previa que "os acordos realizados 
na forma da lei terão força de lei para quem os realizar" (tradução livre). 

Art.1134, Codigo Civil francês: "Les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites. (...)" 

[4] Sobre o tema v., entre outros, Teresa Negreiros. Teoria do contrato: Novos 
paradigmas.  2a. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

[5] Claudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 5a. ed. São 
Paulo: RT, 2006, pp, 163 - ss. 

[6] Note-se que, em outros países, como Portugal e Alemanha, outros conceitos afeitos 
ao do contrato de adesão são frequentemente evocados para representar situações com 
certa semelhança, como o das condições gerais dos contratos ou os contratos standard. 



8299 
 

[7] Tema abordado, entre outros, em: Grant Gilmore, The death of contract. Ohio: Ohio 
University Press, 1995.  

[8] Tome-se o exemplo de um autor contemporâneo como Natalino Irti, para o qual o 
diálogo entre as partes é a tal ponto necessário para a caracterização do contrato que o 
levou a identificar em práticas como os contratos-padrão pou por formulários pré-
formatados não como contratos, porém como uma série de atos unilaterais aos quais é 
dada certa eficácia jurídica. Natalino Irti.  "Scambi senza accordo", in: Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile,  1998, pp. 347 - ss. 

[9] Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz. Droit de la consommation. Dalloz, Paris, pp. 
2003, pp. 1-2. 

[10] Lawrence Lessig. Code and other laws of cyberspace. New York: Basic Books, 
1999. 

[11] Sartor fornece os exemplos de cláusulas que, negociadas individualmente através de 
Agentes Inteligentes, limitassem a responsabilidade do comerciante ou delimitassem de 
forma restritiva o foro contratual. Giovanni Sartor, "Gli agenti software: nuovi soggetti 
del ciberdiritto", cit., p. 86. 

[12] "O juiz não parte de alguma regra ou princípio como sua premissa maior, toma 
logo os fatos do caso como premissa menor e chega a sua resolução mediante um puro 
processo de raciocínio. O juiz - ou os jurados - tomam suas decisões de forma irracional 
- ou, pelo menos, arracional - e posteriormente as submetem a um processo de 
racionalização. A decisão, portanto, não se baseia na lógica, mas nos impulsos do juiz 
que estão determinados por fatores políticos, econômicos, sociais e, sobretudo, por sua 
própria idiossincrasia", in FRANK, Jerome. Law and the modern mind. New York: 
Anchor Books, 1930. 

[13] Ver VIEHWEG, Theodor. Tópica y filosofía del derecho. 2ª ed., Barcelona: 
Gedisa, 1997; e VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: DIN, 1979. 

[14] A tópica pode ser conceituada como uma técnica para inventar premissas, não para 
demonstrar quando se pode passar das premissas a uma determinada conclusão. 

[15] ATIENZA, op. cit., pág. 125. 

[16] Dizer que o juiz tomou sua decisão devido a fortes crenças religiosas ou por razões 
políticas e ideológicas significa enunciar uma razão explicativa, ao passo que dizer que 
o juiz se baseou em determinada interpretação de um dispositivo legal significa enunciar 
uma razão justificativa. 

[17] "O erro consiste, precisamente, em haver confundido o contexto de descobrimento 
e o contexto de justificação. É muito possível que, de fato, as decisões se tomem 
precisamente como eles [os críticos] sugerem, isto é, que o processo mental do juiz vá 
da conclusão às premissas e não ao revés, e inclusive cabe pensar que a decisão (ao 
menos em alguns casos) é, sobretudo, fruto de juízos prévios; mas isso não anula a 
necessidade de justificar a decisão, nem tampouco converte essa tarefa em algo 
impossível", in ATIENZA, op. cit., pág. 126. 
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[18] Quem aceita as premissas deve aceitar também as conclusões, ou, dito de outro 
modo, para quem aceita as premissas a conclusões delas decorrente está justificada. 

[19] Conforme noticiado na introdução, a lógica dedutiva é necessária e suficiente como 
mecanismo de justificação para os casos jurídicos fáceis e rotineiros. 

[20] Para uma visão geral da lógica paraconsistente, que não pressupõe conhecimentos 
técnicos, ver Apresentação de Sistemas Formais Inconsistentes, de Décio KRAUSE. 

[21] Roberto J. VERNENGO, Sobre algumas relações lógicas entre sistemas 
normativos jurídicos e morais. 

[22] O sistema L1 aqui apresentado é o sistema desenvolvido na obra de Nicola Grana, 
Lógica Deôntica Paraconsistente, p. 74-77. Nessa obra podem ser encontrados maiores 
detalhes sobre os diversos sistemas de lógica deôntica paraconsistente e 
desenvolvimentos recentes, bem como o cálculo C1 de Da Costa, que lhe servem como 
sistema de base. 

[23] Apresentado ao final, no Apêndice. 

[24] Aº abrevia ¬ (A ^ ¬ A), em que ¬ é chamada negação fraca e ~ é chamada negação 
forte, equivalente a negação da lógica proposicional clássica, cf. Apêndice. 

[25] Para maiores detalhes sobre dilemas deônticos, ver o trabalho de Leila Z. Puga, 
Uma lógica do querer: preliminares sobre um tema de Mally. 

[26] UCITA - Uniform Computer Information Transactions Act (2001) - EUA. Esta lei 
uniforme está em vigor em dois estados norte-americanos, Virginia e Maryland. 

[27] N.C.A. da COSTA, apud Nicola GRANA, op. cit., pg. 19. 

  


