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“Ser  livre  é  (…) ter  liberdade para ordenar  e  controlar,

conforme lhe convém, sua pessoa, suas ações, suas posses

e todas as suas propriedades, dentro do permitido por lei; e

nisto não estar sujeito à vontade arbitrária de outrem (…)

O  grande  e  principal  propósito,  portanto,  de  que  os

homens se unam em comunidades (…) é a preservação de

sua propriedade.” (John Locke).
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RESUMO

Os contratos são parte da vida cotidiana. Foram objeto de mutações conforme o desenvolvimento da
sociedade,  passando  por  momentos  de  interpretação  rigorosa,  relativização  e,  atualmente,
protagonismo nas relações interpessoais, por ser a principal fonte de inovação jurídica, circulação
de riquezas e autodeterminação. Ante a diversidade dos contratos, o seu fundamento primordial
deve ser analisado para manutenção, compreensão e correta aplicação do Direito, que é a vontade
dos contratantes  ante  o dirigismo contratual.  O equilíbrio entre  os  bens  jurídicos  tutelados e  a
vontade humana, bem como a atribuição científica dada à vontade e autonomia na Teoria do Fato
Jurídico, demonstram maior desenvolvimento social e segurança jurídica para os contratantes, a
manutenção dos contratos e o aprimoramento das peças contratuais no direito contemporâneo.

Palavras-chave: Contratos. Autonomia. Dirigismo. Ciência Jurídica. Liberdade.



ABSTRACT

Contracts are part of everyday life.They were changed according to the development of society,
going  through  moments  of  a  strict  interpretation,  relativization  and,  currently,  protagonism  in
interpersonal relations, being the main source of legal innovation, circulation of wealth and self-
determination.  Faced with the  variety of  contracts,  its  fundamental  basis  must  be analyzed for
maintenance, understanding and correct application of the Law, which is the will of the contractors
before contractual dirigisme. The balance between the legal rights protected and the human will, as
well as the scientific attribution given to will and autonomy in Legal Fact Theory,  demonstrate
greater social development and legal certainty for contractors,  the maintenance of contracts and the
improvement of contractual parts in contemporary law.

Keywords: Contracts. Autonomy. Dirigisme. Legal Science. Freedom.
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1 INTRODUÇÃO
O estudo  dos  contratos  se  impõe  ante  as  transformações  sociais  e  econômicas  que

desafiam os limites da matéria. A organização econômica, outrora rudimentar, mostra-se complexa,

com diversos modos de produção, tipos de consumo, modalidades da distribuição e consequente

massificação  desses  meios,  o  que  invoca  uma  regulação  contingencial,  com  a  consequente

mitigação de um elemento básico do contrato - a autonomia.

Com efeito, no primeiro momento, o contrato parece encolher e resta descaracterizado.

Tal  situação leva  a  dois  momentos:  a  indicação  de  uma falência  do  instituto  contratual,  como

instrumento  de  acordo  entre  as  partes,  preconizado  pelo  consensualismo,  e  nova  atuação  e

definição, ante a renovação das novas configurações de manifestação de autonomia.

Desde então, se faz uma análise estática e dinâmica do contrato, como instrumento de

mediação social. De acordo com essa afirmação, se está perante um movimento pendular, em que,

no primeiro momento, atuava sob o alvedrio da lei, até chegar a um instante de alta regulação e

controle legislativo, passando ao ponto para a contratualização de todas as relações sociais, seja em

relação aos particulares ou ao Estado.

Os  variados  contratos  entre  Administração  Pública  e  entes  privados  demonstram o

equilíbrio entre os conceitos de liberdade e autoridade, bem como ressignificam o consensualismo.

A nova perspectiva do contrato atribui uma carga valorativa à sua finalidade principal, a finalidade

econômica. 

Essa  finalidade,  não  se  nega  a  proliferação  de  operações  que  naturalmente

desencadeiam mais  negócios  e,  consequentemente,  outros  contratos.  Por  não serem,  entretanto,

previstos  na  lei,  são  contratos  atípicos,  que  serão  integrados,  interpretados  e  executados  pelas

normas  gerais  e  os  costumes.  Só  posteriormente  é  que  o  legislador,  ao  ver  a  importância  e

abrangência, resolve tipificar ou não.

Desse modo, nos contratos atípicos, a análise repousa sobre a interpretação cabível, o

que pode acontecer por meio combinatório e analógico, sendo necessário saber-se que finalidade e

causa eles possuem, havendo maior ou menor incidência de autonomia e interferência estatal. Além

disso, é salutar a observação das normas gerais estabelecidas na lei, como os requisitos, formato e

classificação. Nesse caso, serão balizadoras do contrato, não como meio para tipificá-lo, mas para

garantir a sua eficácia. 

Outros contratos não são tipificados, entretanto afetam temas protegidos pela lei, com

regulação  especial  e,  mesmo  ante  a  previsão  legislativa,  consequências  negativas  ocorrem,

revelando  que  a  autonomia  mínima  não  traz  maior  proteção  ao  contratante-consumidor,  por
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exemplo. O paradigma enfrentado pela concessão de crédito, embora as partes sejam livres para

contratar, ocasiona o fenômeno do superendividamento, como distorções da liberdade de contratar e

desproporcionalidade na concessão de crédito no Brasil.

Os contratos de adesão, por excelência, são fontes inesgotáveis de renovação na seara

contratual,  sendo  ferramenta  dos  contratos  eletrônicos,  em rede  e  inovações  de  toda  sorte.  É

característico do tipo e, por seu intermédio, figuras contratuais foram tipificadas, ou seja, é fonte de

inovação no campo dos contratos. Além do mais, é um contrato que permanece incógnito, eis que o

Código Civil  prevê de modo geral,  resultando em uma lacuna.  Por outro lado,  tem-se a figura

contratual  do  leasing,  desconfigurada  por  um  período,  tendo  causado  insegurança  o

desconhecimento da técnica contratual, embora prevista em leis diversas.

Inevitavelmente, ao pensar em contrato, reflete-se em liberdade, que leva a se pensar em

autonomia. Se o contrato fora transformado, a autonomia como elemento fundamental também foi

repensada. Assim, cabe reformulá-la ante os princípios que a limitam, como a boa-fé objetiva e a

função social do contrato, desdobrando-se no estudo da relação jurídica contratual.

Além do mais, determinar que o contrato tem uma finalidade econômica é compreender

as  partes  como  agentes  econômicos.  Assim,  o  estudo  da  autonomia,  transpondo  a  noção  de

liberdade, indica uma necessidade de observação pormenorizada sobre a natureza da autonomia

contratual e seu valor jurídico no contratos atuais.

Como a autonomia não pode ser exercida de maneira absoluta, examinar-se-á a atuação

estatal  -  o dirigismo. Sabe-se que este surge para contrapor e limitar a autonomia,  entretanto é

necessário compreender os mecanismos de controle estatal que possibilitam essa limitação, como o

CADE, que atua em prol da economia, com o objetivo de prevenir, fiscalizar e punir os abusos do

poder econômico e burla à concorrência. 

Neste  experimento acadêmico de ordem  stricto sensu,  exprime-se o contrato na sua

origem e sua evolução, bem como a  ampliação do instituto, sendo na atualidade um instrumento

que capta a atenção da senda privada, como principal representante, pelo fato de, por intermédio

dele, expressar juridicamente a autonomia da pessoa e captar toda a autodeterminação permitida,

demonstrando do equilíbrio à distorção, caso não seja compreendido o fenômeno e seus elementos

de maneira sistemática.
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2 A AUTONOMIA DA VONTADE E SEU CARÁTER DETERMINANTE NAS RELAÇÕES
CONTRATUAIS

Para se compreender  de maneira  precisa a atuação da vontade nos  contratos  atuais,

deve-se averiguar o contexto da sua consolidação. A ideia de liberdade e autonomia não dista dos

dias atuais, em uma visão global da História da Humanidade, porquanto a elaboração dogmática

precisa  de  valorização  ao  ser  humano  desenhou-se  na  Idade  Média,  consolidando-se  pós-

Revoluções. 

Cada filósofo contribuiu significativamente para a teorização em torno do ser humano e

seu posicionamento perante a organização social e estatal. Hobbes demonstrou o papel da pessoa

humana, reportando-se a sua função social e ao papel que esta desempenha. Descartes propôs o

homem como res cogitans, o conhecimento e, o mundo, como res externa, ou seja, o objeto. Kant

categoriza  o  ser  humano  como  sujeito  moral  e  criador  das  próprias  leis,  uma  noção  de

autorregramento  e  responsabilidade  absoluta1.  Tem-se  a  Revolução  Francesa  como  marco  da

sociedade  contemporânea,  destarte,  não  se  ignoram  os  intensos  estudos  canônicos,  sociais,

filosóficos e das Ciências Naturais que, de modo integrado, possibilitou conceber e estabelecer a

complexidade da pessoa, fincando o dogma da vontade.  

O pensamento  iluminista  e  antropocêntrico  determina a  vontade  como valor  do ser,

cristalizada no  Bill  of Rights,2 em 1689, na Inglaterra e, em 1789, em França, a Declaração de

Direitos do Homem e do Cidadão. Ambas têm em seu contexto fundador a limitação da vontade

soberana  externa  e  o  fortalecimento  de  um  sistema  jurídico  que  traga  igualdade  a  todos  da

sociedade,  bem como se fala em garantias embrionárias, como limite à atuação estatal e prévia

disposição legal  para obrigar  determinada conduta ao cidadão.  Ressalta-se que o  Bill  of  Rights

fundamentou o mesmo documento nos EUA em 1789, ainda constante na Constituição dos EUA.

Assim, a liberdade de todos se torna o baluarte do Direito e da Justiça, e reflete nas organizações

sociais, políticas e econômicas.

Os  ideais  de  Liberdade,  Igualdade  e  Fraternidade  nortearam  o  Estado  Liberal  e

possibilitaram  a  divisão  profunda  entre  o  espaço  delimitado  ao  Estado  e  relações  privadas.

Basicamente,  o  Estado  existe  para  regular  os  contornos  das  relações  sociais  e  como  meio  de

assegurar  a  liberdade,  resumindo-se  como garante  da  segurança.  Os  objetos  principais  da  vida

privada na Revolução Francesa são a família, a propriedade e o contrato, firmemente amparados

pelo Código Napoleão. A liberdade conferida pelo Código Civil francês às pessoas foi havida como

1HUPSEL, Francisco Fontes. Autonomia Privada: autonomia negocial e autonomia existencial - existência e limites na
perspectiva civil constitucional. Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra, 2013, p. 41.
2Não se pode deixar de reconhecer a importância da Carta do Rei João Sem-Terra no século XII, em que houve a
limitação do monarca pelos lordes.
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verdadeiro poder de regulamentação, consolidando o dogma da vontade no mundo moderno.

Faz-se  necessário  distinguir  a  liberdade  entre  os  contextos  estadunidense  e  francês.

Embora  a  Revolução Francesa  tenha  um apelo  universal  pela  Declaração3,  e  hoje  possua  uma

interpretação  mais  livre,  a  liberdade  no  contexto  francês  advém de  uma  vontade  geral  e,  nas

palavras  de Rousseau,  o homem, como  bom selvagem,  deverá ser  submetido a  uma autoridade

legítima,  originária  do  povo.4 Cuida-se,  portanto,  de  autoridade  central  e  absoluta,  acima  de

qualquer  liberdade individual, haja vista que a igualdade estava acima da liberdade.5

Nos  Estados  Unidos,  a  liberdade  individual  não  se  confunde  com a  vontade  geral,

refletindo nas revoluções seguidas em cada país. Inspirado pelos ideais propostos por Locke,  a

liberdade do homem, expressa em sua propriedade, não poderia ser tomada pelo Legislativo, nem

parte alguma dela, sem o seu consentimento.6

Com essa observação histórica, compreende-se que a autonomia tem como antecedente

imediato o individualismo, uma supervalorização do indivíduo perante a sociedade, sendo a pessoa

a fonte e causa final de todo Direito. O individualismo opõe-se à atuação absoluta do Estado, ao

intervencionismo  e  ultrapassa  a  ideia  sociológica  de  mudanças  sociais  oriundas  das  massas,

transcendendo, nesse aspecto, o materialismo histórico.

Assim, a sociedade não é um fim em si mesma, tampouco possui finalidade alguma que

não sejam a felicidade e a perfeição das pessoas. O individualismo sugere uma consciência plena e

livre dos atos de cada um e clareza quanto ao contexto político, econômico e social onde cada qual

está inserido, o que reforça os princípios da boa-fé objetiva. De efeito, o individualismo significa

que as normas jurídicas são criações de cada pessoa e não da sociedade homogeneizada.7

Remotamente, o Direito Romano atribuiu por intermédio da lex privata, o valor jurídico

que o individualismo sugere,  ou seja,  a norma jurídica surge do acordo entre  o declarante e  o

destinatário,  como  expresso  na  Lei  das  XII  Tábuas.  Após  a  lex  privata,  aflora  a  lex  publica,

3Artigos 6, 10, 17 da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
4ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social.  Tradução Rolando Roque da Silva. Ed. Ridendo Castigat Mores -
Versão para Ebook, 2002.
5“O cidadão dos Estados Unidos é ensinado desde a tenra infância a confiar em seu próprio esforço para superar os
males e as dificuldades da vida; ele vê a autoridade social com desconfiança e inquietude, e só pede sua assistência
quando é incapaz de avançar sem ela (…) Na América, a liberdade de associação para fins políticos é irrestrita (…) Os
países em que as associações são mais necessárias, para evitar o despotismo de uma facção ou poder arbitrário de um
príncipe, são aqueles que são constituídos democraticamente. (…) Na França, a paixão pela guerra é tão intensa que não
existe  nenhuma outra tarefa  que seja  tão insana,  ou tão  ofensiva ao  bem-estar  da  Nação,  que um homem não se
considere honrado em defendê-la, arriscando a própria vida.”(TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América.
Tradução Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, pp. 219-222, 226).
6FERGUSON, Niall. Civilização: ocidente x oriente. Tradução Janaína Marco Antônio. 2. ed.  São Paulo: Planeta, 2016,
p.140.
7AMARAL NETO,  Francisco  dos  Santos.  A autonomia  privada  como  princípio  fundamental  da  ordem  jurídica:
perspectivas estrutural e funcional. Revista Informativa Legislativa/Brasília, ano 26, n. 102, pp 207-230, abr./jun 1989,
p. 218.
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aprovada pelo povo. Assim, tem-se no Direito Romano a consagração da vontade.8

Convém lembrar que, no Direito Romano, não havia o conceito de expressão livre da

vontade,  como  espécie  da  autodeterminação  individual.  Tal  situação  foi  modificada,

gradativamente,  com  o  reconhecimento  dos  contratos  consensuais  e,  no  período  pós-clássico,

apareceram os  contratos  inominados,  fortalecendo  o  acordo,  e  a  formalidade,  se  faz  residual,

observada para a conclusão do contrato.9

Chegou-se  ao  feudalismo,  quando  ocorreu  um  distanciamento  das  grandes

concentrações,  reduzidas  a  feudos,  o  que  fez  reduzir  a  atividade  comercial  e  levou  a  que,

praticamente,  esta  desaparecesse,  do  ponto  de  vista  econômico  e,  inevitavelmente,  mitigou  os

contratos celebrados.

Frisa-se que, com a expansão do ensinamento da doutrina cristã, a pessoa passa a ser o

centro das reflexões em todas as ciências; toda a ideia de vício de consentimento, o fundamento do

enriquecimento injusto e da lesão,  bem como o conceito de moral  e da importância material  e

espiritual da palavra dada foram formulados pelos canonistas.

Além disso, o Direito Canônico confere protagonismo ao consentimento das partes, e

ressalta que a vontade não possuía o condão de autodeterminação10. Destarte, somente a vontade

não  vincularia  as  partes,  indicando  a  necessidade  de  regras  jurídicas  para  assegurar  a

obrigatoriedade.

Já no século XIV, o voluntarismo foi integrado ao contrato e recebeu a força oriunda do

Direito material,  estabelecendo-se naquele momento.  Assim, a liberdade de contratar tem como

esteio as liberdades naturais do ser humano.

O Direito natural substitui o Direito divino, porém a liberdade continuou a expandir-se e

não possuía somente  uma característica espiritual,  mas  se fez um direito  nato,  indistintamente.

Assim, o contrato como manifestação da vontade humana, tinha a liberdade contratual como um

direito e uma liberdade natural. A ideia do homem como titular da sua vontade foi reforçada pela

teoria do contrato social, formulada por Jean-Jacques Rousseau -“o homem é naturalmente livre”- e

a vida em sociedade exige um abandono parcial dessa liberdade e, para isso, entrega-se parte da

liberdade individual para formular o contrato social.11 

8Idem, p.219.
9MARTINS-COSTA, Judith. A noção de contratos na história dos pactos.  Revista Organon, Porto Alegre, n.19, 1992,
pp.21-22.
10MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, pp. 43-44.
11AMARAL NETO,  Francisco  dos  Santos.  A autonomia  privada  como  princípio  fundamental  da  ordem  jurídica:
perspectivas estrutural e funcional. Revista Informativa Legislativa/Brasília, ano 26, n. 102, pp 207-230, abr./jun 1989,
p. 220.
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2.1 O dogma da vontade e independência do ser

Para Kant, a liberdade individual é absoluta, do caráter dogmático à relevância moral,

por ser um imperativo categórico. E, decorrente da lei moral, a vontade individual é fonte de toda

obrigação jurídica. Cumpre ressaltar que a liberdade é a base da tríade racional kantiana, seguida da

lei, que fundamenta a vontade e, em razão disso, se fundamenta a atuação da pessoa.12

A contribuição kantiana influenciou os juristas da Alemanha nos séculos XVIII e XIX,

com clara influência na Teoria da Vontade (willenstheorie)13 e, em França, a dicção autonomia da

vontade foi  fixada.  Sugere,  ainda,  o  autor  que  a  autonomia  resulta  de  processos  cognitivos,

imbuídos  pela  razão  e,  por  seu  intermédio,  as  pessoas  se  vinculam ao  Direito.  Assim,  todo  o

desenvolvimento  do  ser  humano  ocorre  pelo  exercício  pleno  de  sua  autonomia.  O  processo

cognitivo que formula a autonomia provém da razão e estabelece essa vontade elaborada como

dogma.

O Estado Liberal, constituído e apoiado por segmentos sociais fortes, ou seja, detentores

do real poder oriundo da economia – a  burguesia -  encontrou guarida no intenso voluntarismo

propagado  pela  liberdade  contratual.  É  certo  que  não  encontrara  limites,  cristalizando  o

individualismo, havendo transformado a vontade em um dogma, por ser fundamento principal das

ideias liberais. 

Embora o período de ascensão do liberalismo tenha fincado a vontade como dogma e

paradigma de que emanaria a ordem a toda estrutura jurídica,  econômica e social,  é necessário

observar que o conceito de autonomia foi objeto de mudanças nas eras anteriores a esse período,

tendo sido formatada de acordo com cada época.

Não existe apelo à autonomia sem sociedade, ou seja, elevá-la como um valor sugere a

oposição  contra  um terceiro,  seja  pessoa  ou  entidade.  Destarte,  a  nomenclatura  autonomia  da

vontade é criticada por Pontes de Miranda, que sugere a adequação científica para autorregramento

da vontade, haja vista que a primeira sugere a liberdade absoluta da vontade, como criadora do

Direito;  contudo,  sua  capacidade  criadora  é  limitada  pelo  critério  legal,  e  tanto  autonomia  da

vontade como o conceito de dogma possuem uma ideia de autossuficiência.14

A formulação do dogma da vontade, na sua essência, conferiu à vontade uma estrutura

de postulado. As pessoas se agrupam porque assim tencionam, escolhem determinada modalidade

12“A vontade  é  concebida  como  independente  de  condições  empíricas  e,  por  conseguinte,  como  vontade  pura,
determinada mediante simples forma da lei.” (KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Tradução de Antônio Carlos
Braga. São Paulo: Escala, 2006, p. 47).
13GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.270.
14PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado  - Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p.26.
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política e econômica por motivos convergentes, e o Direito é confeccionado para agrupar e garantir

tais  relações,  assegurando, por meio da força coercitiva do Estado, o seu correto cumprimento.

Assim,  a  Ciência  Jurídica  é  fruto  da  vontade  humana,  entretanto,  essa  natureza  não  retira  sua

cientificidade,  pelo  contrário,  é  um  ramo  do  saber  em  constante  elaboração  e,  para  melhor

entendimento, é necessário ter a vontade como fundamento da ordem jurídica, de maneira dialógica.

Sendo  assim,  a  autonomia  da  vontade,  conceitualmente  vinculada  ao  extremo

individualismo, cede à ideia de autonomia privada, imbuída de uma compreensão social e jurídica.15

Desde  então,  tem-se  a  vontade  juridicamente  relevante  como  aquela  conferida  pelo  Estado,

formulada pelo Direito, oferecendo os parâmetros da expressão de determinada vontade, havendo a

substituição  para  autonomia  privada.  Esse  conceito  compreende  um  momento  mais  teórico  e

refinado, pois se abrange o conceito de esferas jurídicas distintas, refletindo a profusão de relações

jurídicas do momento. Na visão de Vicente Ráo, a diferença entre autonomia privada e da vontade

está na exteriorização ou não da respectiva vontade:16

De acordo com a teoria preceptiva objetivista de Betti, a vontade como fato interno e
anteriormente determinado, esgota-se na declaração, que a absorve: assim considerada,
confunde-se  com a  pessoa,  da  qual  não  se  pode separar,  ao  passo  que  o  preceito  da
autonomia privada, exatamente, por sua essência preceptiva e não psicológica,  adquire
vida exterior própria e destacada da pessoa do seu autor.  Não se pode confundir  a
essência do negócio jurídico com a vontade, pois esta é, apenas, um elemento subjetivo
daquele.  Segundo Betti,  o  negócio  jurídico  não  deve  ser  definido  como declaração  de
vontade, mas como declaração preceptiva reguladora das relações privadas.

A expressão dogma da vontade foi posteriormente materializada na concepção conferida

ao negócio jurídico, ou seja, plenamente voluntarista. O dogma está vinculado às teorias da vontade

e da declaração, ambas trazendo a predominância do voluntarismo no negócio jurídico.

Evidentemente, se fará necessária a distinção entre autonomia e seu real poder, quais

poderes decorrem da atividade (vontade) humana, ao criar situações e exceções, além dos limites

impostos a ela, expresso no dirigismo e nas regras eleitas. 

2.1.2 Autonomia como reflexo e consolidação da propriedade

Não há  como desvincular  a  autonomia  da  propriedade,  do contrato,  bem como das

demais configurações de circulações de riquezas. Ana Prata ensina que “[...]a sua história revela

uma inequívoca ligação deste conceito com os de sujeito jurídico e de propriedade.  (…) há, desde

logo, que se observar que o sujeito jurídico, propriedade e autonomia privada não são conceitos

15Pontes  de  Miranda  não  faz  distinções  entre  a  autonomia  da  vontade  e  privada  e  prefere  referir-se  como
autorregramento da vontade, superando a dicotomia inócua. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado
de direito privado - Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI, 1954-1984, p. 52.
16RÁO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 52.
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universais: eles pertencem ao domínio das relações entre proprietários.”17 

De acordo com essa afirmação, a autonomia expressa a capacidade negocial de cada

qual, como sujeito de direito inserto em determinado ordenamento. A pessoa pode negociar, vender,

contratar,  e  este  conceito  possibilitou  que  essas  relações  fossem reconhecidas  pelo  Direito.  O

significado  e  o  valor  jurídicos  conferidos  à  autonomia  privada  têm  como  consequência  o

reconhecimento  da  liberdade  negocial,  essencial  para  o  Direito  Civil,  afastando  a  interferência

expropriatória do Estado em suas variadas conformações. 

Tal significa exprimir que a autonomia privada tem ênfase na liberdade negocial e visa à

defesa  dos  interesses  privados.  Embora  não  seja  completamente  livre,  encontrando  limites  no

próprio ordenamento jurídico, a pessoa tem um poder de autodeterminação e a limitação que advém

da lei não implica a funcionalização do negócio, mas intenta conferir um melhor funcionamento.

Sendo  assim,  a  configuração  da  autonomia  é  de  limite  à  atividade  estatal,  não  um objeto  de

funcionalização.18 E,  no  exercício  entre  os  particulares,  possui  outras  imposições  para  que  a

autonomia  seja  garantida,  como  o  pacta  sunt  servanda,  caso  contrário,  sem  a  coercitividade

expressa no princípio canônico citado, a autonomia seria a causa da sua própria ineficiência.

Vale  lembrar  que  liberdade  e  igualdade  são  prerrequisitos  para  a  existência  da

autonomia, ou seja, desde o momento em que todos os cidadãos são considerados livres – ideia

oriunda do jusnaturalismo e, devem ter a igualdade promovida e defendida pelo Estado - ter-se-á o

exercício da autonomia,  reconhecido juridicamente.  Mediante o reconhecimento dessa condição

humana,  livre  e  igualitária,  a  reflexão da  propriedade nesse  circuito  é  natural,  pois  o  contrato

viabiliza a entrada da propriedade nos meios de produção. Nesse ponto, autonomia e propriedade –

pela origem comum, refletem a liberdade, como acentua Ana Prata:19

A  inserção  da  propriedade  no  processo  produtivo  –  indispensável  pressuposto  do
funcionamento do modo de produção capitalista – foi operada, pois, pelo contrato: para
essa  indissociabilidade   econômico-jurídica  encontrou-se  um  fundamento  filosófico
comum. Assim, a propriedade e a autonomia contratual são vistas como os dois aspectos
essenciais e incindíveis da liberdade humana – liberdade que é, como se sabe, natural e
originária do homem – e partilham do caráter inatacável e sagrado dessa liberdade.

Como expresso  pela  autora,  o  contrato  capitaliza  o  significado  da  propriedade  e a

principal  modalidade  de  fazer  os  bens  circularem,  assim,  detém no seu  arcabouço o  poder  de

transferir a propriedade, modificá-la e, até mesmo, criá-la.20 Sendo assim, o instituto eminentemente

17PRATA, Ana. A Tutela constitucional da autonomia. Coimbra: Almedina, 1982, p.7.
18Idem, p.24.
19Idem, p.147.
20“A relação entre propriedade e contrato resulta, em qualquer caso, transformada em profundidade: porque agora o
contrato não se limitaria a transferir a propriedade, mas até mesmo a criaria”. (ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de
Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Almedina: Coimbra, 1998, p.66).
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privado, rígido e imutável, deverá observar as partes alheias a ele e o interesse externo que são

afetados pelo seu exercício.

Em termos simples, ante tal situação, cumpre ressaltar que o Direito Civil viabiliza o

surgimento da empresa, na sua gênese, e possibilita a criação do mercado. Assim, a pessoa e seus

bens são refletidos na propriedade, que são manipulados via contrato e, este, por sua vez, concretiza

a empresa.21 As intensas atividades negociais  e mercado crescente,  ante o liberalismo, trazem a

formulação alemã da Teoria do Negócio Jurídico, confeccionada no século XVIII, e consolida-se

como objeto do poder da autonomia, o meio de realização da liberdade econômica. A propriedade

como valor fundamental calcará a concessão de capacidade jurídica e negocial para o homem, pois,

só assim, ele administrará e disporá dos seus bens.22 

Para Vicente Ráo, o negócio jurídico tem sua definição na própria autonomia. Assim, os

negócios  jurídicos  são  aqueles  atos  não  autoritários,  e  “[...]entendendo-se  por  autonomia,  em

sentido subjetivo, o poder e dar a si próprio ordenamento jurídico e, no sentido objetivo, o caráter

do próprio ordenamento que as pessoas por si mesmas constituem e se distingue e contrapõe aos

ordenamentos constituídos para elas, mas por outrem.”23 

O patrimônio determinava a inserção da pessoa no meio social. Assim, a apropriação e a

transferência  dos  bens  compõem  a  autonomia.  Então,  tem-se  uma  diversidade  do  conceito  e,

consequentemente, indica a característica basilar da autonomia, a negociabilidade. Renata Pompeu

ensina que esta característica é a principal, se não a mais importante, e, por meio dela se pode

formular categorias jurídicas que farão parte do negócio e do ato, de modo que, a negociabilidade é

fundamental para compor a autonomia.24

De efeito, o caráter negocial é intrínseco à autonomia e demonstra claramente o poder

que  representa,  pois  a  negociabilidade  não  está  vinculada  somente  ao  valor  econômico,  mas

também consolida absolutamente a capacidade do ser humano de atuar em causa própria e alcançar

os próprios fins. Em decorrência da evolução dos institutos, propriedade-contrato-empresa, resta

evidente a origem similar e interligada,  sob o viés patrimonial,  influenciados mutuamente,  seja

pelas mudanças atinentes a cada matéria ou desafios expressos pela situação concreta, indicando

uma adequação. Cumpre salientar que a liberdade do homem foi expressa na propriedade, contudo,

a  liberdade  tida  na  livre  disposição  da  propriedade  foi  também uma extensão da  liberdade  de

21ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução de Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Almedina: Coimbra, 1998, pp.66-7-8.
22PRATA, Ana. A Tutela constitucional da autonomia. Coimbra: Almedina, 1982, pp. 8-9.
23RÁO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 48.
24POMPEU, Renata Guimarães. O exercício dialógico da autonomia privada como expressão da concidadania: por uma
visão crítico- reconstrutiva da relação jurídica contratual. Tese (Doutorado). PUCMG– PPGD. Belo Horizonte, 2012,
p.70.
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disposição  do próprio  corpo e  do  ser,  na  sua  conotação metafísica  e,  hoje,  possui  valorização

extrapatrimonial.  

Em ultrapasse ao contrato,  como figura específica,  a autonomia negocial  equivale  a

todos  os  negócios  jurídicos,  irradiando  o  conceito  e  o  valor  de  autonomia  privada  a  todo

ordenamento, haja vista o reconhecimento indiscriminado desse poder às pessoas de toda sorte.

Torna-se, por exemplo, atributo das pessoas coletivas privadas, decorrente da autonomia da pessoa

humana  conferida  a  essas  pessoas  fictícias  para  alcançar  seus  objetivos,  dando-lhes,  assim,

liberdade para modelar suas relações jurídicas.25

2.1.3 Autonomia como expressão jurídica da liberdade e da igualdade

A autonomia surge como expressão da liberdade conquistada, indiscriminadamente, no

Tempo das Luzes. Ao consolidar a ideia de liberdade para todos os sujeitos, importou reconhecer

como isso se expressaria juridicamente. Pois a vontade não é absoluta no que tange às situações

jurídicas.

Como relembra Ana Prata, Savigny recusava a ideia do negócio oriundo completamente

do ato meramente voluntário, assinalando que ninguém poderá ser juiz de si próprio. Conclui que o

ato de vontade não pode produzir efeitos por si, pois estes decorrem da lei. Assim, a vontade há de

preencher  a  fattispecie,26 pois  considerar  a  autonomia  e  liberdade como sinônimas,  de maneira

absoluta,  seria  um meio  de  transgredir  a  elaboração da  sociedade organizada  e  o ordenamento

jurídico vinculado a elas. 

O ordenamento  jurídico  privilegia  o  que  for  fundamentado  pela  vontade  particular,

revelando  a  autonomia  negocial.  Francisco  Amaral  define  o  negócio  jurídico  como  ato  e

instrumento  da  autonomia  privada  e,  por  isso,  fonte  normativa,27 o  que  ensejou  uma  série  de

controvérsias  no que diz  respeito  à  possibilidade  de reconhecer  o negócio  jurídico como fonte

primária de normas jurídicas.28

A possibilidade de a pessoa atuar de acordo com a sua vontade ou liberdade, possui

vários modos. O que interessa para o estudo é a vontade jurídica, aquela que transcende o ser e

alcança o status de ato jurídico, concedido pela norma. É uma vontade qualificada pela norma e, em

decorrência disso, a vontade que é qualificada pela norma terá força para criar, modificar e extinguir
25AMARAL NETO,  Francisco  dos  Santos.  A autonomia  privada  como  princípio  fundamental  da  ordem  jurídica:
perspectivas estrutural e funcional. Revista Informativa Legislativa/Brasília, ano 26, n. 102, pp. 207-230, abr./jun 1989,
p. 213.
26PRATA, Ana. A Tutela constitucional da autonomia. Coimbra: Almedina, 1982, p. 21.
27AMARAL NETO,  Francisco  dos  Santos.  A autonomia  privada  como  princípio  fundamental  da  ordem  jurídica:
perspectivas estrutural e funcional. Revista Informativa Legislativa/Brasília, ano 26, n. 102, pp 207-230, abr./jun 1989,
p. 210.
28RÁO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 51.
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relações jurídicas. Como exprime Pontes de Miranda, os frutos da autonomia privada são aqueles

exercidos dentro do quadro do Direito.29

Luigi Ferri distingue autonomia da vontade e autonomia privada; a primeira cuida sobre

uma manifestação individual com base psicológica no Direito, ao passo que a segunda configura o

poder individual de criar normas jurídicas no limite da lei.30

Santi Romano define a autonomia privada como a possibilidade de alguém constituir o

próprio ordenamento, que pode ser oposto aos ordenamentos caracterizados de outros agentes e, nas

suas  palavras,  “[...]cada  obrigação jurídica  de  um sujeito  deva  necessariamente  corresponder  o

direito de um outro sujeito”. Para o autor, o negócio jurídico constitui norma que regula as relações

e tem valor jurídico, pois a autonomia aplicada advém do Estado e é por ele protegida.31

Alçar a liberdade como valor jurídico primário fundamentou a autonomia privada e, ao

reconhecer  a  pessoa  como parte  basilar  da  estrutura  social  e  jurídica,  a  vontade  dessa  pessoa,

livremente manifestada, é conferida a esta a participação de fabricação e modulação jurídica. A

atribuição jurídica dada à liberdade possibilita que a vontade tenha eficácia jurídica e por isso traz

renovação para a Ciência Jurídica.

Subjetivamente, sob esse mesmo aspecto, confere à pessoa optar entre o exercício ou

não exercício dos direitos subjetivos disponíveis. Bem define Francisco Amaral: “[...]reconhece-se,

(sic)  portanto,  que,  tratando-se de relações  jurídicas de direito  privado,  são os particulares  que

melhor conhecem seus interesses e a melhor forma de regulá-los juridicamente”.32

Assim,  a  autonomia  privada  como  poder  jurídico  tem,  segundo  Orlando  Gomes,  o

caráter de princípio,   pois traça linhas gerais de todo o ordenamento do sistema privado, como

critério interpretativo.33 Corroborando essa afirmação, Francisco Amaral diz que, em decorrência

dessa natureza, há o reconhecimento da soberania individual, própria do Direito Civil e atuante em

todas as manifestações de liberdade, no que toca às pessoas, à propriedade, aos contratos e aos

bens.34 Importante observação de Orlando Gomes a esse respeito aduz que “[...]a autonomia da

vontade refere-se à vontade, real ou psicológica, como causa dos efeitos jurídicos e a privada, no

que tange aos efeitos jurídicos que decorrem da lei, não da própria vontade, reflete o poder que ela

29PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado- Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI, p.
254.
30FERRI, Luigi. La autonomía privada. Traduzido por Luis Sancho Mendizábal. Granada: Editora Comares, 2001, p. 5.
31ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Tradução de Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008,
pp. 109, 125.
32AMARAL NETO,  Francisco  dos  Santos.  A autonomia  privada  como  princípio  fundamental  da  ordem  jurídica:
perspectivas estrutural e funcional. Revista Informativa Legislativa/Brasília, ano 26, n. 102, pp 207-230, abr./jun 1989,
p. 217.
33GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 256.
34AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p.351.
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representa mediante a ordem jurídica”.35 

A liberdade  como  autonomia  revela-se  no  mundo  jurídico  pela  possibilidade  das

escolhas  pessoais  no  que  tange  à  vida  econômica,  tendo  em vista  a  vinculação  intrínseca  aos

negócios, economia e propriedade. O contrato como catalisador dos negócios e meio de circulação

de riquezas expressa a autonomia no ordenamento jurídico,  assegurado pela proteção jurídica à

liberdade de contratar.

Cláudia Lima Marques especifica a manifestação do poder da autonomia privada na

liberdade contratual e os especifica como a escolha pessoal de optar ou não contratar, com quem

contratar,  qual instrumento jurídico adequado, além da escolha do conteúdo do instrumento,  do

formato, modo de transmissão da declaração e  meio de conclusão.36

Assim,  o  princípio  da  liberdade  e  da  iniciativa  econômica  privada  diz  respeito  à

autorização das partes buscarem meios sobre os quais terão seus negócios desenvolvidos, portanto,

atos negociais para juridicização da atividade. Nesse mesmo sentido, anota Ana Prata:37 

Se a actividade jurídica negocial é instrumental da actividade econômica, ela não a esgota
nem  se  confunde  com  ela.  A  autonomia  negocial  qualifica  os  actos  jurídicos
individualizados,  enquanto  a  liberdade  de  iniciativa  econômica  diz  respeito  a  uma
actividade  que  se  desenvolve  numa série  de  actos  e  de  operações  orientados  para  um
resultado final unitário, fins de natureza material, outros de natureza jurídica, e entre estes
também actos de autonomia negocial.

Além de livres, as pessoas são iguais e essa igualdade se manifesta nas celebrações de

contratos de várias espécies, em especial, o contrato de prestação de serviço. A disposição dos bens

inclui a disposição do próprio corpo,38 por isso, as contratações laborais retratavam jornadas de

trabalho e  sem distinção de homens,  mulheres,  crianças  e  idosos.  Evidentemente,  em razão da

precariedade, a igualdade resguardada por lei rui perante a realidade dos fatos.

Em razão  da  necessidade  de  mão  de  obra  para  a  nova  modalidade  de  organização

laboral e econômica - a capitalista - o sujeito torna-se pleno de direito. Desse modo, como todos são

capazes, a lei para garantir a igualdade – ainda que formal - é recepcionada sob ênfase de comando

abstrato  e  geral.  O  desenvolvimento  da  autonomia  pela  conotação  histórica  e  rebuscada  pelos

pensadores  clássicos  choca-se  com  a  revolução  tecno  industrial  em  que  se  tem  uma  atuação

intensiva do Estado, além das relações monopolizadas que juntas conduzem a uma relativização do

35GOMES, Orlando. Contratos de adesão: condições gerais dos contratos. São Paulo: RT, 1972, p. 30.
36MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 45.
37PRATA, Ana. A Tutela constitucional da autonomia. Coimbra: Almedina, 1982, p. 199.
38Frisa-se que se fala no sentido de direitos da personalidade e do direito de ir e vir, além da liberdade de contratar com
quem quer seja. A disposição do próprio corpo, nesses termos, não indica a volta aos tempos anteriores à Lex Poetelia
Papiria em Roma. Assim, tal  afirmação em nada se vincula à escravidão ou da pessoa humana como propriedade
material, mas de ser imaterial e intangível que é. 
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conceito.

Essa experiência levou, ao chegar no ápice do liberalismo, a consequentes distorções do

mercado, além da evidente desigualdade material, ao intervencionismo do Estado, atribuindo outras

definições  ao  negócio  jurídico.  Assim,  vários  microssistemas  contratuais  impuseram uma nova

interpretação da autonomia, em especial, ao desdobramento contratual. Tinha-se um tipo clássico de

contrato, com clara ênfase à autonomia e intervenções externas excepcionais, e, nos contratos com

novos paradigmas, aqueles expostos às intervenções externas, uma das forças externas atuantes é a

apreciação  do  Poder  Judiciário  nas  avenças,  com  o  fito  de  enquadramento  do  instrumento  à

realidade social e jurídica.

Por esse ângulo, nota-se a abrangência desse poder que, posteriormente, será limitado

pelo ordenamento jurídico quando for de encontro a outros direitos tutelados. Vale lembrar que a

necessidade de resguardar outros bens jurídicos, não coincidentemente, aparece com a queda do

liberalismo e o crescimento do Estado social.

2.1.3.1 Dialogia e concidadania como elementos de liberdade e igualdade

Analisar o contrato somente pela estrutura será insuficiente, pois o fenômeno negocial

vai  além das  estruturas  do negócio jurídico e sugere uma abordagem mais  dinâmica,  a  fim de

compreender o fenômeno das relações jurídicas. Assim, necessita de uma abordagem multifatorial,

amealhando Teoria Econômica do Contrato, uma reflexão sociológica e antropológica, para assim

alcançar uma compreensão do fenômeno social. 

Renata Pompeu faz essa abordagem dinâmica, apontando a interpretação do contrato,

vislumbrando  a  concidadania  e  processo  dialógico.  É  fato  que  o  contrato  tem em seu  bojo  a

temática  econômica  e,  segundo  a  interpretação  apresentada  pela  autora  citada,  o  jurista  deve

compreender a lógica mercadológica e, diante da expansão do tema, reconstruir a teoria contratual

sob prisma dos princípios conformadores da relação contratual.39

Nesta subseção, cumpre demonstrar a concidadania como elemento da autonomia, pois,

por meio de um processo dialógico,  em que representa uma negociação comunicativa,  revela a

liberdade das partes envolvidas, sob autonomia reflexa. Nesse momento, supera tanto  a conduta

individualista como a solidarista. Ante a sociedade atual, as condutas mencionadas são insuficientes

e  sobressai  uma  lacuna,  preenchida  pela  atuação  concidadã,  em  que  não  se  perde  a  vontade

individual, mas adequá-la-á às finalidades sociais, políticas e econômicas do momento.40

39POMPEU, Renata Guimarães. O exercício dialógico da autonomia privada como expressão da concidadania: por uma
visão crítico- reconstrutiva da relação jurídica contratual. Tese (Doutorado). PUCMG– PPGD. Belo Horizonte, 2012,
p.25.
40POMPEU, Renata Guimarães. O exercício dialógico da autonomia privada como expressão da concidadania: por uma
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Nesse sentido, a própria autonomia é justificativa jurídica para as transformações da

sociedade, pois, quanto mais livre, mais haverá expansão legal equivalente à realidade social.  A

dialogia é a denominação dada ao diálogo, no caso, como fomento à autonomia, ao entender que a

vontade que importa ao Direito é aquela livre, consciente e fundamentada. Sendo assim, o diálogo

proporciona o aperfeiçoamento desse poder conferido e, por conseguinte, maior desenvolvimento

da autonomia.

Pelo  processo  dialógico,  a  competência  linguística  do  interlocutor,  a  capacidade  de

compreensão do ouvinte e a persuasão do outro, bem como todas as questões que qualificam as

partes, são elementos fundantes. Resta claro que ao atentar para a retórica e forma de comunicação

entre os interlocutores, em que se procedeu ao respectivo entendimento, se concretiza o tipo de

vínculo obrigacional estabelecido.

Cumpre ressaltar  o que prescrevera Pontes de Miranda sobre obrigações, bem como

acerca  dos  negócios  jurídicos,  na  sua  configuração  mais  específica.  Afirmou  o  autor  que  os

interesses  são  opostos  e  a  participação  de  cada  núcleo  de  vontade  representa  um  oposto

complementar da outra vontade, demonstrando a bilateralidade ou plurilateralidade.41 Desse modo,

a  proposta  construtiva  de  dialogia  visa  a  relacionar  interesses  compatíveis  e  tem utilidade  na

composição  perfeita  pré-contratual,  havendo  um  esclarecimento  total  quanto  aos  interesses  e

finalidades.42

Ocorre  que  nem tudo  pode se  prever  no  cotidiano humano.  Fatos,  atos  e  negócios

podem se entrelaçar e influenciar as resoluções e soluções negociais, ao passo que a dialogia pode

fortalecer  a  autonomia,  indubitavelmente;  entretanto,  as  disposições  normativas  resguardam  o

negócio,  conferindo  segurança.  Ainda  sobre  a  dialogia,  como  aprimoramento  da  autonomia,

exprime-se que o funcionamento normal da vontade, no tocante aos atos, está na base da teoria da

capacidade do sujeito e não do ato em si.43 Então, a composição dialógica se vincula à capacidade e

a  que  medida  adotada  pelo  Direito  para  a  atuação  do  sujeito,  obviamente,  relacionada  à

personalidade.

Ser pessoa é fato jurídico, aquele que nasce, e tal pessoa tem a possibilidade de ser

visão crítico- reconstrutiva da relação jurídica contratual. Tese (Doutorado). PUCMG– PPGD. Belo Horizonte, 2012,
pp. 104, 112, 114.
41O autor  denomina de enantiomorfia  a  situação de duas partes  dispostas,  em ordem inversa (como espelho),  mas
simétricas em relação ao plano. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado –Tomo
III. Rio de Janeiro: BORSOI, 1954, p. 144). 
42POMPEU, Renata Guimarães. O exercício dialógico da autonomia privada como expressão da concidadania: por uma
visão crítico- reconstrutiva da relação jurídica contratual. Tese (Doutorado). PUCMG– PPGD. Belo Horizonte, 2012, p.
51. 
43PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado – Tomo I.  Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p. 79.
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sujeito  de  direito,  ou seja,  tem a posição  de  titular  de  direito.  Nesse  ponto,  a  personalidade  é

equivalente a  ter  capacidade de direito e poder ser sujeito  de direito.  Nesse sentido,  Pontes de

Miranda ensina:44 

A capacidade de direito é capacidade de ter direitos, a possibilidade de ser titular de direito.
Capacidade de obrar é: capacidade de praticar ato-fato jurídico, a de praticar atos jurídicos
stricto sensu, a de manifestar vontade que entre no mundo jurídico como negócio jurídico
(capacidade negocial); a de praticar atos ilícitos em geral, isto é, a de praticar atos ilícitos
relativos a de praticar atos ilícitos absolutos (capacidade delitual).  (…) A capacidade de
praticar ato fato jurídico é uma das espécies da capacidade de obra: não se exige ao agente
mais do que o poder, de fato, praticar o ato, de modo que esse ato entre no mundo jurídico
como ato-fato, irradiando-se, pois, os efeitos.

O exercício da autonomia pode ser  analisado por  diversas  ciências  e,  no âmbito da

Ciência Jurídica, por afetar áreas distintas, indica a necessidade de compreensão dos conceitos para

afastar confusões, bem como de interferências substanciais de ciências alienígenas. Há de se notar

que a abordagem jurídica é filtrada por diversos ângulos, como pelo viés econômico e sociológico,

inclusive existe o reflexo de literatura e artes em geral no Direito.

Frisa-se que as inserções desmesuradas ocasionam um enfraquecimento do Direito, e

muito se dá pela falta de conhecimento de pressupostos da autonomia privada. Como a autonomia

não  é  um fenômeno  pré-jurídico,  pelo  contrário,  o  reconhecimento  das  espécies  de  autonomia

pressupõe  que  a  manifestação  ou  declaração  correspondente  esteja  prevista  na  lei.  No  mesmo

sentido, Pontes de Miranda leciona: “[...]sem incidência de regra jurídica, não há ato jurídico. Sem

que se faça jurídico o ato, não há eficácia jurídica.”45

2.2 Limites da autonomia 

Quando se fala em limites propostos à autonomia,  instintivamente se vincula a uma

atuação positiva do Estado que impõe algumas fronteiras. As limitações, no entanto, nem sempre

advêm da figura  estatal  atuante,  mas  por  via  de  princípios  que  visam a  assegurar  proteção ao

vínculo contratual e à própria autonomia. Como já afirmado, pois, em nenhum momento, ela foi

absoluta.

Impõe-se  à  autonomia  observância  da  boa-fé  objetiva  em  todos  os  atos  negociais,

contratuais e da vivência humana. Embora um princípio de Direito Privado, atualmente, a boa-fé

objetiva permeia todas as relações jurídicas, encontra-se tanto no Código Civil/2002, no artigo 422,

como no Código de Processo Civil/2015, no artigo 5.

Com efeito, um dos principais limites à autonomia é a boa-fé objetiva.  O princípio da

boa-fé foi introduzido de modo positivado pelo BGB, o Código Civil alemão de 1900. É certo que a
44Idem, pp. 154, 157.
45Idem, p. 79.
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boa-fé tem raízes históricas no Direito Romano, embora basicamente de modo subjetivo, em que a

consciência das partes deveria estar vinculada a essa regra. Já no § 242 do BGB, ela tem contornos

objetivos, imposta a todos, independentemente da vontade.

A segurança  jurídica  não  mais  se  alcança  somente  com  a  observância  das  regras

expressas no contrato, mas também à ideia de cooperação. A obrigação é recepcionada como um

processo, que pressupõe cooperação entre as partes.46

Essa cooperação deve ser desenvolvida de acordo com a lealdade recíproca entre as

partes e, caso não observada, o próprio consentimento será viciado; prejudica-se nesse momento um

dos elementos formadores da relação contratual. Não basta exprimir a vontade, mas esta deve ser

verdadeira, leal e sem mácula.

Assim, a boa-fé é tomada como instrumento de interpretação dos contratos, em que se

observam  a  declaração  da  vontade,  as  cláusulas  e  a  conduta  equivalente  ao  previsto

contratualmente. Assim, o intérprete deve se preocupar mais com o espírito do contrato do que com

a sua literalidade.47

As funções  da boa-fé  objetiva são verdadeiras  fontes de relativização da autonomia

privada, tendo em vista a função interpretativa, modificativa e restritiva nos casos de abuso. Com

efeito, qualquer expressão de autonomia poderá passar pelo crivo desse standard. Obviamente, as

partes devem observar, para o bom funcionamento do Direito,  lealdade, probidade e honestidade.

Nesse sentido,  Judith Martins-Costa  afirma que a boa-fé foi estigmatizada,  contudo, não houve

compreensão da finalidade, vinculado à Ciência Jurídica, sob olhar crítico.48

A limitação à autonomia privada, contudo, no campo do Direito deve ser excepcional,

pois a vontade não está completamente prevista na lei e deverá ser observada quando se tem normas

cogentes ou dispositivas no contexto almejado.

Em outros casos, a liberdade de contratar é mitigada, tendo em vista que a natureza da

obrigação tem o óbice legal e não a vontade em si; assim são os casos de atividade de monopólio,

em que não haverá escolha do solicitante e, entre outros, prestação de serviço por meio do Estado,

46SILVA, Clóvis V. do Couto e. Obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 44.
47GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 42.  
48“[...]Ao invés de apenas noticiar os julgados, é preciso submetê-los ao crivo da crítica – contundente, por certo, mas
respeitosa  e,  fundamentalmente,  colaborativa,  pois,  na  ausência  de  um  diálogo  verdadeiro  entre  doutrina  e
jurisprudência, a Ciência Jurídica não se desenvolve e a insegurança filha do voluntarismo – passa a imperar.
Em  nosso  panorama  doutrinário  e  jurisprudencial,  a  boa-fé  é  incessantemente  referida,  proclamada  ou
estigmatizada, mas nem sempre compreendida. Distinções basilares são ignoradas até mesmo por professores e por
legisladores. Há verdadeira «explosão» do emprego (nem sempre criterioso) da boa-fé,  o que não é fenômeno apenas
nacional. (MARTINS-COSTA, Judith.  A boa-fé no direito privado: critérios para a sua aplicação. São Paulo: Marcial
Pons, 2015, p.10).
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como energia.49 

O jurista italiano ainda observa os casos de limitação de ordem estrutural, como nos

contratos associativos stricto sensu e nos contratos abertos. Nos casos de adesão, por exemplo, as

cláusulas são estabelecidas previamente. No tocante à limitação de conteúdo, acentua:50

Uma dialética entre as fontes de tipo diverso, que pode, por comodidade, simplificar-se,
numa contraprestação entre a fonte 'voluntária' (que exprime e realiza a liberdade contratual
– e econômica – dos particulares) e as outras fontes diversas da vontade das partes que,
geralmente – mas nem sempre (…) - exprimem uma lógica e interesses tendencialmente
antagônicos, e, portanto, diversos, em relação aos da autonomia privada.

Enzo Roppo quer dizer que naturalmente a vontade é alvo de limitação no seu conteúdo,

seja  pela  imposição  legal  ou  pela  própria  vontade  antagônica  no  contrato,  além das  decisões

judiciais e administrativas, demonstrando que a regulamentação da vontade é difusa e vem de áreas

diversas. O autor ainda lembra que a relação das fontes varia de acordo com a história.

Nos contratos empresariais,  as fontes são percebidas de modo fácil,  pois o mercado

persegue os usos e costumes locais, visando ao lucro, que é a finalidade da empresa. Assim, os

contratos empresariais se utilizam da autonomia privada na sua modalidade mais “pura”, visando ao

meio  que  seja  mais  vantajoso  para  o  aproveitamento  próprio.  Sendo assim,  a  limitação  desses

contratos comerciais vem do que Paula Forgioni51 chama de corretoras de rota, várias situações que

os atingem, como a globalização e a mudança de comportamento, inclusive, tema abordado pela

Teoria Econômica.

Para  o  mercado  funcionar,  o  ambiente  de  negociação  deve  ser  seguro  e  previsível,

fazendo com que o contrato seja principal meio da circulação comercial. Com essa afirmação, sobre

a segurança, nota-se que o pacta sunt servanda é o princípio pelo qual a confiança e a segurança se

estabelecem. Por isso, este princípio serve como proteção da própria autonomia privada, ao garantir

que a vontade das partes seja cumprida, obrigatoriamente. 

É pelo princípio do pacta sunt servanda que o Estado não pode romper com o vínculo e,

mediante  a  atividade  jurisdicional,  mantê-lo,  mesmo  que  revisado.  Pela  necessidade  de

readequação, a estrutura e a disposição do Código Civil brasileiro conduzem a  essa manutenção.

Como  pode  ser  visto  na  previsão  de  revisão  contratual,  esta  tem  a  finalidade  de  reequilibrar

economicamente o contrato em face de alguma imprevisão.

No âmbito do Direito Comercial, há uma vinculação à Teoria Econômica do Contrato,

em que ele é analisado pelo seu contexto econômico, utilidade e lucro. Basicamente, um contrato

49ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 103.
50Idem, p. 140.
51FORGIONI, Paula Andrea. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: RT, 2009, pp.60-1.
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deve ser pecuniariamente proveitoso para ser mantido, caso contrário, a resolução será o melhor

caminho. Paula Forgioni contrapõe-se, entretanto, a esse argumento e, com base no ordenamento

jurídico, ressalta que, nos contratos empresariais, sua força obrigatória não deve ser relativizada,

com o fito de proteger essa seara, lembrando que o Direito Civil prevê a execução de tais contratos,

como a inserção de cláusulas penais para inibição.52

Outros valores foram também tutelados pela lei, como a proteção da própria vontade. A

maneira de exprimi-la, bem como a sua qualidade, são observadas legalmente, com intuito de coibir

os efeitos dessa vontade caso eivada de qualquer vício. O ordenamento jurídico visa a assegurar

uma vontade  livre,  consciente  e  esclarecida,  como reflexo da  personalidade  do agente.  Por  tal

intermédio, protege a vontade, assegurando a autonomia privada plenamente. 

Quanto  à  proteção  de  terceiros,  os  contratos  terão  eficácia  se  não  prejudicarem ou

tirarem  vantagem  indevida  de  outrem.53 Isso  faz  parte  da  ideia  de  sociabilidade  das  relações

contratuais e, por conviver em sociedade, torna-se um fator de limitação da autonomia. De efeito,

vedam-se as convenções que tenham como escopo lesionar direito de terceiro e, caso não haja essa

intenção prévia, mas atinja prejudicialmente pessoa diversa, poderá submeter à apreciação judicial a

lesão.54

No que tange ao mercado, a proteção se dá principalmente pela observação da boa-fé

objetiva, demandando-se prever as situações posteriores à contratação, com vínculo na ideia que se

tem hoje de função social do contrato. O grau de comprometimento com a boa-fé na seara mercantil

é  de  suma  importância  para  o  funcionamento  mercadológico,  pois  os  agentes  econômicos

convergem  seus  quereres  para  o  sucesso  da  atividade  econômica.  Essa  situação  pode  ser

vislumbrada, facilmente, pelo dever de cooperação, como desdobramento da boa-fé objetiva.

Analisar  as  obrigações  sob esse  escopo rememora  a  monografia  de  Clóvis  Couto  e

Silva,  “A obrigação como um processo”, pois a cooperação é evidente para o funcionamento e

alcance do objetivo, que é a operação econômica. Nesse ponto, visualizar como um processo indica

uma sucessão de fatos interligados e, algumas vezes, dependentes, em que há vinculação de todas as

partes.55 

A própria noção da empresa como feixe de contratos, consoante ocorre com a utilização

de  contratos  para  potencializar  sua  eficácia,  impõe  tal  dever,  em  especial  pelo  nível  de

impessoalidade dessas operações.  Assim,  os agentes se encontram atados pela  sua finalidade,  o
52Idem, p.81.
53GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.47.
54Nesse contexto, por exemplo, há proteção de credores na lei falimentar 11.101/05, nos artigos 129 e artigo 130; e, nos
casos de simulação e fraude previstos no Código Civil brasileiro, artigo 167 e 158, respectivamente.
55SILVA, Clóvis V. do Couto e. A Obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
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lucro, tendo em vista que uma operação bem-sucedida é aquela que tenha segurança e não seja

comprometida por algum vício que acarrete nulidade.

Na Constituição Federal brasileira, a autonomia privada encontra respaldo no Capítulo

I,  Título  VII,  onde  está  a  disposição  do  respeito  aos  princípios  da  livre  iniciativa  e  livre

concorrência. A proteção se dá pela limitação imposta à atuação completamente livre do mercado,

em uma contraposição ao sentido puro de liberalismo,56 evitando, por exemplo, o monopólio.

Complementando essa disposição constitucional, a própria CF/88 previu a proteção do

mercado, no que tange à matéria concorrencial, no seu artigo 1, inciso IV; e, ainda, expressa que o

Estado  combaterá  os  atos  contrários  à  prática  de  concorrência  no  artigo  173,  parágrafo  4º,

determinando  que  “[...]a  lei  reprimirá  o  abuso  do  poder  econômico  que  vise  a  dominação  de

mercados, a eliminação de concorrência e o aumento arbitrário dos lucros.”  

Ao  garantir  a  concorrência,  o  legislador  limita  a  autonomia,  entretanto  protege  a

economia popular e os consumidores de modo geral. Por isso, visando a dar maior segurança e

efetividade,  criou  o  CADE,  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  “[...]entidade

judicante com jurisdição em todo território nacional”, definido art. 4, Lei 12.529/2011, atuando na

apuração e julgamento de atuações contrárias à ordem econômica. Sobre a concorrência, sintetiza

Paula Forgioni:57

A  concorrência  por  definição,  promove  a  sobrevivência  do  agente  econômico  mais
eficiente,  elimina o clientelismo dos empresários que somente sobrevivem por conta de
protecionismos  governamentais,  muitas  vezes  estabelecidos  em  detrimento  da
população( que deve pagar preço mais elevado por determinado produto ou serviço).

Desse modo, a liberdade é disposta na Constituição de várias maneiras e encontra no

próprio Texto Constitucional essa dupla finalidade,  proteção e limitação, como, por exemplo,  o

artigo 1, inciso IV, que fundamenta a ordem no trabalho humano e iniciativa privada, seguido da

garantia à propriedade privada prevista no artigo 5,  inciso XXII -  o que,  por si,  fundamenta a

autonomia pela origem teórica comum e intrínseca.

Pela  atuação  na  sociedade,  a  autonomia  para  realização  dos  negócios  encontra  na

organização em que está inserida a sua limitação, por imperativos da ordem pública, bons costumes

e, garantida pela Constituição brasileira, a função social. Vale ressaltar que a observância à ordem

pública e aos costumes já encontrava guarida no ideal liberal, como pode ser visto no Código Civil

francês. Na CF/88, embora esparsas, as normas relativas à ordem social estão dispostas no título
56 Com o termo “liberalismo puro”, busca-se evidenciar a prática de mercado em que não há regulação estatal e, se
existe,  ela  é  mínima, tão-somente para assegurar  as relações,  garanti-las.  Com base nos ideais  liberais em que se
acreditava que o mercado se regularia por si, entretanto, houveram distorções. 
57FORGIONI, Paula. Os fundamentos do antitruste. - 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015,
p.14.
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VII, genericamente.

O  Direito  Civil  também  dispõe  sobre  a  proteção  à  sociedade  quando  determina  a

observação da função social no ato de contratar; ou seja, a sociedade é o limite do exercício da

autonomia,  como  pondera  Orlando  Gomes,  “[...]deixou  de  ser  mero  instrumento  do  poder  de

autodeterminação privada, para se tornar um instrumento que deve realizar também interesses da

coletividade.”58 

2.2.1 Aspecto existencial e direitos da personalidade: o outro como fator de limitação

Outra abordagem dada à autonomia é a existencial, como própria expressão da liberdade

e consequente fundamento da dignidade humana.  Assim,  a autonomia nesta vertente tem como

escopo  uma  dissociação  da  característica  patrimonial  oriunda  dos  negócios  jurídicos,  embora

pacífica  a  noção  de  negócio  não  patrimonial.  Por  conseguinte,  a  autonomia  existencial  é  o

fundamento do exercício livre da liberdade, privacidade e individualidade,  no sentido básico de

autodeterminação e dignidade humanas.59

A dignidade  em Kant  aufere  contornos  atuais,  com base  no  imperativo  categórico

formulado por ele. O homem é um fim em si mesmo e a dignidade lhe é inerente, não algo dado, no

sentido divino; ou seja, decorre da própria racionalidade que distingue o homem dos outros seres. A

autodeterminação, nesse ponto, é inseparável da proteção à dignidade, tendo em vista que precede a

ordem jurídica pelo fato de que toda e estrutura é estabelecida pelo homem e para o homem. Assim,

o Direito deve apenas reconhecer e proteger tais bens.60 

Daniel  Sarmento  pondera  que,  ao  se  tratar  de  autonomia  existencial,  ligada  a  uma

dimensão  afetiva,  a  observância  dessa  vontade  terá  peso  maior  do  que  aquelas  vinculadas  às

questões meramente patrimoniais, quando diante de ponderação de valores.61 Assim, as questões

existenciais,  com  alta  carga  de  subjetividade,  entrelaçam-se  com  a  tutela  da  pessoa  humana,

conduzem à  observação dos  direitos  da  personalidade,  decorrente  da  aproximação axiológica  e

material.

Na verdade, com uma observação objetiva, a autonomia privada não muda, ela admite

novas interpretações, tendo em vista que ela possibilita essa inovação por se tratar de um poder

reconhecido juridicamente à pessoa. Desse modo, o exercício dessa autonomia, bem como o avanço
58GOMES, Orlando. Novos temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 109.
59HUPSEL, Francisco Fontes. Autonomia Privada: autonomia negocial e autonomia existencial: existência e limites na
perspectiva civil constitucional. Faculdade de Direito: Universidade de Coimbra, 2013, p. 137.
60KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1995, 
p. 36.
61SARMENTO, Daniel. A vinculação dos particulares aos direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil .  In:
BARROSO, Luís Roberto (Org.).  A nova interpretação constitucional.  Rio de Janeiro; São Paulo: Renovar, 2006, p.
279.
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dos seus estudos e interpretações, irradiam para todas as esferas humanas.

Resta claro que a autonomia comporta duas dimensões principais, uma econômica e

outra existencial. Na econômica, os limites à autonomia são mais negativos do que positivos, ao

passo que na dimensão existencial o controle da autonomia privada é mais rigoroso pela proteção

dos direitos da personalidade.

Nos contratos atípicos, a autonomia tem maior desenvolvimento, como nos contratos de

publicidade,  mediação  e  joint  ventures.  O  contexto  existencial  refere-se  a  situações  jurídicas

extrapatrimoniais,  que  são  os  direitos  da  personalidade  e,  para  alguns  autores,  os  direitos

decorrentes do estado das pessoas, seja o estado civil, família ou político.62 

Assim, os direitos da personalidade são, por uma interpretação, a autonomia existencial,

como fundamento da dignidade da pessoa humana. Ora, a pessoa reconhecidamente humana tem

seus direitos tutelados por causa da expansão da própria autonomia privada. Assim, o que se tem é a

autonomia privada, com diversas ênfases, até mesmo por ter em seu contexto a negociabilidade que

confere a tais direitos a reparação por danos extrapatrimoniais. 

Não há como negar que converter danos extrapatrimoniais em pagamento pecuniário

não tenha um conteúdo negocial.  Há ponderação de  valores  na audiência  prévia  para conciliar

quanto a lide e proposta de valores, e é a própria pessoa lesada, capaz e também legítima, que

negocia. Assim, segundo Maurício Mazar, os direitos da personalidade são essenciais, preenchendo

a personalidade, sendo tal essencialidade chamada, pelo autor, de orgânica, pois ela deriva do seu

objeto e desdobra para seus bens que podem ser valorados juridicamente.63 

Na visão do autor, o direito da personalidade consolida a pessoa humana na atualidade,

produzindo um direito subjetivo,  podendo a pessoa exigir uma conduta normativa dos demais -

particulares e Estado.

O próprio objeto  pessoa deve ser visto como cláusula geral, entretanto, permite uma

certa  objetividade,  pois  dá  à  personalidade  maleabilidade  para  aplicação,  tornando-o  concreto.

Ainda pontua  as  características  do  direito  da  personalidade  no  Direito  Civil,  como subjetivos,

privados, universais, absolutos, não patrimoniais, inatos, perpétuos e indisponíveis. 

Desse  modo,  limitar  a  autonomia  tem  uma  função  de  garantia  no  plano  de

desenvolvimento da personalidade. Evidentemente, a força oriunda da autodeterminação de vontade

62Luigi Ferri afirma que a autonomia privada como algo distinto dos casos de representação legal e poderes familiares
em geral. In: La autonomía privada. Granada: Comares, 2001, p. 298.
63MAZUR, Maurício. A dicotomia entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais. In: MIRANDA, Jorge
(Org.); RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Org.); FRUET, Gustavo Bonato (Org.).  Direitos da personalidade. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 28.
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compõe como pedra  de toque os  direitos  da personalidade  e,  por  via  desses  direitos,  emana o

verdadeiro símbolo da autonomia privada.

2.3 Análise da vontade na Teoria do Fato Jurídico: a vontade reconhecida pelo Direito

A obra de Pontes de Miranda é marcada por um caráter dogmático e o seu Tratado de

Direito Privado primou pela busca da cientificidade jurídica. Assim, a Teoria do Fato Jurídico busca

distinguir o jurídico do não jurídico, pressupondo que o mundo real é constituído por fatos e alguns

desses interessam ao Direito e, consequentemente, se tornam fatos jurídicos.

Nesta circunstância, o Direito revela-se como uma sistematização do mundo natural e

material, por meio das regras jurídicas que estabelecem uma base para sua incidência, o que o autor

denominou suporte fático, ou seja, são os pressupostos do fato jurídico.

A Teoria do Fato Jurídico é tida como fundamento da Ciência Jurídica brasileira e lança

as bases para a análise de todo o fenômeno jurídico surgido na sociedade, possibilitando a análise

de três estádios do fato: no momento em que ele surge, noutro instante quando é consolidado e, em

seguida,  os  efeitos  oriundos  do  fato.  Nesses  estádios,  nominados  como  planos  por  Pontes  de

Miranda, vai-se examinar sobre a vontade e suas influências nos respectivos planos.

O fato jurídico é o acontecimento, natural ou provocado, que interessa ao Direito. Em

suma, uma situação que de algum modo toca na esfera jurídica de alguém ou de alguma coisa, já

previsto pela lei. O fato, no sentido geral, produz efeitos tão logo ocorra – podendo ser protraído e,

em alguns casos, independe da vontade. Nesse sentido:64

Fato jurídico é o que fica do suporte fáctico suficiente, quando a regra jurídica incide, e
porque incide.  Tal precisão é indispensável ao conceito de fato jurídico (…) no suporte
fáctico se contém, por vezes, fato jurídico, ou ainda se contém fatos jurídicos. Fato jurídico
é, pois, o fato ou complexo de fatos sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de
que  dimana,  agora,  ou  mais  tarde,  talvez  incondicionalmente,  ou  talvez  não  dimane,
eficácia jurídica.  Não importa se é  singular,  ou complexo, desde que, conceptualmente,
tenha unidade.

A doutrina  brasileira  analisa  o  fato  jurídico  de  modo  mais  independente  do  que  a

germânica, pois esta não desagregava o fato jurídico dos seus efeitos totalmente, o que a vincula às

questões meramente fáticas. Nesse sentido, Ludwig Ennecerus65 entende que a aplicação do Direito

em um  feito da vida está relacionada a uma regra jurídica e esta produz a consequência jurídica

previamente determinada.66

64MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 145.
65ENNECERUS, Ludwig.  Derecho Civil –  Parte  General.  Tomo I,  Vol.  1,  13º  Revisão  por Hans  Carl  Nipperdey.
Tradução da 39ª edição alemã por Blas Pérez González e José Alguer. Barcelona: Bosch, 1943, p. 196.
66Ainda, define a relação reconhecidamente jurídica como aquela que está ordenada por um direito objetivo. Em suas
palavras:  “[...]consiste  em una dirección  jurídicamente  eficaz  de  una  persona hacia  otras  personas  o hacia  ciertos
objetos.” (IDEM, p.285). 
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Como na citação, Pontes de Miranda ressalta que o fato pode ser jurídico e mesmo

assim não ter eficácia. Prejudicaria, por conseguinte, a classificação dos fatos jurídicos segundo

seus efeitos, bem como o critério da natureza dos fatos. Marcos Bernardes de Mello questiona o

rigor científico das classificações que fracionem o fato.67 

Todo fato  jurídico  deve  ser  analisado por  aquilo que o fundamenta,  ou seja,  o  que

integra o suporte fático e não pelos elementos acidentais ou comuns a outras espécies. Há, portanto,

uma característica específica de cada fato jurídico, encontrada no elemento principal ou decisivo do

suporte fático que o fundamenta.

O próprio suporte fático é composto por vários elementos, no entanto, há um elemento

nuclear que integra mais do que os demais elementos de composição. Assim, acurando o estudo do

fato  jurídico  e  da  sua  constituição,  Pontes  de  Miranda  buscou  individuá-los  com  base  nas

características nucleares, chamado de cerne, para possibilitar uma análise científica precisa.

Como vaticina  Marcos  Bernardes  de Mello,  a  análise  independente  do fato  jurídico

possibilitou  classificar  qualquer  espécie,  com base  na  descrição  normativa  do  suporte  fático  e

qualquer erro posterior demonstrará qual equívoco ocorreu na interpretação da norma.68

Por causa da autonomia,  os atos humanos tiveram valor jurídico e,69 desse ponto de

partida, formula a referida teoria. Pode-se observar que, nos planos trabalhados da teoria, a vontade,

a liberdade e a autonomia, em suas diversas abordagens, permeiam toda a teoria fundamental, pois a

autonomia precede toda a vida política, social e jurídica.

2.3.1 A vontade na Teoria do Fato Jurídico: o ato jurídico

O fato jurídico engloba tudo o que interessa ao Direito, ou seja, é gênero, no qual terá

espécies que dispensam a vontade e outras que a tem como elemento principal. Assim, os fatos

jurídicos gerais comportam todos os acontecimentos que não dependem necessariamente da vontade

humana e, no sentido restrito, a vontade será elemento necessário, denominado ato jurídico.70

Desse modo, as situações que prescindem da vontade humana classificam-se em fatos

jurídicos  stricto sensu e aquelas que a possuem como essencial são os atos jurídicos lato sensu,

subdivididos  em  atos  jurídicos  stricto  sensu,  atos  ilícitos  e  negócios  jurídicos.  Os  fatos  que

dependem da vontade humana para existir, embora a norma jurídica desconsidere as circunstâncias

dessa vontade, serão classificados como atos-fatos jurídicos lícitos e ilícitos.71

67MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012,  p. 147.
68Idem, p. 150.
69PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado: parte geral.  São Paulo: Bookseller.
Tomo 3, 2000, p. 280.
70GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 237.
71MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.157.
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Assim, a vontade constitui elemento nuclear do suporte fático e o diferencia dos demais

fatos  jurídicos  ocasionados  pelos  eventos  da  natureza,  dos  animais  e  qualquer  outro  alheio  à

vontade humana. A conduta humana, então, traz uma diferença substancial,  deixa-o complexo e

constitui o ato jurídico.

A vontade determina a natureza do ato e do fato, podendo antecipar alguns efeitos. A

atuação do agente estabelecerá as condições e premissas de determinada situação. Posteriormente,

distingue-se a classificação que a vontade oferece, como cerne do suporte fático do fato jurídico, ou

seja, determinando se atos jurídicos stricto sensu, negócios jurídicos e atos ilícitos.

2.3.1.1 As teorias da vontade: objetiva e subjetiva

É  salutar  distinguir  as  teorias  que  explicam  a  vontade  como  produtora  de  efeitos

jurídicos, tendo em vista qual seria o momento correto para vinculação normativa. Os conflitos

entre os elementos volitivos dos atos jurídicos e da declaração, são abordados por duas teorias

principais,  a  subjetiva,  denominada Teoria da Vontade,  e a objetiva,  conhecida como Teoria  da

Declaração.

No que tange à teoria subjetiva, a vontade recebe do Direito força para produzir efeitos,

em  conformidade  com  a  norma  atributiva.  Assim,  para  que  haja  tais  efeitos,  ela  deverá  ser

declarada, embora formada internamente, em um processo psíquico. Assim, a Teoria da Vontade

tenta solucionar os problemas oriundos do conflito entre a vontade interna e a declarada. Aqui, sem

a vontade interna, o ato jurídico não existe e, quando houver colisão, deverá prevalecer a vontade

interna.72 

Roberto de Ruggiero ensina que, ao atribuirem preponderância ao elemento subjetivo,

os  poderes  dos  juízes  serão ampliados e,  por  fim,  acarretará  uma apreciação discricionária  das

relações jurídicas. Invariavelmente,  o julgador deverá compreender e recompor em cada caso o

processo  psicológico  de  formação  da  vontade.  Desse  modo,  é  correto  afirmar  que  tamanho

subjetivismo traz insegurança às relações jurídicas.73

A Teoria Objetiva ou da Declaração surge como antítese à subjetiva. Define-a Vicente

Ráo como “[...]o que é decisivo não é a vontade do autor da declaração, mas aquilo que, a bom

direito,  como vontade parece a  quem a declaração se dirige.”74 Ao expor essas teorias,  o autor
72RÁO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.164.
73A teoria subjetiva é relativizada para evitar excessos, o que acabou por formular a doutrina da culpa in contrahendo,
estudo desenvolvido por Ihering,  que sugere a  responsabilidade por quem contrata.  Ou seja,  aquele que impede a
formação do contrato ou atrapalha a sua conclusão, poderá ser responsabilizado. Distingue das demais culpas, aquiliana
e  contratual,  tendo  em  vista  que  está  diretamente  ligada  ao  contrato  e  tão  somente  no  que  tange  aos  seus  atos
constitutivos. Por Windscheid, houve formulação da teoria da garantia tácita, em que o contraente assume, tacitamente,
pelos danos causados por sua declaração de confiança . (IDEM, pp. 167-8). 
74IDEM, p. 169.
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conclui  que  a  vontade  e  declaração não  constituem um fenômeno só.  Isto  porque a  Teoria  da

Declaração diminui a soberania e poder da pessoa captalizada pela Teoria da Vontade. Então, pouco

importa  se  a  vontade  declarada  está  de  acordo  com  a  vontade  interna,  pois  não  é  elemento

constitutivo do negócio.75

Caso  contrário,  não  existiriam  os  conflitos  entre  declaração  e  vontade  e,  por

conseguinte,  não  seriam evidenciadas  no  iter constitutivo  da  vontade  jurídica  atuante.  As duas

ocorrem em momentos distintos; a vontade, apreciada e apurada pelo agente, busca conhecer o bem

que deseja e, após isso, o agente se determina e daí declara a sua vontade de querer o respectivo

bem.  Assim,  na  declaração,  objetivamente  considerada,  realizam-se  “[...]vontade,  vontade  de

declaração e vontade de conteúdo”. Conclui, nesse sentido, Ráo:76 

Após haver fixado os termos do problema e os limites de sua verificação, não poderia o
jurista conferir, sempre, eficácia aos elementos volitivos em prejuízo da declaração, porque
isso importaria, em todos os casos, seguir as flutuações do querer na vida psíquica e interna
do  agente  (…)  Nem,  tampouco,  o  jurista  poderia  atribuir  um  predomínio  absoluto  e
indistinto à declaração, sem desconhecer, de todo, a força criadora de relações de direito
que a ordem jurídica atribui aos elementos volitivos que, concorrendo para a formação dos
atos jurídicos, na declaração se realizam. A harmonia entre os elementos volitivos e entre
eles e o elemento objetivo representado pela declaração é, sem dúvida, requisito necessário,
em substância e em princípio, da normalidade dos atos jurídicos. Mas, quando os conflitos
surgem e se caracterizam, logo se revela a inexistência de uma regra jurídica única e geral
de  solução.  Regra  que  até  hoje  a  doutrina  não  logrou  formular,  por  não  ser  possível
submeter ao mesmo tratamento todas as espécies de fato ocorrentes. Necessário se faz, em
consequência, construir um sistema de regras, a começar pelas de delimitação do campo do
conflito  e  a  prosseguir  com as  que  mais  adequadas  forem às  suas  diferentes  espécies,
observando-se e respeitando-se os princípios fundamentais da ordem jurídica, a teoria geral
dos atos jurídicos e a natureza específica das diversas relações.

O que caracteriza o autorregramento da vontade é poder compor o suporte fático dos

atos jurídicos com o elemento nuclear da vontade, não importando em qual ramo do Direito.77 

2.3.1.2 A vontade no ato jurídico stricto sensu

No ato  jurídico  stricto  sensu ou  atos  jurídicos  lícitos,  denominação  escolhida  pelo

Código Civil, a vontade não escolhe a categoria jurídica, somente complementa o suporte fático

para que se produzam os efeitos já determinados na norma jurídica, ou seja, trata-se de um requisito

acessório de existência do ato para aperfeiçoá-lo ou adequá-lo à norma jurídica.

Subdivide-se em atos materiais e participações. Assim, a primeira subespécie advém de

um comportamento  que  a  pessoa  tem que  o  ordenamento  jurídico  atribui  efeitos  imediatos.  A

segunda consiste em uma declaração que revela alguma ação pretérita ou futura, bem como alguma

75GOMES, Orlando. Introdução do Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 274-5.
76RÁO, Vicente. Ato jurídico. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 176.
77PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado – Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p. 56. 
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intenção, sem qualquer intenção negocial, ou seja, trata-se de mera comunicação.78  

Pela vagueza conceitual, o ato jurídico stricto sensu é definido enquanto se distingue do

negócio jurídico. Com efeito, a diferença entre o ato jurídico  stricto sensu e o negócio jurídico é

evidenciada quando o autorregramento da vontade permite a criação da categoria jurídica e não

somente a mera declaração ou manifestação de vontade. É assim definido por Marcos Bernardes de

Mello:79

Ato jurídico stricto sensu, como sendo o fato que tem por ele elemento nuclear do suporte
fático  manifestação  ou  declaração  unilateral  de  vontade  cujos  efeitos  jurídicos  são
prefixados pelas normas jurídicas e invariáveis, não cabendo às pessoas qualquer poder de
escolha  da  categoria  jurídica  ou  de  estruturação  do  conteúdo  das  relações  jurídicas
respectivas.

Nos atos jurídicos stricto sensu a vontade não altera a natureza e efeito do ato, como no

caso da constituição do domicílio.80

2.3.1.3 A vontade como elemento nuclear do negócio jurídico

Para que se adquira,  transfira,  modifique ou extinga um direito,  a vontade deve ser

proposital, direcionada a este fim e conforme a lei. Assim, por meio do negócio jurídico, as pessoas

regulam autonomamente seus interesses.

O  negócio  jurídico  possui  maior  elasticidade,  haja  vista  que  é  toda  declaração  de

vontade que tem como finalidade a produção de efeito jurídico, ou seja, é a possibilidade, dentro da

moldura  jurídica,  de  escolha  de  categorias  com efeitos  próprios  e  pessoalizados.  É  o  caso  do

contrato, representante principal do negócio jurídico.81  

Como criação alemã pela  Pandectística,  tem como foco a  manutenção da  liberdade

individual e, nesse contexto, o primeiro, a vontade é o próprio negócio jurídico. 82  Assevera Orlando

Gomes, no entanto, que o negócio e a declaração de vontade não são equivalentes, pois a estrutura

negocial é mais complexa, e alguns necessitam de mais de uma declaração de vontade; outros não.

Noutro momento a declaração deve ser vinculada à prática de determinado ato para alcançar o

efeito jurídico pretendido.83

Nos próprios conceitos de fato jurídico e norma, a incidência normativa em determinado

suporte acarreta relevância a determinado fato e faz nascer o interesse jurídico. É a norma jurídica

que delimita  e  molda  o  mundo jurídico.  Embora  óbvio,  é  salutar  reafirmar  que,  sem previsão

78GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 253.
79MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 200.
80Idem, p. 200.
81GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 269.
82MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.207. 
83GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 270.
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normativa, a vontade não pode ser considerada um negócio jurídico e, consequentemente, não terá

relevância para esse fim.

Consoante  enxerga  Marcos  Bernardes  de  Mello,  o  sistema jurídico  pode regular  as

relações jurídicas, sob enfoque da vontade, atribuindo à vontade uma escolha de categoria negocial,

delimitando a escolha entre uma categoria e outra, ou retira qualquer possibilidade de vontade, o

que demonstra uma espécie de adesão a determinado tipo oferecido pela norma.84

A vontade negocial tem limites relativos ao sistema jurídico, de modo que nem toda

manifestação é aceita. O Direito estabelece, de modo geral, os requisitos que a vontade deverá ter

para existir  no mundo jurídico.85 Resta  evidente que não há para o mundo jurídico um caráter

absoluto do autorregramento da vontade. Caso haja manifestação contrária ao sistema jurídico, um

fato não será inválido, nulo ou ineficaz, será inexistente, ou seja, um “nada” jurídico.

A autonomia  privada  é  um fenômeno  logicamente  correlativo  ao  da  existência  das

esferas jurídicas individuais. O que ocorre na seara jurídica é a concessão de uma possibilidade de

manifestação e regulação às pessoas, em detrimento dos interesses pessoais. É coadunada a essa

afirmação a lição de Pontes de Miranda, ao definir que “[...]somente dentro dos limites prefixados,

podem as  pessoas  tornar  jurídicos  atos  humanos  e,  pois,  configurar  relações  jurídicas  e  obter

eficácia jurídica”.86

Nota-se que a autonomia da vontade será maior ou menor, de acordo com a abstração da

norma. Quanto maior a especificidade da lei, menor é manifestação da vontade e, assim, o oposto é

verdadeiro. No Direito das Obrigações, as disposições gerais são numerus apertus, o que possibilita

a criação de instrumentos diversos para satisfação das necessidades negociais e evidencia maior

autonomia e mais poder criativo. 

Destarte,  a  vontade  será  manifestada  quando  permitida  e,  quando  for  possível

manifestá-la, deverá observar as normas jurídicas dos bens que ela afetará87, portanto, ainda que

livre,  impõe-se  compatibilidade  com o  ordenamento  jurídico  ou  estará  exposta  às  sanções  de

invalidade e inexistência.

Conclui Marcos Bernardes de Mello:88

84MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 217.
85Idem, p. 219.
86PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado  - Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p. 93.
87Aqui há o princípio da incolumidade das esferas jurídicas apresentado por Pontes de Miranda, em que o poder de
autorregramento tem limitação por outras esferas jurídicas que lhe são alheias. Assim, a vontade é livre enquanto não
ferir interesses jurídicos de outras pessoas. A interferência sem adesão constituirá ato ilícito, que resultará em um dano
ou será ineficaz. (MIRANDA, Pontes de.  Tratado de Direito Privado – Tomo III. Rio de Janeiro: BORSOI, 1954, p.
137).
88MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 222.
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[…]  Dessarte,  que,  tanto  quando  há  ampla  liberdade  negocial  como  quando  existe
disciplinamento prévio, restringindo-a, o que, efetivamente, se tem é outorga de poder às
pessoas pelo ordenamento jurídico. A vontade assim não é fonte: (a) nem das categorias
jurídicas, porque apenas, as escolhe e as preenche, compondo-lhes os suportes fácticos, (b)
nem, tampouco, dos efeitos jurídicos correspondentes, porque, também, somente lhe cabe
escolhê-los quando permitido, e tudo isso dentro dos limites traçados pelo sistema jurídico.

Cumpre  ressaltar,  como  já  assinalado,  que  a  vontade  no  negócio  jurídico,  embora

determinante na sua constituição, não tem caráter regulatório absoluto, deve submeter-se às normas

jurídicas  que  conferem  este  valor  a  ela,  não  podendo  ser  exercida  transposta  aos  limites

estabelecidos pela lei. 

2.3.2 A vontade nos planos da existência, validade e eficácia

2.3.2.1 A vontade no plano da existência

No  Plano  da  Existência,  a  norma  jurídica  incide  no  núcleo  do  suporte  fático  e  o

transporta para o mundo jurídico, atribui o valor e a relevância a determinado fato, que passa a

existir e importar para o Direito. Nesse momento, não se sabe que o fato será válido e eficaz, tão

somente é reconhecida a composição de um suporte fático que produziu fato jurídico, licito ou

ilícito. Assim, a existência é o não ser.89

O ato jurídico lato sensu é aquele em que a exteriorização consciente da vontade é o seu

fundamento principal. A partir daí, é essencial para o ato jurídico o ato humano volitivo, conduta

desejada que expressa a vontade, podendo ser por manifestação ou declaração. A vontade declarada

deve ser consciente, ou seja, a intenção de realizar a conduta amparada juridicamente é sabida desde

o início; além disso, tenha um objeto protegido pelo Direito ou não proibido por ele. 

No Direito somente o que se exterioriza poderá compor o suporte fático completamente.

O meio de exteriorização da vontade já foi debatido no passado e dividiu-se em duas teorias capazes

de validar a vontade, em que momento ela deveria ter força jurígena. Assim, originam-se desse

questionamento  as  teorias  da  Declaração  (manifestação  qualificada)  e  da  Manifestação,  ambas

compõem formas. Para que a vontade seja imposta, ela deve ser reconhecida; aquela interna não

tem apuração ou é muito difícil apurá-la.

A  diferença  entre  manifestação  e  declaração  está  na  exteriorização,  em  que  a

manifestação  da  vontade  se  perfaz  de  modo  não  qualificado,  ou  seja,  não  é  expressa

categoricamente.  É  manifesta,  contudo,  por  meio  das  atitudes  do  agente,  e  o  que  ocorre  na

declaração é a qualificação da vontade, que se exprime claramente. Tanto uma como a outra são

formas e complementam o suporte fático. Vale lembrar que se a norma jurídica determinar uma

89MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.135.
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forma, esta deverá ser cumprida para existir.

Além disso, é necessário que a vontade, manifestada ou declarada, seja consciente. Para

isso, há necessidade de saber as circunstâncias em que se encontra o declarante, para que, assim,

haja  existência  (jurídica)  da  vontade.  Nos  dias  atuais,  a  transparência  e  a  boa-fé  nas  relações

impõem um dever  de informação em todo o processo de formação do negócio jurídico,  o que

reflete,  inevitavelmente,  a  respectiva  observância  destes  em  todos  os  planos.  No  plano  da

existência, a vontade manifestada ou declarada deverá ser plenamente consciente, pelo menos de

modo satisfatório para entender o objeto jurídico perseguido.

Marcos Bernardes de Mello assinala que o desconhecimento das circunstâncias conduz

à  inconsciência  da  vontade,  logo,  poderá  implicar  a  inexistência.90 Aqui  não  existe  erro  na

manifestação da vontade, simplesmente ela inexiste, ou seja, o elemento para o suporte fático é

insuficiente. No caso de erro, a vontade existiu, entretanto, defeituosa ou viciada.

Os atos humanos, que tem a vontade como elemento principal, podem ser concebidos

pelo Direito de modo restrito ou livre. Restritivamente, a vontade adequada para compor o suporte

fático é estabelecida pelo Direito e tem a única função de compor o suporte fático, e os efeitos que

decorrem  dessa  manifestação  “assistida”  já  estão  totalmente  previstos  pelas  normas  jurídicas,

configurando os atos jurídicos stricto sensu.

De  outro  modo,  na  modalidade  livre,  tem-se  liberdade  para  autorregramento  dos

interesses,  há  permissão  para  escolher  determinada  categoria  jurídica,  bem  como  prever  pela

liberalidade os efeitos. Ressalta-se que a liberdade é limitada e deverá ater-se às normas gerais.

Nessa espécie está o negócio jurídico,91 ou seja, a vontade não é somente elemento do suporte

fático, mas também, como meio de regulação e existirá na validade e eficácia do ato, conforme

atribuição legal dada a esta vontade.

2.3.2.2 A vontade no plano da validade

No plano da validade,92 ocorre  a  análise  do fato  jurídico.  É o momento  em que se

90MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012,, p.182.
91Para Antônio Junqueira de Azevedo, a vontade não faz parte do negócio jurídico no sentido de conferir existência a
ele. Para o autor, o negócio jurídico existirá independente da vontade, sendo ela, juntamente com a causa, apenas meio
de correção do negócio.  Continua o autor,  na mesma obra,  afirmando que, embora não exista,  por si, um negócio
advindo da vontade, esta faz parte dos elementos gerais, especificamente nas categorias negociais. Dividem-se no plano
de existência do negócio jurídico os elementos que possibilitam o seu surgimento - a forma, o objeto e as circunstâncias
negociais. Nesta última, está a declaração de vontade, segundo o autor , “despida da forma e do objeto”. (JUNQUEIRA
DE AZEVEDO, Antônio. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. 10ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2014,
pp. 22, 32).
92O autor Marcos Bernardes de Mello assevera sobre o uso inadequado de validade, pois gera confusão terminológica. A
validade pode ser notada pelo aspecto da legitimidade do Direito, em que busca a validade no sentido filosófico e ético
de determinada ordem; da efetividade do Direito, que é a validade das normas jurídicas sob enfoque sociológico; e, sob
o aspecto da vigência do Direito, no que tange à perspectiva dogmática das normas jurídicas no mundo social. Nos dois
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observa se há algum vício ou defeito que possa invalidá-lo, observando o sujeito, objeto e forma do

ato jurídico. Assim, o fato jurídico que tem a vontade humana como elemento nuclear do suporte

fático submeter-se-á ao segundo plano da estrutura ponteana. Um ponto a ser destacado é que os

fatos jurídicos stricto sensu e o ato-fato jurídico não necessitarão dessa filtragem, pois não poderão

ser nulos ou anulados,93 haja vista que não possuem a vontade livre e consciente como elemento

caracterizador do suporte fático.

Para compreender claramente a diferença entre o plano da existência e da validade, o

operador deve compreender o suporte fático que originou o ato jurídico. Caso não exista capacidade

civil  para  manifestar  a  vontade,  o  suporte  fático  será  deficiente e,  consequentemente,  inválido.

Entretanto, se nesse mesmo suporte fático faltar a personalidade ou capacidade de direito, o ato não

existirá, ou seja, o suporte será insuficiente. Pois a vontade é manifesta por quem tenha atribuição

jurídica. Assim, a validade será apurada naqueles suportes deficientes, embora existentes, sendo

uma espécie de qualificação dos atos jurídicos.

Destarte, quanto aos fatos jurídicos  stricto sensu e atos-fatos, não há questionamento

sobre a validade, sendo que estes não podem ser anulados ou invalidados. A mera existência fática

impossibilita esta consequência jurídica. Nos dizeres de Marcos Bernardes de Mello, “[...] no plano

da validade  é  onde têm atuação as  normas jurídicas  invalidantes.  A incidência delas  se  dá,  na

verdade, quando o suporte fático ocorre, mas os seus reflexos, as consequências, aparecem somente

nesse plano”.94

Assim, a validade tem emprego correto quando serve para denotar a perfeição dos atos

jurídicos, de acordo com a visão dogmática,  ou seja, a equivalência de determinado ato com o

Direito positivado. Como já sabido, os atos jurídicos são aqueles que possuem a vontade como seu

elemento central e, por sua vez, será um ato válido quando este elemento for perfeito. Daí dizer-se

que a validade é uma qualificação do ato jurídico.

É Pontes de Miranda quem concebe a invalidade como deficiência do suporte fáctico e

assim a define.95 A insuficiência terá uma sanção imposta pelo Direito conforme a sua origem,

ocasionará  a  invalidade  ou  nulidade  (termo mais  correto  que  anulabilidade,  pois  o  ato  não  se

aperfeiçoa definitivamente) do ato, por ter violado uma norma cogente.

Assim, a validade implicará a necessidade de cumprimento de requisitos legais. Caso

primeiros sentidos, o autor prefere utilizar a palavra valência. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico:
plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 34).
93MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.135.
94MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 222.
p.136.
95PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado – Tomo IV. Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p. 3.
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descumpridos, o Direito negará validade ao ato. Ao não alcançar a finalidade prática pretendida, o

ato inválido assegurará a integridade do ordenamento jurídico, segundo ensinamento de Bobbio.96

Resta claro que a validade possui caráter dogmático,  entretanto, o julgador irá valorar o ato de

acordo com a concepção axiológica da época, absorvendo de certo modo a cultura. 

No plano da validade,  a  vontade só constitui  elemento nuclear  do suporte  nos  atos

jurídicos lato sensu lícitos, passíveis de análise nesse plano. De modo contrário, imputar invalidade

a um ato ilícito seria retirar a punição do infrator, pois retiraria a eficácia do ato, bem como se fosse

tido como nulo.

Aponta Marcos Bernardes de Mello que a doutrina relaciona as questões de invalidade e

validade às causas de nulidade, esquecendo-se, por vezes, da anulabilidade como meio de invalidar

o ato jurídico. Por isso as causas são relacionadas prioristicamente aos requisitos do artigo 104 do

Código  Civil  brasileiro.  Assim,  aponta  a  insuficiência  por  não  explicitar  a  moralidade  e  a

incompatibilidade em relação à norma jurídica, bem como as questões de suficiência do suporte

fático, indicando a deficiência.97

De tal modo, não há uma averiguação detida da manifestação de vontade e os demais

defeitos do suporte fático que configuram a anulabilidade do ato. Pontes de Miranda supre essa

lacuna, formulando pressupostos para análise da validade: sujeito, objeto e forma de exteriorização

da vontade.98 No que tange à  matéria  estudada,  a  observação recairá  sobre a  exteriorização da

vontade,  com o  intuito  de  proteção  e,  tem por  escopo  resguardar  a  vontade  autêntica,  livre  e

consciente.

Para  que  a  manifestação  de  vontade  seja  perfeita,  dever-se-á  focar  no  sujeito  para

melhor análise, nos quesitos de ter ou não capacidade e, ante a capacidade, a compatibilidade do

querer com os fatos, observando a existência de lesão a terceiro. Dentro do quesito vontade livre e

consciente, não há perfeição do ato, se ocorrer problemas de erro, dolo, coação, estado de perigo,

lesão, simulação e fraude contra credores, como bem define o Código Civil nos respectivos artigos.

Em razão disso, a boa-fé como imperativo normativo compõe hoje os pressupostos de

validade  dos  atos  jurídicos,  combatendo  a  má-fé  e  averiguando  as  questões  de  equidade  e

probidade.  Estes critérios funcionam claramente como integração dos pressupostos de validade,

complementando a característica interpretativa já utilizada no Direito brasileiro.

É importante distinguir a capacidade e a legitimação de determinado agente, embora as

96BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 6. ed. São Paulo: EDIPRO, 2016, p. 188.
97MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 53.
98PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Tratado de Direito Privado – Tomo IV. Rio de Janeiro: BORSOI,
1954, p. 4.
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duas tratem de aptidão subjetiva para atuação ou prática de determinado ato. Há distinções basilares

entre  os  dois  pressupostos  subjetivos;  a  capacidade  diz  respeito  sobre o poder  de exercício  da

pessoa sem necessidade de acompanhamento assistencial e, já na legitimação, o sujeito, sendo capaz

ou não, que tem a possibilidade de dispor e adquirir uma determinada situação jurídica, poderá

praticar o ato por meio de um terceiro  legitimado.  Consequentemente, os efeitos também serão

distintos.99

2.3.2.2.1 A perfeição da vontade: os defeitos invalidantes

A  vontade  no  plano  da  validade  será  observada  pelo  aspecto  da  integridade  e

compatibilidade do ato com o querer do agente, relacionada aos vícios que possam invalidar o ato.

Há de se lembrar que a vontade, para ser apurada, deve ser manifestada de alguma modo e, para ser

válida, deverá cumprir a modalidade prescrita em lei. Destarte, a invalidade de determinado negócio

será consequência lógica da nulidade e/ou anulabilidade do ato jurídico. A nulidade é ampla e tem

eficácia  erga  omnes,  visando  à  ordem  pública,  além  da  impossibilidade  de  sanar  o  vício.  A

anulabilidade, a seu tempo, tem eficácia entre as pessoas ligadas ao ato jurídico deficiente. No caso

da anulabilidade, há produção de efeitos, embora mitigados por ação própria. Caso contrário, haverá

convalidação pelo silêncio.

Cumpre ressaltar que a anulabilidade encontra seu principal fundamento nos vícios da

vontade,  ou  seja,  o  elemento  volitivo  é  o  cerne  do  suporte  fático,  enquanto  a  rescisão  tem

fundamento no objeto do negócio jurídico.100 O artigo 171 do Código Civil  reúne as causas de

anulabilidade: a incapacidade relativa do agente, os vícios de vontade, casos previstos em norma

jurídica,  falta  de consentimento de terceiro nas situações predeterminadas.  Como ficou claro,  a

vontade é diretamente afetada e distorcida.

Assim, a vontade juridicamente relevante é aquela que compõe o suporte fáctico, por

meio de declaração ou manifestação, conforme artigos 110, 111 e 112 do Código Civil brasileiro.

Mediante  leitura  dos  artigos  citados,  nota-se  que  essa  vontade  para  ser  jurídica  deve  ser

exteriorizada, a intenção e atos serão mais importantes do que a linguagem literal e será possível

externá-la  de  modo  silente,  caso  não  haja  previsão  contrária  que  determine  uma  maneira  de

manifestação. No que tange aos planos já abordados, compreende-se:101

a) a falta de exteriorização de vontade consciente (não há manifestação ou a manifestação é
contra  o  querer  –  vis  absoluta)  constitui  questão  de  suficiência  do  suporte  fáctico  e,
portanto, tem por consequência a inexistência do ato jurídico;

99Ressalte-se a mudança legislativa no que tange à capacidade e à legitimidade após o advento da Lei 13.146/2015 que
mudou a capacidade.
100MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 99.
101Idem, p.189.
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b)se há exteriorização consciente da vontade, mas essa é defeituosa, o suporte fáctico é
suficiente, no entanto, deficiente, donde existir o fato jurídico, porém, inválido ou ineficaz.

Os defeitos  que  acarretam a  invalidade  do  ato  jurídico,  relacionados à  vontade  e  à

respectiva manifestação, encontram-se nos artigos 138, 145, 151, 156 e 157 do Código Civil. Estes

defeitos  maculam a vontade expressa,  pois não é consciente,  tampouco livre e  plena.  Assim,  o

aperfeiçoamento do negócio jurídico encontra-se impossibilitado. Além do mais, não há que se falar

em autonomia, porquanto estes casos demonstram uma mitigação no poder de (auto)regramento da

pessoa. 

O artigo 138 do Código Civil demonstra o erro como vício da vontade manifestada, ou

seja, a realidade não condiz com o exposto. Os erros que acarretam a invalidade são aqueles que o

Código chama de substancial, como indica o artigo 139, pois são erros que impediriam o negócio

avençado, são essenciais e teriam o poder de mudar a vontade. Por outro lado, os erros acidentais

não se constituem invalidantes, compreendidos como uma determinação secundária do objeto, o que

não inviabilizaria o negócio;  a priori, são sanáveis. Em sentido contrário, são invalidantes caso

declarados como razão determinante do negócio ou como forma de condição.

Os erros substanciais estão elencados nos incisos do artigo 139 e são o erro sobre a

natureza do negócio, o objeto, a pessoa e erro de direito. O falso motivo constitui erro de acordo

com o artigo 140, ou seja,  se houver declaração de que o motivo é  razão determinante para o

negócio. Para que cesse a anulabilidade oriunda desse vício, o destinatário da vontade deve declarar

o desejo de executar, de acordo com a verdadeira vontade do declarante, como dispõe o artigo 144.

O dolo invalidante está disposto no artigo 145 do Código Civil,  e ocorre quando há

intenção de conduzir o outro e o negócio para uma situação distinta da realidade. É determinante

para anular o negócio, tendo em vista que esse tipo pressupõe a enganação – atuação individual ou

compactuada com terceiro.

De efeito, caso o destinatário soubesse da realidade, o negócio não se efetivaria, e pode

ser que a situação de ludibrio ocorra em partes do negócio, entretanto, a anulabilidade se mantém.

Assim, o autor se vale de artifícios para benefício próprio ou de terceiro, impregnando de defeito a

vontade do outro, tendo em vista que não é livre e consciente.

A coação, expressa no artigo 151, é caso de anulação do ato jurídico. Diferencia-se de

ato inexistente pelo fato de aquela não eliminar a vontade, apenas vicia. O que faz o ato se tornar

inexistente  é  a  ação  que  elimina  completamente  a  vontade,  nominada  de  vis  absoluta pelos

romanos. Para provocar a invalidação do ato, a coação deve incutir um medo traduzido em ações e a

análise dessa situação se dará a cada caso, conforme indica o artigo 152 do Código Civil, tendo em



42

vista que a reação é subjetiva.

Cumpre ressaltar que a coação deverá ser a causa do ato jurídico. Assim, sem a atuação,

não há o ato, o que indica claramente o defeito na formação do suporte fáctico.  Nesse caso, o

aproveitamento do ato por outrem, diverso do coator, é indiferente para caracterização do vício.

Marcos  Bernardes  de  Mello  indica  que toda  coação tem a  anulabilidade  como consequência  e

constitui um ilícito invalidante, entretanto, recorre-se a Pontes de Miranda para qualificá-la no que

tange à questão indenizatória, afirmando que, se houver consciência da coação, haverá dever de

indenizar, prescindindo de apuração de culpa e, quando não existir consciência de culpa do coator,

embora o ato seja inválido, não há dever de indenizar.102

O  artigo  156  traz  a  tipificação  do  estado  de  perigo,  que  modifica,  impulsiona  e

determina a vontade do agente que, sem a respectiva situação de risco, não haveria negócio jurídico.

O caput não deixa dúvida sobre a natureza do dano nessa situação, presume-se um dano pessoal,

atinente à vida, saúde e integridade física, além do dano meramente patrimonial.103 

A situação de gravidade preeminente acarreta a invalidade do ato e a outra parte do

negócio  deverá  ter  conhecimento  dessa  situação,  caso  contrário,  retiraria  a  anulabilidade.104 É

importante frisar que, embora o ato seja válido, havendo desconhecimento da outra parte sobre a

situação de perigo que motivou o agente, diante da excessividade da obrigação, a adequação deverá

ser feita.

A lesão, disposta no artigo 157 do Código Civil, não era prevista no Código Civil de

1916 como vício da vontade, pois estava configurada nos demais - erro, coação e dolo - conforme a

teoria subjetivista. De acordo com a teoria objetivista, a lesão ocorrerá em toda e qualquer situação

que tenha como resultado um prejuízo excessivo. Não se faz análise subjetiva da desproporção,

configura-se  pela  mera  desigualdade  entre  a  prestação  e  a  contraprestação,  com  ruptura  da

equivalência das prestações negociais.105

Tem-se  na  lesão  uma  circunstância  desproporcional,  oriunda  da  inexperiência  ou

necessidade do agente. Resta evidente que a urgência na obrigação se protrai, distingue-se do estado

de perigo. A falta de parâmetros específicos da desigualdade atribui ao julgador um conjunto amplo,

que utilizará um juízo de equidade, como pondera o parágrafo primeiro do artigo principal. A lesão

invalidante será configurada quando quem a alega demonstrar que a formação do suporte fático se

102MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.229,
233.   E  também,  cumpre  ressaltar:  “[...]a  reparabilidade  do  dano  resulta  da  circunstância  de  a  coação  configurar
ilicitude, aplicando-se o princípio do artigo 186 do CC, e não se limita a prejuízos patrimoniais, mas inclui dano moral.
(IDEM, p. 233).
103Artigo 1447 do Código Civil italiano, danno grave alla persona.
104MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 236.
105Idem , p.242.



43

deu em virtude  da necessidade  ou da inexperiência,  uma vez  que  conhecida a  situação real,  a

escolha seria diversa.

Nos  vícios  de  vontade,  em que  houve deficiência  na  sua  formação como elemento

nuclear do suporte fáctico, é evidente a manifestação de vontade deficitária e parcial, tendo em vista

que não se estará diante de uma vontade livre, consciente e justa. A autonomia individual não é

plena e também não é imutável; o Direito proporciona os meios de correção, visando a integrar

completamente a vontade manifestada. 

Embora impeça o aperfeiçoamento do negócio jurídico no plano da validade, a Ciência

Jurídica possibilita  opções  para suprir  a deficiência.  Não só garante a invalidade,  mas também

poderá validar o ato mediante acordo das partes, após a constatação do vício de vontade que macula

todo o negócio. Destarte, os artigos106 mencionados dispõem a exclusão da anulabilidade e indicam

a preservação do negócio mediante a adequação e renegociação, materializando-se o princípio da

conservação dos negócios jurídicos. Nesses casos, as partes prejudicadas avençam as correções e

reequilibram a prestação e contraprestação do negócio.

Pode-se notar que a vontade exerce um papel integrador quando há modificação das

condições  para  sanar  vício  e  no  papel  de  condução  do  negócio  à  perfeição.107 Desse  modo,  a

vontade das partes em prol da manutenção indica a liberdade conferida pela lei e o autorregramento

das partes diante de cada situação, sem nenhuma disposição contrária em lei.108

Ainda há invalidades  decorrentes  de defeitos  dos  atos  jurídicos,  entretanto,  não  são

vícios de consentimento, pois a insuficiência está em outro objeto que não a vontade. Aduz Marcos

Bernardes de Mello:109

Defeitos dos atos jurídicos são todos aqueles que causam défice no suporte fáctico e, assim,
prejudicam sua validade. Inclusive quando a lei  expressamente declara anulável  um ato
jurídico,  sem  que  seja  por  uma  das  causas  in  genere  (espécie  c),  está  considerando
deficiente o suporte fáctico naquelasespécie,  em particular.  Por essas  razões parece-nos
correto,  apenas,  falar-se,  genericamente,  em  defeitos  dos  atos  jurídicos,  reservando  as
expressões  vícios  de  consentimento,  ou  da  vontade,  exclusivamente,  para  nomear  as

106Nos erros, a correção encontra-se no artigo 144; na coação está disposto no artigo 155; e na lesão, a disposição está
no parágrafo 2º do artigo 157. Nos dolos e estados de perigo, a doutrina indica a readequação do contrato, embora não
esteja expresso como nos demais artigos – dolo e estado de perigo, aduz o artigo 479 sobre a resolução por onerosidade
excessiva, que poderá ser evitada por modificação equitativa do contrato. Vale mencionar o princípio da conservação
dos negócios  jurídicos juntamente com o da boa-fé objetiva,  no artigo 422 do Código Civil,  como condutores  da
adequação e renegociação das situações defeituosas.
107Quando existe  a  vontade  como meio de  suprir  defeito  que  gera  anulabilidade  ocorre  a  sanação.  É  diferente  de
nulidade, em que haverá necessidade de novo ato, ou seja, um novo negócio jurídico, a sanação do ato anulável poderá
se dar pela confirmação ou assentimento posterior. (MELLO, Marcos Bernardes de.  Teoria do fato jurídico: plano da
validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p.283).
108 No ato anulável, a eficácia jurídica é produzida enquanto não houver desconstituição do ato por sentença, prazo
decadencial ou qualquer meio de arguição da anulabilidade. Desse modo, o ato eivado desse vício possui uma eficácia
provisória que poderá ou não se consolidar. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade.
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 275).
109MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da validade. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 290.
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espécies em que, a rigor, são pertinentes.

Na fraude  contra  credores  é  um  defeito  do  negócio  jurídico  e,  embora  tenha  esta

disposição  no  capítulo  IV  do  Código  Civil,  a  sua  caracterização  não  está  relacionada

intrinsecamente com a formação do suporte fático da vontade como elemento nuclear, mas sim a

atos  externos  de  ocultação  de  patrimônio,  com finalidade  de  prejudicar  credor  preexistente.  A

vontade  é  mascarada,  tendo  em  vista  que  internamente  o  autor  queira  fraudar  outrem  e  não

propriamente no vício de consentimento. 

2.3.2.3 A vontade no plano da eficácia

A eficácia surge do fato jurídico, ou seja, é a irradiação da concretização do fato. Assim,

a eficácia está atrelada à finalidade do ato jurídico, o que e como afetará os objetos envolvidos,

direta  ou  indiretamente,  qual  repercussão  social  terá  o  negócio.  Como  bem  define  Antônio

Junqueira de Azevedo:110

O terceiro e último plano em que a mente humana deve projetar o negócio jurídico para
examiná-lo  é  o  plano  da  eficácia.  Nesse  plano,  não  se  trata,  naturalmente,  de  todo  e
qualquer possível eficácia prática do negócio, mas sim, tão só, de sua eficácia jurídica e,
especialmente, da sua eficácia própria ou típica,  isto é,  da eficácia referente aos efeitos
manifestados como queridos.

A vontade sem observância da lei não pode produzir efeito jurídico. A incidência da lei

no campo prático, além do dogmático, definirá os efeitos que serão atribuídos aos fatos, sejam eles

volitivos ou não. Tanto a lei como a vontade tomadas como causas isoladas da eficácia não possuem

cientificidade suficiente para produzir efeitos jurídicos, pois decorrem de fatos jurídicos lícitos.111

Ainda pode a eficácia ser objeto de algumas restrições por diversos motivos - pessoal,

espacial, temporal e da vontade - em decorrência do autorregramento conferido pela lei. Além do

mais, a eficácia deverá se limitar à esfera jurídica do sujeito de direito do fato e, havendo violação

de esfera jurídica alheia, poderá acarretar ineficácia do ato e gerar uma indenização.112

No que tange à vontade,  ela  terá influência nas categorias eficaciais  dadas pela lei,

especialmente no negócio jurídico. No ato jurídico stricto sensu, a vontade é elemento do suporte

fático, entretanto não há relevância quanto à eficácia, pois os efeitos estão predeterminados na lei,

destarte, imutáveis diante da vontade.113

Nos  negócios  jurídicos  válidos,  a  eficácia  poderá  ser  diferida  ou  condicionada  a
110JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio.  Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. 10. tiragem. São
Paulo: Saraiva, 2014, p. 49.
111MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp.42-
3.
112Idem, p. 47.
113Idem, p. 49.
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determinadas  situações,  evidenciados  nos  elementos  acidentais  formulados  pelas  partes,  como

termo, condição e modo; cada um desses elementos possui definição própria. O termo é um evento

certo e futuro; no elemento condição, a eficácia encontra-se vinculada a um evento futuro e incerto;

por fim, o modo ou encargo impõe ao beneficiário um ônus a ser cumprido. 

Em todos esses elementos há uma vinculação com a declaração e vontade de uma das

partes  e  transforma-se  em parte  do  negócio.  Cumpre  lembrar,  ainda,  sobre  a  possibilidade  de

produção  de  eficácia  do  negócio  considerado  inválido,  pois  poderá  produzir  efeitos  jurídicos

materiais.114

A condição é uma determinação acessória, surge como elemento de eficácia da vontade

declarada, dependendo de um evento futuro e incerto. Assim, os efeitos do negócio jurídico são

condicionados ao respectivo evento e vinculam as partes pela declaração da vontade no negócio. A

vontade nesse elemento é fundamentada por dois componentes - o futuro e a incerteza decorrentes

dele.

A liberdade dada para aposição de condição no negócio é expressa no artigo 122 do

Código Civil, pois a condição será formulada pelas partes livremente, desde que não contrárias à lei,

à ordem pública e aos bons costumes. Importante é frisar que a condição é formulação das partes,

sendo  impedidas  pela  lei  condições  puramente  potestativas,115 ou  seja,  aquelas  advindas

exclusivamente do arbítrio de uma das partes.

O  termo  não  possui  a  incerteza  da  condição;  pelo  contrário,  a  vontade  estará

subordinada a um evento certo, entretanto, deverá ser futuro, não ocorrido no momento da avença.

Tal elemento é característico de negócios de execução diferida, determinando qual momento para o

cumprimento da obrigação. Pode-se caracterizar em termo inicial pelo início da execução, ou termo

final, cujo acordo versa sobre a data certa para a extinção dos efeitos do negócio.

O encargo é uma autolimitação da vontade,  ocorrente nos negócios gratuitos.  Silvio

Venosa prelecionara sobre o tema, indicando que sucede uma restrição imposta ao beneficiário da

liberalidade116, como ocorre nos casos de doação, em que há imposição de uma utilidade específica

do dinheiro. Assim, o encargo será uma vantagem com certa limitação.

Não se confundem estas previsões com a cláusula penal, atinente à matéria contratual.

Nessa  circunstância,  há  uma previsão  de  cumprimento  do  contrato,  ou  seja,  é  uma espécie  de

114Assevera Sílvio Venosa: “[...]o negócio é juridicamente nulo, mas o ordenamento não pode deixar de levar em conta
efeitos materiais produzidos por esse ato. Isso é verdadeiro tanto em relação aos atos nulos como em relação aos atos
anuláveis.” (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral, São Paulo: Atlas, 2001, p.469).
115Não se confundem as condições puramente potestativas daquelas simplesmente potestativas, cuja formulação não é
proibida por lei, tendo em vista que a vontade não é o elemento único que a caracteriza, pois se necessita de um evento
externo para que a condição simplesmente potestativa ocorra.
116VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral, São Paulo: Atlas, 2001, p. 440.
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execução prevista se o contrato não for cumprido. Assim, na formulação do contrato,  as partes

dispõem expressamente sobre a cláusula penal, que não se transforma em outro contrato, mas tão-

somente em uma execução prevista no âmbito contratual.117 

Conforme a Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda, nota-se que a vontade e a

possibilidade de autorregramento trazem nuanças a determinado negócio jurídico, com formatação

personalizada. Tais atributos diferenciadores não poderão ser desvinculados da análise do contrato

ou negócio, pois, desde o momento em que há composição e aperfeiçoamento do negócio jurídico,

surgirá  uma  lei  que  guiará  as  partes  contratantes.  A  reformulação  diversa  ocasionaria  o

aniquilamento da vontade que representa inovação e liberdade das pessoas na composição de seus

respectivos negócios.  Além disso,  a vontade possibilita a entrada do fator da realidade social  à

matéria dogmática.

117RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 16.ed. rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 152.
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3 DO DIRIGISMO

O envolvimento do Estado nas relações sociais existe desde que a sociedade resolveu se

organizar, estabelecendo certas regras, religiosas ou costumeiras, para estruturar determinado povo.

Há de ressaltar que a personificação estatal, como conhecida nos dias atuais, não se confunde com

outrora, como no Estado absolutista.

Afirma-se que, nas composições sociais e particulares, aparece a vontade de um terceiro

aparentemente alheio, com poder total ou relativo, uma figura embrionária do poder estatal, desde o

poder de vida e morte à limitação expressa e determinante no período iluminista. Assim, a própria

noção de liberdade e autonomia moldou esse poder.118

Perceber-se  como  centro  da  organização  política,  jurídica  e  social  moldou  a

interferência estatal na vida cotidiano. Do mesmo modo que a visão e o conceito geral de autonomia

podem ser auferidos pelos contextos históricos e modelos de Estado, o dirigismo também. Evolui-se

de  um Estado  Absolutista,  com poderes  praticamente  totais  sobre  as  pessoas  e  suas  posses  e

negócios, para um Estado liberal, com uma participação mínima do Estado, em que concede balizas

para o desenvolvimento da sociedade.

Com o declínio do modelo liberal, chega-se ao Estado de Bem-Estar Social, na busca do

equilíbrio entre particulares e Poder Público. No Ocidente, o conceito de Estado democrático se

destaca  com a  participação  das  pessoas  no  processo  político,  e  não  poderia  deixar  de  ser  um

momento  de  intensa  participação  judicial  nas  relações  privadas.  Não  obstante,  o  movimento

constitucionalista contribuiu decisivamente para a presença do Estado por meio do Poder Judiciário

no cotidiano.

Em síntese, Norberto Bobbio categoriza, na sua Teoria Geral da Política, a atuação do

Estado, buscando na Filosofia política um modelo ideal, ótimo, de Estado - assevera:119

118 Como bem aponta Miguel Reale, resumindo assertivamente essa evolução: “[...]a história do Estado Moderno
é, de maneira particular, uma história de integrações crescentes, de progressivas reduções à unidade. Verifica-se essa
integração em múltiplos sentidos que a análise minuciosa a muito custo consegue individualizar. Surge, historicamente,
pelo  alargamento  dos  domínios  das  monarquias  absolutas  por  meio  de  guerras  intermináveis,  de  atos  felizes  de
diplomacia, de casamentos e laços de parentescos, de compras, acessos e trocas de territórios […] pelo domínio de um
dialeto que se torna o idioma oficial, consagrado pela literatura das artes e ciências; pelo intercâmbio mercantil […]
pela  constituição  de  um aparelhamento  administrativo  correspondente  aos  interesses  que  se  cruzam e  se  alargam
exigindo a certeza e a segurança de um Direito objetivo único […] pelo primado da lei  sobre o primitivo direito
consuetudinário que era pluralista e regional por excelência […]”

  Assim surgiu  o  Estado  Moderno,  com um território  que  um povo declarou  seu,  com um povo que  se
proclamou independente perante  outros  povos,  com um poder que,  pela força e pelo  direito,  se organizou para a
independência do território e do povo. Assim surgiu a soberania como feição nova do Poder, como expressão de uma
nova unidade  cultural,  indicando  uma forma  especial  que  o  Poder  assume quando um povo alcança  um grau  de
integração correspondente ao Estado Nacional. E, então, se disse que a soberania caracterizava o Estado Moderno,
como a autarquia havia caracterizado a polis e a civitas, e a autonomia havia sido o elemento distintivo das comunas
medievais. (REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, pp. 43-44).
119BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Elsevier,
2000, p. 68.
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Quando nos referimos à filosofia política moderna, e nela estão incluídos escritores como
Hobbes  e  Locke,  Rousseau  e  Kant,  De  Maistre  e  Hegel,  nos  referimos  à  teorias,  que
partindo geralmente de pressupostos filosóficos sobre a natureza humana, sobre a natureza
da sociedade e da história, visam a aduzir boas razões, aliás, as melhores razões pelas quais
o poder último deva (ou não deva, em determinados casos) ser obedecido, isto é, dar uma
justificação ao dever de obediência política, e a delimitar seu âmbito. 

3.1 Tipos do dirigismo e influxo na seara contratual

A autonomia da vontade foi o fundamento principal da doutrina tradicional, com base na

igualdade das partes. Há situações de desequilíbrio, entretanto, e, consequentemente, a alternativa

para uma das partes é a submissão a outrem, mesmo que de modo parcial, demonstrando, assim,

vulnerabilidade material e redução da vontade. 

A  doutrina  tradicional  imbuída  pelo  individualismo  jurídico,  exigia,  tão-só,  a

observância da boa-fé e, perante o Estado, haveria somente dois obstáculos abstratos - a ordem

pública  e  os  bons  costumes  -  expressos  nos  diplomas.  Como já  demonstrado,  contudo,  houve

mudança nessa concepção e os contratos passaram a ser restringidos pela lei e a Constituição.

Ressalta-se  que  não houve  lei  que  tenha  abolido  a  força  vinculativa  dos  contratos,

porém, a ação fora restringida pelos chamados “princípios constitucionais do comércio jurídico”.120

Sob o comando constitucional, surgem duas limitações intrínsecas - a condução do contrato pela

jurisprudência e pelas leis - ocorrendo os dirigismos jurisprudencial e legislativo.121

Orlando Gomes  citava  três  técnicas  do  Direito  positivo  moderno para  equilibrar  os

contratos:  1)  a  conversão de leis  supletivas  em leis  imperativas,  2)  o  controle  de atividade de

algumas empresas e 3) a discussão corporativa. Das três mencionadas, o Civilista assinala que a

conversão das leis trata do dirigismo contratual, onde se tem a regulamentação do conteúdo do

contrato.122 

Caio  Mário  da  Silva  Pereira,123 a  seu  turno,  demonstra  outras  características  da

intervenção. Evidente, por exemplo, é quando há obrigatoriedade de algumas contratações impostas

pelo legislador, a instituição de cláusulas coercitivas e, ainda, a possibilidade de revisão contratual

que poderá ocasionar a substituição da vontade das partes, judicialmente.

120Hariou apud JOSSERAND, Louis. Derecho Civil, revisado y completado por André Brun. Tomo II, Vol. I – Teoría
General  de  las  Obligaciones.  Traducción  de  Santiago  Cunchilios  y  Manterola.  Buenos  Aires:  Ediciones  Jurídicas
Europa – América Bosch y Cía, 1950, p. 283.
121Idem, pp. 284, 285.
122GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 84.
123Caio Mário da Silva Pereira: “[...] na convicção de que o Estado tem de intervir na vida do contrato, seja mediante a
aplicação de leis de ordem pública, que estabelecem restrições ao princípio da autonomia da vontade em benefício do
interesse coletivo, seja com a adoção de uma intervenção judicial na economia do contrato, instituindo a contenção dos
seus efeitos, alterando-os ou mesmo liberando o contratante lesado, por tal arte que logre evitar que, por via dele, se
consume atentado contra a justiça”. (Instituições de Direito Civil. V.III. 10.ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001).
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Luiz Alberto da Silva, define o dirigismo:124

Entendemos  como dirigismo tôda  e  qualquer  forma de  intervenção  estatal  na  vida  dos
contratos,  quer  sob  a  forma  de  intervenção  legislativa,  quer  sob  a  de  intervenção
jurisprudencial,  que  vise  a  reformular  os  princípios  tradicionais  da  doutrina  contratual,
tornando-os mais acordes com a socialização do direito moderno, que é seu aspecto mais
marcante nos nossos dias.

Sendo assim, a previsão de tipos contratuais e a regulamentação prévia do contrato,

demonstram que determinado contrato já nasce dirigido ou orientado pela lei, tendo o seu conteúdo

e  formato  previsão  legal,  restringindo  a  manifestação  de  vontade  das  partes  contratantes.  No

momento posterior, na execução do contrato, encontra-se o Estado, em especial ao estabelecer a

revisão dos contratos como meio de relativizar o  pacta sunt servanda. Objetiva-se uma situação

justa, seja pelo desequilíbrio oriundo de uma imprevisão, por uma situação de abuso de direito, pela

configuração de enriquecimento sem causa, bem assim quando houver lesão.

Por conseguinte, o dirigismo legislativo125 demonstra que o Estado age preventivamente,

ou  seja,  a  lei,  por  antecipado,  estabelece  situações  limítrofes  da  atuação  e  protege  aquilo  que

considera  inviolável,  assim,  se  tais  limites  forem ultrapassados  ou  bens  previamente  dispostos

violados, haverá abuso de direito. No dirigismo jurisprudencial, a atividade judicial concreta limita

a atuação, modificando-a, ou seja, posteriormente à celebração do contrato.

Uma  observação  importante  é  feita  por  Josserand,  ao  demonstrar  que  o  dirigismo

legislativo busca a flexibilização para socorrer o devedor, a parte débil do contrato, afirmando que o

dirigismo é um dos maiores fenômenos do Direito contemporâneo, evidenciando a primazia do

social sobre o individual no século XX.126 

No  Brasil,  têm  curso  os  dois  dirigismos,  por  questões  lógicas  e,  cada  vez  mais

abrangentes, especificamente pelos parâmetros legais obtidos pela Constituição de 1988, originando

um verdadeiro dirigismo constitucional, com efeitos tanto no dirigismo legislativo, por irradiar para

as leis e, no dirigismo jurisprudencial, por ser fundamento de profundas mudanças no que tange à

124SILVA, Luiz Alberto da. Dirigismo contratual. Revista da Faculdade de Direito/UFMG, n.5, out. 1965, p. 11.
125“Ainda no plano do Direito – sob cuja égide se tem manifestado a intervenção – verifica-se: a) a edição periódica de
leis especiais de planejamento e de intervenção, em que se define o respectivo alcance e se estabelece a forma de
controle, b) a conversão de leis supletivas em imperativas, em face do interesse coletivo (como nos transportes; locação
comercial  e  residencial;  seguros;  mercado  imobiliário  e  outros  tantos;  c)  outorga  de  poder  de  regulamentação  a
organismos de intervenção […] d) a instituição de contribuições especiais para custeio de serviços e encargos relativos à
intervenção […] e)  utilização de tributos  como desenvolvimento […];  f)  a  edição de normas de fiscalização e de
controle de atividades e de suas negociações […] g) a submissão das negociações privadas ao pronunciamento dos
organismos  de intervenção  (como operação  de  mercado financeiro  e  de capitais;  de  transferência  de  tecnologia  e
outras).” (BITTAR, Carlos Alberto. O dirigismo econômico e o direito contratual. Revista de Informação Legislativa,
Brasília, v. 17, n. 66, pp. 239-256, abr./jun. 1980, p. 47).
126 JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Revisado y completado por André Brun. Tomo II, Vol. I – Teoría General de
las Obligaciones. Traducción de Santiago Cunchilios y Manterola. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América
Bosch y Cía, 1950, p. 285.
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matéria contratual, por embasar as decisões nos casos concretos. 

Cumpre ressaltar que o dirigismo jurisprudencial tem sua fundamentação no dirigismo

legislativo,  pois  é  o  Direito  que  confere  ao  juiz  autoridade  para  reconstituir  o  ato  jurídico  o

verdadeiro significado, norteado pela convenção lícita e livremente estabelecida pelas partes. Assim

os contratos poderão ser alterados se distorcidos do teor original e, com essa fundamentação, poderá

ser revisto.127 

O  Estado  de  Bem-Estar  Social  fincou  as  necessidades  básicas  que  deveriam  ser

observadas, conduzindo a participação pública para garantia desses direitos. Assim, os temas sociais

relevantes  e  sensíveis  foram  constitucionalizados.  A  possibilidade  de  judicializar  casos  para

assegurar  políticas  públicas,  por  exemplo,  demonstra  a  busca  pela  aplicação  do  Texto

Constitucional.

O Estado Democrático de Direito,  pois, limitou a autorregulação de bens e serviços

inter partes, com base unicamente na livre iniciativa. Gilberto Bercovici evidencia que o dirigismo

constitucional surgiu da ideia da atuação conjunta Estado/Sociedade. A Constituição brasileira é tida

como  dirigente  e  compromissória.  Com  fundamento  no  artigo  3º,  dista  de  um  mero

instrumentalismo, pois define diretrizes, fins e programas a serem seguidos pelo Poder Público e

entidades privadas.128 

Canotilho foi responsável pela adaptação da tese do dirigismo constitucional e o Autor

português apontou reservas a esta tese no que tange a sua exclusividade, ou seja, a Constituição não

é  fonte  jurídica  única  de  um  Estado.129 130Bercovici  corrobora  tal  afirmação  e  ressalta  que  o

problema da Teoria da Constituição dirigente é a sua autossuficência, pois leva a ignorar o Estado e

a política.131 

A Teoria da Constituição determina que o núcleo da Carta Constitucional deve conter as

conquistas de determinada sociedade cristalizada nos seus dispositivos. Vale ressaltar que, nesse

quesito,  as  constituições  ocidentais  modernas  têm  nos  direitos  fundamentais  o  seu  núcleo,

127 Afirma o autor: “La Corte de casación se complace en recordar siempre el principio fundamental de que 'no está
permitido a los  jueces  el  modificar,  a  pretexto de equidad o por cualquier  outro  motivo,  una convención  lícita  y
libremente estabelecida por las partes”. Idem, p. 283-4.
128BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto. LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões Constitucionais de
1988?  Revista  Direito  e  Práxis,  Ahead  of  print,  Rio  de  Janeiro,  2018.  Disponível  em:<https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483> acesso em 02/12/2018. DOI: 10.1590/2179-
8966/2018/37470, p.4
129CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 168.
130 Ressalta-se que a teoria do dirigismo constitucional foi desenvolvida pelo jurista alemão Peter Lerche.
131BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto. LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões Constitucionais de
1988?  Revista  Direito  e  Práxis,  Ahead  of  print,  Rio  de  Janeiro,  2018.  Disponível
em:<https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483>  acesso  em  02/12/2018.
DOI: 10.1590/2179- 8966/2018/37470, p. 5.
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evidentemente estimulado pelo globalismo.

Essa característica norteadora é bem definida por Lênio Streck:132

A Constituição não é simples ferramenta; não é uma terceira coisa que se interpõe entre o
Estado e a Sociedade. A Constituição dirige; constitui; traça diretrizes; mostra referências.
A força normativa da Constituição não pode significar a opção pelo cumprimento ad hoc de
dispositivos “menos significativos” da Lei Maior e o descumprimento sistemático daquilo
que é mais importante – ou seja, o seu núcleo essencial-fundamental.  É o mínimo a se
exigir, pois! 

Com  essa  afirmação,  Streck  expõe  sobre  o  emprego  da  interpretação  meramente

argumentativa,  quando  se  retira  da  Constituição  o  seu  objeto,  ou  seja,  a  transforma  em mera

ferramenta, o que desestrutura o próprio ordenamento jurídico estabelecido.

Sob essa óptica e diante do entendimento dos tribunais do Brasil, resta claro que os

poderes e pessoas são vinculados aos valores constitucionais, ao passo que a produção legislativa

em todas as searas reflete paralelamente os comandos constitucionais.

A crise  econômica  mundial  decorre  das  guerras,  polarização  de  sistemas,  liberal  e

socialista. No contexto liberal, a intervenção surge para sanar as deficiências da iniciativa privada,

ou seja, é supletiva. Por tal pretexto, em áreas determinadas, há apoio do governo e incentivos,

fazendo com que o Estado participe ativamente da economia, aflorando, com efeito, um verdadeiro

dirigismo econômico.

Inevitavelmente,  a  expansão  das  empresas  e  o  aparecimento  de  grupos  econômicos

fazem com que surjam outras modalidades de contratação, em decorrência da formação da massa

consumerista, expansão da comunicação, aprimoramento de técnicas. Aduz Carlos Bittar a ideia de

que “[...] a atomização dos negócios, a expansão das comunicações, a mecanização das atividades

de produção, a racionalização na atuação das empresas, tudo isso vem conferindo dimensões novas

à vida e intercâmbio de bens e serviços.”133

Após a interferência para corrigir áreas sociais fragilizadas, como o campo trabalhista, a

atuação é ampliada. Aportando a área dos transportes, mercado financeiro e fomentos regionais, em

busca da segurança nessas relações e desenvolvimento social. Esse comparecimento abrangente do

Estado nas relações modifica os conceitos gerais, como o da ordem pública.

Nesse sentido, Clóvis Couto e Silva assevera:134

Algumas atividades consideradas imprescindíveis, tais como correios, transportes, água, luz
etc.,  ou  são  executadas  pelo  Estado,  diretamente,  ou  mediatamente,  no  regime  de

132STRECK, Lênio Luiz.  Verdade & Consenso: Constituição, Hermenêutica e teorias discursivas – Da possibilidade à
necessidade de respostas corretas no Direito. Rio de Janeiro: Lúmen Juris Editora, 2008, pp. 114-115.  
133BITTAR, Carlos Alberto. O dirigismo econômico e o Direito contratual. Revista de Informação Legislativa, Brasília,
v. 17, n. 66, pp. 239-256, abr./jun. 1980, p. 245.
134SILVA, Clóvis V. do Couto e. A Obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 26.
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concessão. Opera-se nesses casos, no plano sociológico, verdadeira coação para contratar,
imposta pela necessidade, não tendo os particulares qualquer possibilidade de escolha. 

Insere-se  na  ordem  pública,  por  exemplo,  o  cunho  econômico,  de  sorte  que  esta

expressão reflete na moral e nos bons costumes. Por tal pretexto, uma espécie de efeito-cascata

acontece,  afetando  todas  as  áreas  e  princípios  estabelecidos,  relativizando-os  ou  alargando  a

interpretação. A vinculação a ditames prévios legais faz com que os contratos tenham a liberdade de

formulação diminuída, havendo uma espécie de padronização de certos tipos contratuais.135

A Teoria Econômica e Moderna compreendeu o comportamento e mudança do Estado

separando-o da economia e, num primeiro momento, justificou uma maior ausência estatal sob a

finalidade de estabilidade do sistema econômico, inibindo distorções e garantindo a concorrência.

Em contraponto ao laissez-faire, surge a teoria marxista, na busca de retirar o caráter exploratório,

tendo em vista o desastre social da visão liberal, o ideal proposto é uma sociedade social e livre, um

claro contraponto à ideia de exploração do capital.136

Segundo Thomas Fleiner-Gerster, as teorias convergem no mesmo ponto de proposta. O

autor ainda elenca as atribuições do Estado Moderno, ultrapassando as características meramente

econômica: proteger a soberania, assim, oferecer uma proteção externa; proteção sobre a função que

o Estado tem para dividir  (ou não) os bens, qual a atuação estatal  para esta finalidade interna,

promover o bem-estar social, desenvolver medidas para assegurar a existência dos homens, garantir

a possibilidade de desenvolvimento, assegurar a convivência, concomitantemente, desenvolver os

meios necessários e adequados de cumprir todas as tarefas estatais. Anota:137

[…] não causa, pois, estranheza que se fale incessantemente de uma solicitação excessiva
do Estado e que se apele a uma reprivatização de algumas de suas atividades. Se, todavia,
se considera a complexidade e a densidade da rede das interdependências entre o Estado e a
sociedade,  compreende-se  que  esta  relação  não  pode  ser  estruturada  de  modo  mais
autônomo com um simples ato burocrático. Esta rede de interdependências entre o Estado e
a sociedade é o resultado de uma luta contra os abusos do século passado no domínio
social,  combinado  com  três  outros  fatores,  a  saber,  as  duas  guerras  mundiais  e  suas
implicações  econômicas,  a  evolução  industrial  e,  por  fim,  a  internacionalização  da
economia.  Caso  esta  rede  fosse  desfeita,  novas  necessidades  se  fariam  sentir  e  novas

135“A simplificação dos negócios  e a atomização de certos setores  vem ocasionando a adoção de formulários para
contratação, técnica essa de rigor em relação com organismos e entidades da administração direta ou indireta, em que a
burocracia não admite sucedâneo ou mesmo alteração em seu teor. (…) A elaboração de regulamentos pelos organismos
de controle ligados à administração e mesmo por empresas e entidades privadas vem cerrando mais portas da discussão
contratual,  ocasionando  esses  fenômenos  a  denominada  crise  do  contrato,  já  em  outras  épocas  apontadas,  pela
acentuação de desigualdades,  em razão da situação econômica das  partes”.  (BITTAR, Carlos  Alberto.  O dirigismo
econômico e o direito contratual. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 17, n. 66, pp. 239-256, abr./jun. 1980,
p. 251).
136“[...] pressões locais fazem emergir, no mundo oriental, nova ideologia: a do socialismo, em que o Estado passa a
deter os meios de produção (intervenção substitutiva) e a elaborar planos para a sua atuação, inserindo-se, assim, a
noção de planejamento na economia. No mundo ocidental […] exsurge outra posição contrária: a do Neoliberalismo.
Admite-se a intervenção do Estado para suprir as deficiências da iniciativa privada (intervenção supletiva).” (Idem,
p.242).
137FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria geral do estado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 608-9.
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dependências não tardariam a se manifestar.

Para  o autor,  a  desigualdade  social  que  traz  uma presença  marcante  do Estado nas

relações, possui correspondência dialética na (des)igualdade civil. A proteção da liberdade desses

indivíduos  tem escopo de  impedir  ou minorar  um desenvolvimento  oriunda das  desigualdades.

Ainda é um grande desafio colocar barreiras entre o Estado e a sociedade, tendo em vista que volta

e meia há situações limítrofes e turvas o suficiente para induzir a questionamentos.

Aduz  Thomas  Fleiner-Gerster  que  na  Alemanha  o  debate  nesse  dualismo  entre

Sociedade e Estado, sempre ocorreu, assim: “se o Estado e a sociedade se tornam congruentes,

então … todas as luzes se apagam novamente”.138

A presença extrema do Estado na vida privada pode ser visualizada quando passou a se

inserir nos negócios privados de maneira ativa, não mais como mero regulador, mas como agente

econômico. Desse modo, a atuação do Estado nos negócios traz uma característica  sui generis,

própria da sua essência - o interesse coletivo, para a seara privada.

A afirmação dessa atuação é confirmada pela mudança estatal nos anos 1980 e 1990 no

mundo, surgindo um movimento contrário à intervenção econômica do Estado, um contrapeso ao

Estado de Bem-Estar Social forte no início do século XX e, nesse sentido, houve privatizações do

setor  público  em  várias  partes  do  mundo,  inclusive  no  Brasil.  Esse  acontecimento  se  deu,

obviamente, pela ineficiência das sociedades controladas, especificamente pela ausência de lucros e

fins meramente políticos.139

Então,  um novo ciclo intervencionista  se  inicia,  ocasionando outras  modalidades  de

intervenção do Estado. A intervenção econômica, inevitavelmente, sugere a intervenção estatal na

seara  privada,  em especial  nos  contratos,  haja  vista  que  o  motivo  principal  dos  negócios  é  a

circulação de capital. Outro ponto a se notar da intervenção estatal na economia é que ela demonstra

claramente as novas bases que a justificam, irradiando para quaisquer situações. Assim, as hipóteses

constitucionais são a regulação, a atividade econômica em sentido estrito, a prestação de serviço

público, entre outras.

A capacidade de adaptação às novas realidades foi percebida por Luiz Carlos Bresser

Pereira,  que formulou a  Teoria  do  Caráter  Cíclico  da  intervenção estatal  e  sugerem,  ainda,  no

movimento  de  1980/90  de  privatização  e  desregulação,  uma  nova  abordagem  estatal  e,

notadamente, é percebida nos dias atuais. 

138Idem, p.616-7.
139FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do estado. São Paulo: Almedina, 2017, pp.22.
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A proposta de Luiz Carlos Bresser Pereira acentua que a intervenção do Estado aumenta

em  determinados  momentos,  com  papel  de  coordenação  do  sistema  econômico,  e  reflete  na

elaboração legislativa. Após um período de dominação, no entanto, uma distorção pode ocorrer e

afeta o desenvolvimento, retarda, em vez de expandir e, somada ao défice público, leva ao período

de retração, ocasionando a necessidade de desregular e privatizar.

Este resumo pode ser conferido na história recente brasileira, do período militar à época

das privatizações. Embora não tenha ocorrido em massa, demonstra de modo didático o caráter

cíclico proposto pelo autor, bem como os monopólios formados na Era do Petróleo no final do

século  XIX  nos  EUA,  que  ocasionou  a  formulação  de  legislação  adequada  para  resguardar  a

concorrência e proteger o mercado. Explica Bresser:140

O mercado por si é claramente insuficiente para garantir a acumulação capitalista e não
possui  um mecanismo endógeno para  promover  uma distribuição de renda socialmente
aceitável. Dados estes dois pressupostos, a intervenção estatal é uma condição necessária
tanto  para  o  processo  de  acumulação  como  para  o  de  distribuição.  Desta  forma,  não
obstante  toda  a  crítica  ideológica,  a  intervenção  estatal  irá  ocorrer.  E  como  tende  a
aumentar em intensidade durante a fase de expansão do ciclo, irá necessariamente provocar
distorções, que só serão corrigidas na fase da retratação.

Embora a conotação econômica seja predominante nessa abordagem, é evidente que a

atuação estatal perpassa a autorização legislativa, principalmente em um contexto democrático, em

que um dos princípios norteadores da Administração Pública é a legalidade. Assim, ante as novas

necessidades que surgem, novos aspectos da intervenção estatal, adequados à realidade, trarão uma

participação  ativa  ou  retraída  do  Estado,  o  que  refletirá  diretamente  nos  negócios  jurídicos,

porquanto possuem caráter patrimonial.

 No primeiro  momento,  “[...]as  teorias  sobre a  intervenção do Estado na  economia

podem ser  divididas  em teorias  normativas […] e em teorias  descritivas,  que tem por objetivo

analisar quais as verdadeiras causas da intervenção.”141

Carolina Fidalgo, desenvolvendo trabalho sobre a atuação do Estado como empresário,

cita as respectivas teorias, demonstrando que o fundamento da intervenção de outrora é insuficiente.

As normativas tentavam justificar a intervenção, assim, adequando-se à situação. As descritivas

examinam o  efeito  dessa  intervenção  e  somente  no  momento  posterior  averigua  as  causas  da

intervenção.

Algumas dessas  teorias  podem ser mencionadas para melhor  compreensão do tema,

140PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. O caráter cíclico da intervenção estatal. Revista Econômica Política, v.9, n.3, pp.115-
130, julho-set/1989, p. 126.
141FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do estado. São Paulo: Almedina, 2017, p.39.
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como  a  Teoria  do  Interesse  Público.  É  um  sistema  normativo  que  traz  o  império  estatal

representando o bem comum como justificativa da intervenção. Desse modo, sob o ponto de vista

econômico, visa a corrigir as falhas do mercado e, sob espectro social, busca uma alocação eficiente

de recursos, de acordo com uma perspectiva justa e equitativa, não só baseada economicamente.

A teoria  econômica  assume,  como  visto,  que  uma  alocação  eficiente  de  recursos  na
sociedade também depende (i) de que consumidores tenham, à sua disposição, informações
adequadas e suficientes para que eles possam escolher entre as alternativas de produtos e
serviços existentes; e (ii) de que os indivíduos sejam capazes de processar essa informação
de  forma  racional,  comportando-se  de  uma  forma  que  maxime  a  utilidade  por  eles
esperada.142 

Em tais circunstâncias, o Estado possui ampla margem de atuação, principalmente na

sua  função  regulatória.  Cabe,  ainda,  anotar  acerca  de  um ponto  preventivo,  em que se  nota  a

capacidade da pessoa mediante sua informação e atuação, em especial, nas questões consumeristas.

Uma crítica a esta teoria é a Teoria da Captura, que mitiga essa atuação puramente social do Estado,

demonstrando que a  atuação do interesse  privado prevalece,  mesmo quando há intervenção do

Estado, tendo em vista que recebe influências de grupos econômicos e políticos.143

Sob  a  tutela  da  captura,  há  uma  espécie  de  republicização  do  Estado  e,  como

mencionado, o puramente público ao final não é totalmente estatal. A aproximação do público e

privado nessa formatação pode ser vista na criação das agências reguladoras e a privatização das

empresas estatais. Eis uma crítica salutar a esta teoria, conforme ensinamentos de Bercovici, Bello e

Lima:144

É possível concluir que a chamada reforma do Estado da década de 1990 não reformou, de
fato, o Estado brasileiro. Afinal, as “agências independentes”, que, na realidade, não são
independentes  (Sunstein,  1999:  285-286,  293-294),  foram  simplesmente  acrescidas  à
estrutura  administrativa  brasileira,  não  modificaram  a  Administração  Pública,  ainda
configurada pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, apenas deram uma aura
de modernidade ao tradicional patrimonialismo que caracteriza o Estado brasileiro. O ponto
central das reformas do Estado dos anos 1990 foi o objetivo de, finalmente, conseguir a
“despolitização  do  direito”,  retirando,  assim,  as  decisões  jurídicas  (e  políticas  e
econômicas)  das  mãos  dos  políticos,  devolvendo-as  aos  “cidadãos”.  Pode-se  perceber,
portanto, que a "reforma regulatória" consiste em uma nova forma de “captura” do fundo
público,  ou  seja,  a  "nova  regulação"  nada  mais  é  do  que  um  novo  patrimonialismo
(Massonetto,  2003),  com o agravante de se promover a retirada de extensos setores da
economia  do  debate  público  e  democrático  no  Parlamento  e  do  poder  decisório  dos
representantes eleitos do povo.

142Idem, p.45
143Cass Sustein chama de “paradoxo da regulação” quando a intervenção estatal não atinge o seu objetivo e, ao final,
demonstra ter sido insuficiente. (SUSTEIN, Cass. Paradoxes of the Regulatory State.  The University of Chicago Law
Review, vol. 57, n.02, Administering the Administrative State (Spring, 1990), p. 407). 
144BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto. LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões Constitucionais de
1988?  Revista  Direito  e  Práxis,  Ahead  of  print,  Rio  de  Janeiro,  2018.  Disponível  em:<https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483> acesso em 02/12/2018. DOI: 10.1590/2179-
8966/2018/37470, p.19.
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Outra teoria que visa a justificar a intervenção estatal é a Public Choice, ao apontar que

as preferências individuais  são refletidas  nos  votos,  mediante os processos  de escolha coletiva.

Assim, a escolha política reflete a de cariz popular.145 Thomas Fleiner pondera sobre a necessidade

de separação Estado - órgãos, demonstrando que, por si, não é suficiente para garantir o equilíbrio

(check and balances) entre o Estado e a sociedade. Para o autor, o poder soberano deve ser dividido

e assere que, somente assim, uma democracia liberal não cairia em abuso de poder.146

Essa afirmação do autor demonstra uma nova situação que ocorre em todo o mundo - a

governança  corporativa  ou  governo  em  rede.  O  Estado  não  averigua  sozinho  as  situações  de

irregularidades; há um movimento social. As stakeholders147 visam elucidar problemas entre o setor

público e privado de maneira colaborativa, com respeito aos limites do setor público e privado.

Evidentemente  que  o  reflexo  dessa  ingerência  afeta  todas  as  fases  do  contrato,

entretanto, vale a pena ressaltar que a visão obrigacional una e não fragmentada implica uma certa

estabilidade nesses vínculos e faz com que algumas alterações não modifiquem a relação, pelo fato

de ser vista globalmente, como indica Clóvis Couto e Silva, ao examinar a relação obrigacional

como sistema de processos.148

Ainda na abordagem constitucionalista do dirigismo, sob o primado dos princípios na

Constituição  de  1988,  é  apontado  o  crescimento  da  atividade  jurisdicional  no  que  tange  à

interferência nas relações privadas pelo ativismo judicial. Assim, em alguns momentos, por diversas

razões, necessita-se de uma interpretação do contrato para conferir efetividade. Desse modo, uma

autoridade imparcial é solicitada para sanar o impasse.

São os critérios de interpretação estabelecidos pela lei e há a repartição de papéis entre o

juiz e a lei. Explica Roppo que “[...]de um lado, se colocam as hipóteses em que a norma intervém

na determinação do regulamento […] exprime a valoração e a escolha do legislador […] reduzir ao

mínimo, a necessidade e a própria possibilidade de valoração amplamente discricionária de órgão

julgador.”149

De outra  parte,  as  regras  genéricas  que  conduzem o juiz  no  trabalho  hermenêutico

concedem ao magistrado “[...]um amplo poder de valoração autónoma, e assim reserva-lhe uma

grande margem de apreciação discricionária.” O autor cita as noções de ordem pública, dos bons

costumes, normas de equidade e, no geral, as cláusulas gerais. Fica evidente o contraste com a

145FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do estado. São Paulo: Almedina, 2017, p.55.
146FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria geral do estado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 629.
147Definição de stakeholder na nota de rodapé 182.
148SILVA, Clóvis V. do Couto e. A Obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 18.
149ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p.167.
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autonomia privada das partes e as valorações judiciais podem se distanciar da vontade ou em um

meio de concretização.150 

A busca pela intenção comum das partes não está vinculada a uma elaboração mental,

mas deriva de critérios oferecidos em cada situação, como o comportamento das contratantes. Uma

interpretação  subjetiva  procura  estabelecer  a  vontade  comum  das  partes,  com  base  nos

comportamentos e declarações e, se persistirem a obscuridade e a ambiguidade do contrato, recorre-

se a uma interpretação objetiva, que visa a dar sentido e efetividade ao instrumento por meio de

valores previstos, como a boa-fé objetiva.151

De  efeito,  como  demonstrado,  a  interpretação  objetiva  deve  ser  utilizada  quando

insuficiente  a  primeira,  entretanto,  não  deve  se  colocar  “[...]em posição  e  papel  antagónico  à

autonomia  privada.”152 Sendo  assim,  evidencia-se  que  a  utilização  dos  critérios  abertos  não

necessariamente atenderá um interesse público, mas integrar as lacunas que porventura surjam pela

deficiência  da  manifestação  da  autonomia.  Em suma,  a  interpretação  não  se  confunde  com a

modificação de um contrato e deverá ser expressa nos casos específicos.

Confere-se, no entanto, ao juiz poder de interferência quando se verifica violação de

valores protegidos, basicamente os negócios que violam o interesse público e coletivo. Enzo Roppo

exprime que o ordenamento jurídico confere esse poder ao magistrado e, nesse momento, há uma

espécie de repartição de papéis entre a lei e o juiz153 com a finalidade protetiva de resguardar a

ordem pública.154 

A  ordem  pública  visa  a  coibir  operações  contratuais  contrárias  à  lei,  portanto,

desempenha uma função institucional de proteger a coletividade. O fundamento da ordem pública

deve estar no próprio Direito positivo. A violação do ordenamento (constitucional) do Estado e da

Administração Pública confere poderes ao magistrado, podendo modificar e até mesmo ocasionar a

nulidade do pacto.155 

150Idem, p. 167.
151Outros dispositivos do Código Civil: artigo 187 ao mencionar “limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes”; artigo 122 expressa que as condições lícitas não devem ser “contrárias a lei, à ordem
pública ou aos bons costumes”; artigo 422 quando impõe que os contratos devem respeitar os limites da boa-fé objetiva
e função social, entre outros.
152ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p.173.
153Essa repartição consiste em compreender o “[...]sentido  em que, de um lado, se colocam as hipóteses em que a norma
que intervém na determinação do regulamento é (embora necessariamente activada pelo juiz) suficientemente rígida e
pontual no seu conteúdos, isto é, exprime a valoração e a escolha do legislador de modo suficientemente unívoco para
excluir ou reduzir ao mínimo, a necessidade e a própria possibilidade de valoração amplamente discricionária do órgão
julgador, e neste sentido, para determinar um completo – ou pelo menos muito importante – automatismo do juízo
(assim acontece com a grande parte das normas imperativas) […].” (ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina,
1988, p. 167).
154Idem, 178.
155Idem, p. 181.
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As cláusulas gerais, segundo Virgílio Afonso da Silva, são a vinculação entre o Direito

Privado  e  os  Direitos  Fundamentais  como  sistema  de  valores,  perpetram o  modelo  de  efeitos

indiretos. Por intermédio destas, há um preenchimento valorativo, ou seja, confere ao aplicador do

Direito uma ampla margem de discricionariedade, haja vista que ele fará a respectiva valoração.156 

O paradigma decorrente da discricionariedade é o risco de perda da clareza conceitual,

ou seja, a própria clareza do Direito. E a ameaça ao ramo privatístico advém da supressão de uma

jurisdição  ordinária  por  um tribunal  superior.157 Kelsen,  por  sua  vez,  não  reconhece  conceitos

alheios à lei para composição jurídica. Para ele, poderá o intérprete analisar o Direito desde que não

haja interferência no sistema normativo, como preceitua Judith Martins-Costa sobre o autor:158

As cláusulas abertas admitem, assim como o modelo kelseniano, uma multiplicidade de
abordagens  sobre  o  fenômeno  jurídico  (…)  O  meio  legislativo  hábil  para  permitir  o
ingresso,  no  ordenamento  jurídico,  de  princípios  valorativos,  expressos  ou  ainda
inexpressos legislativamente, de standards, máxima de conduta, arquétipos exemplares de
comportamento  das  normativas  constitucionais  e  de  diretivas  econômicas,  sociais  e
políticas, viabilizando a sua sistematização no ordenamento positivo.

O juiz tem o elemento da discricionariedade, ante as várias possibilidades de escolha

nas cláusulas abertas e, quando não há expressa determinação legal da escolha, poderá aplicar a

norma adequada, desde que não ultrapasse a moldura normativa.

Este  conceito,  reformulado,  recebe  críticas  de  alguns  doutrinadores,  haja  vista  que,

desde aí, se tem uma espécie de positivismo judicial, ou, nos dizeres de Bercovici, Lima e Bello, há

uma judicialização da política, inspirada pelo movimento neoconstitucionalista,159 que se iniciou

para resolver  situações cotidianas, conflitos de vizinhança e relações de consumo, chegando a um

nível de abstração alcançando o âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, com uma

crescente  utilização  desmesurada  da  mutação  constitucional,  descortinando  o  intenso  ativismo

judicial  que  provoca  um  efeito  contrário,  o  retrocesso  dos  direitos  e  garantias  fundamentais,

conforme visão dos autores mencionados.160

156SILVA,  Virgílio  Afonso  da.  A  Constitucionalização  do  Direito:  os  direitos  fundamentais  nas  relações  entre
particulares. São Paulo: Malheiros, 2005, p.78.
157Idem, p.86, cumpre ressaltar que a expressão  clareza conceitual é de Konrad Hesse, citado pelo autor na referida
página.
158MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT,
2000, p. 274.
159Nesse sentido, a magistratura brasileira tem utilizado como justificativa alguns elementos além de subjetivos que são
centrais  na  “doutrina  brasileira  da  efetividade”,  tais  como  “dignidade  da  pessoa  humana”,  “proporcionalidade”,
“razoabilidade” e a própria “efetividade”, manejados através de técnicas de ponderação de interesses que se revelam
uma verdadeira caixa preta repleta de subjetivismos. (BERCOVICI, Gilberto. LIMA, Martônio Mont'Alverne Barreto.
O Fim das Ilusões Constitucionais de 1988? Revista Direito e Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2018. Disponível
em:<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483>  acesso  em  02/12/2018.
DOI: 10.1590/2179- 8966/2018/37470, p. 11).
160“Nos EUA, o ativismo judicial funciona como uma faca de dois gumes, pois se manifesta em decisões “progressistas”
e “conservadoras”, em temas da moral, economia e política. Já no Brasil, para variar, sua recepção foi distorcida, tendo
a “doutrina brasileira da efetividade” entendido o ativismo judicial como algo positivo, como caminho transformador e
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3.2 Limites constitucionais ao dirigismo nas relações privadas

Alguns  princípios  têm  o  escopo  de  proteger  as  relações  privadas  e  delimitar  a

interferência estatal direta e, pela própria natureza,  se opõe a qualquer tipo de intervenção - os

princípios  da  livre  iniciativa,  da  legalidade,  da  livre  concorrência,  da  eficiência  e  da

proporcionalidade.  Cumpre  lembrar  que  a  direito  à  propriedade  faz  parte  do  rol  de  direitos

elencados no artigo 5º da Constituição brasileira de 1988.

A Constituição  brasileira  traz  no  seu  artigo  1,  IV,  como  um  dos  fundamentos  da

República Federativa do Brasil o valor social da livre iniciativa, e tem no artigo 170 da Carta, caput,

o mesmo princípio como norteador da ordem econômica.  Assinala Eros Grau que a  postulação

primária  da  liberdade  de  iniciativa  econômica  é  uma  “[...]liberdade  pública  precisamente  ao

expressar não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude da lei.”161

O autor  garante que essa sujeição à  legalidade se dá em termos absolutos,  sendo a

liberdade real um atributo inalienável do homem, observando o todo social,  consubstancia-se nos

artigos citados os princípios políticos constitucionalmente conformadores.162

No que tange a estes princípios163 que asseguram a ordem econômica, o princípio da

livre iniciativa possui uma conotação ampla, amealha as principais características da seara privada e

negócios.  Referido  princípio  carrega  características  da  propriedade  privada,  das  liberdades  de

empresa, de concorrência e de contratar, consoante Carolina Fidalgo:164

Em conclusão, no que tange à aplicação do princípio da livre iniciativa à intervenção direta
do  Estado,  é  possível  extrair  as  seguintes  diretrizes  principais:  (i)  restrições  à  livre
iniciativa devem ser previstas por lei  e ser fundamentadas na necessidade de proteção de
certos  direitos  constitucionais;  (ii)  as  restrições  à  livre  iniciativa  devem  atender  ao
princípio da proporcionalidade; (iii) o Estado não tem direito à livre iniciativa – as medidas
de intervenção do Estado na economia devem atender ao princípio da legalidade e, sempre
que importarem restrições à liberdade privada, ao princípio da proporcionalidade.

canal de posições progressistas. Todavia, na prática, o ativismo judicial no Brasil, especialmente no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, consiste em exacerbação do poder judicial e viabiliza retrocessos em termos de direitos e garantias
fundamentais,  como  será  visto  adiante.  Afinal,  a  razão  por  trás  da  resistência  doutrinária  à  implementação  da
Constituição de 1988, simbolizada na "doutrina brasileira da efetividade", continua com Vezio Crisafulli, mal lido e
quase não compreendido por estes autores, ao afirmar, corretamente, que toda norma incômoda é classificada como
“programática” (Crisafulli, 1952b: 105). Eis o canto da sereia: a propagação de um fetichismo constitucional (Bello,
2010) através de uma visão da constituição como tábua de salvação do país e um sentimento de crença na constituição
como “religião civil”,  o que não ocorreu na prática e  nos faz  adotar  postura de ateísmo (Kennedy,  1995) quando
olhamos para as consequências concretas disso no plano da materialidade da vida social.” Idem, p.12. 
161GRAU, Eros Roberto.  A Ordem econômica na Constituição de 1988:  interpretação e crítica.  17.  ed.  São Paulo:
Malheiros, 2015, p. 201.
162Idem, p. 197. 
163Vale  ressaltar  que  outros  princípios  permeiam  a  ordem  econômica  constitucional:  soberania,  redução  das
desigualdades sociais e regionais, pleno emprego, tratamento diferenciado às pequenas empresas; no entanto, no que
tange às questões privadas, entende-se que os mencionados no texto são os que mais expressam e limitam a atuação
estatal nas relações privadas, por expressamente protegerem o mercado, o contrato e autonomia, em contraposição à
intervenção estatal.
164FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do estado. São Paulo: Almedina, 2017, p. 109.
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Corrobora parcialmente essa afirmação Miguel Reale, pois garante que os princípios da

livre iniciativa e da livre concorrência são complementares, porém essencialmente distintos. Para o

autor, a livre iniciativa é a liberdade projetada no plano econômico, independência para a pessoa

produzir, circular e distribuir riquezas; ao passo que a livre concorrência possui uma característica

instrumental, protegendo a liberdade econômica, pois a pessoa tem autonomia para concorrer no

mercado, por exemplo, para elaborar preços de mercadoria e serviços em busca de clientes.165

Quanto ao princípio da legalidade, não há celeuma em torno dele, no sentido formal,

porquanto a Constituição Federal de 1988 expressamente dispôs no artigo 5, inciso II, que ninguém

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Assim, há diversas

expressões na legislação brasileira que refletem esse comando, como devido processo legal, reserva

de lei e supremacia da lei.

A Constituição visou a garantir limites à atuação estatal, seja como agente econômico

ou via atuação jurisdicional e legislativa, assegurando subsistência aos negócios e estabelecendo

fronteiras do público e privado. Em momento algum, há autorização legal para violação de negócios

sem observância da proporcionalidade e critérios legais preestabelecidos.

Há proteção à livre iniciativa e à liberdade relacional de cidadãos e empresas, pois, a

intervenção estatal sempre está acompanhada de uma motivação e, por essa razão, deverá ter um

fundamento para a respectiva atuação. Por isso, é imperativo afirmar que a proporcionalidade em

um conflito de normas constitucionais deverá ser observada restritivamente, tendo-se o dever do

Estado  de  promover  a  dignidade  humana  e  o  direito  da  liberdade,  de  acordo  com disposição

constitucional no capítulo da Ordem Econômica Constitucional, sob fundamentos da adequação,

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.166

Assim, mesmo nos casos em que o Estado atue no ramo adstrito ao privado, possuindo a

direção ou induzindo a situação, a observação a esta proporcionalidade é devida. Existindo direção,

há comando imperativo do Estado, impondo comportamentos a todos os agentes de determinado

setor, se houver indução, prescreve-se determinada conduta a ser observada. Em tal circunstância,

houve influência no Direito dos Contratos, transformando a perspectiva sobre eles, como aponta

Eros Grau:167

[…] instrumentos  dinâmicos,  voltados  ao  alcance  não  apenas  dos fins  almejados  pelas
partes,  mas também, na medida em que conformados pelo Estado,  dos fins  últimos da

165REALE, Miguel.  O Plano Collor  II  e  a  Intervenção do Estado na Economia.  Revista  do Direito Bancário e do
Mercado de Capitais: RDB, v. 14, n.54, pp.311-322, out/dez 2011, p. 312.
166FIDALGO, Carolina Barros. O Estado empresário: das sociedades estatais às sociedades privadas com participação
minoritária do estado. São Paulo: Almedina, 2017, p.126.
167GRAU, Eros Roberto.  A Ordem econômica na constituição de 1988:  interpretação  e crítica.  17.  ed.  São Paulo:
Malheiros, 2015, p. 93.
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ordem econômica […]. Os contratos, então, se transformaram em condutas de ordenação de
mercados, impactados por normas jurídicas que não se contém nos limites do direito civil;
preceitos que instrumentam a intervenção do Estado no domínio econômico, na busca de
soluções de desenvolvimento e justiça social, passam a ser eles apostos.

Em razão  do  exposto,  nota-se  o  influxo  da  referida  atuação  no  Direito  contratual,

mormente  nos  contratos  empresariais,  afetando  o  circuito  econômico.  Como exemplo,  pode-se

mencionar  a  atuação  e  regulação  oriundas  das  agências  reguladoras.  A estrutura  do  Sistema

Financeiro visa a controlar o mercado, administrar quaisquer externalidades e proteger clientes,

notadamente nas previsões legais, conforme as leis 4.595/64, 4.728/65 e 6.385/76.

Vale lembrar que, no Brasil, a previsão constitucional do fato econômico foi expressa

somente na Constituição de 1934, quando foi inserido o título autônomo “Da Ordem Econômica e

Social”. De tal sorte, compatibilizou sob o mesmo título as questões de justiça social, buscando vida

digna, e proteção à liberdade econômica.168

Embora clara a socialização, como denominada por autores do Direito Social, em alguns

pontos do Direito  Privado,  em especial  na área contratual,  há de se ressaltar  que o contrato,  a

obrigação e a propriedade são imprescindíveis para a atividade dos particulares. Contrário seria se a

inserção fosse em um modelo econômico estatista  ou socialista.  Sobre essa afirmação,  pondera

Michele Giorgianni:169

[…] A total defesa do indivíduo, da sociedade, é consequência de uma evolução econômica
e social, que não pode incidir sobre a estrutura do Direito Privado, mas, quando muito,
sobre a função que ele assumiu no mundo moderno, no qual o indivíduo já encontra a tutela
da personalidade e dos seus interesses econômicos em outros instrumentos: basta pensar no
alargamento da tutela contra os atos ilegítimos da administração pública e na progressiva
conquista da chamada seguridade social. Deslocou-se, por isso, sensivelmente, a relação
entre  liberdade  política  e  liberdade  econômica  com a  consequência  que  nem sempre  a
diminuição da segunda incide sobre a primeira.

168Em busca de  maior  clareza,  anota-se o fato de que  alguns  autores  entendem que houve uma separação  entre  a
constituição financeira e a constituição econômica, ocasionando um engessamento da financeira e, consequentemente,
dificulta a intervenção do Estado na economia. Aduzem Bercovici, Bello e Lima: “[…]A constatação do fracasso da
constituição  financeira  de  1988  em  dar  suporte  para  a  implementação  da  constituição  econômica  (Bercovici  &
Massonetto, 2006) se dá com a Emenda Constitucional nº 95. Um dos motivos deste fracasso é a separação que a
doutrina constitucional pós-1988 promoveu entre a constituição financeira e a constituição econômica, como se uma
não tivesse nenhuma relação com a outra e como se ambas não fizessem parte da mesma Constituição de 1988. A
constituição financeira passou a ser interpretada e aplicada como se fosse “neutra”,  meramente processual  (Torres,
2000: 2-3,  5-6,  25-28, 54-58),  com diretrizes e lógica próprias,  separada totalmente da ordem econômica e social,
esterilizando,  assim,  a  capacidade  de  intervenção  do  Estado  na  economia.  Separada  da  constituição  financeira,  a
constituição econômica de 1988 foi  transformada em mera “norma programática”.” (BELLO,  Enzo;  BERCOVICI,
Gilberto. LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões Constitucionais de 1988? Revista Direito e Práxis,
Ahead  of  print,  Rio  de  Janeiro,  2018.  Disponível  em:<https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483> acesso em 02/12/2018. DOI: 10.1590/2179-
8966/2018/37470, p. 31).

   Ainda, o trabalho de Carolina Fidalgo, já citado, intitulado de “O Estado empresário” compara, em parte, o
contrário afirmado pelos autores, demonstrando uma ingerência estatal na economia de outro modo, como um próprio
agente econômico e não mais mera atuação regulatória.
169GIORGIANNI, Michele. O Direito Privado e as suas atuais fronteiras. Tradução Maria Cristina de Cicco. Revista dos
Tribunais: RT, São Paulo, v.87, n.747,  pp. 35-55, janeiro de 1998, p.51.
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Como citou o Jurista italiano, nem sempre a diminuição ou ampliação de determinada

liberdade implica  crescimento  da outra;  supera-se tal  dicotomia.  As relações  transformam-se e,

guiadas pelas molduras estabelecidas pela lei e os limites constitucionais, as balizas são construídas.

Importante é anotar que adaptação não implica aniquilamento de determinado instituto, como por

vezes proclamada a morte do contrato ou fim da autonomia, mas uma nova aplicação do mesmo

instituto na nova realidade proposta. 

Nesse mesmo sentido, o autor ressalta que o Direito Privado possui maior autonomia e,

diferente da separação evidente da codificação, impôs ao Estado e entes públicos os instrumentos e

conceitos  oriundos da sua ciência,  adequando-os  à  atividade econômica.  De efeito,  houve uma

ampliação do seu território e a difusão de conceitos. Conclui Giorgianni, afirmando que a doutrina

privatística tem a função de adequar seus instrumentos teóricos dentro do Direito Privado, “[...]de

modo, a expor aos estudiosos e aos práticos – sobretudo aos jovens que se aproximam pela primeira

vez dos estudos jurídicos -,  as linhas  de um verdadeiro sistema,  isto  é,  adequado ao momento

atual.”170

3.3 Aproximação do Direito Privado (autonomia) e do Direito Público: manutenção das suas
características

A tentativa de fusão ou subsunção de uma seara por outra mostrou-se ineficaz, haja vista

que o Direito Privado possui um objeto e uma finalidade distinta do Direito Público. Observa-se que

a  aproximação  dos  campos  ocorre  por  inevitáveis  pontos  de  encontro,  embora  seja  mantida  a

finalidade. Sendo assim, um não pode ser confundido ou incorporado ao outro. Em um movimento

bastante em curso no final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, a Administração gerencial foi

modelo  da  gestão  dos  governos  de  Ronald  Reagan  (1980),  nos  Estados  Unidos,  e  Margareth

Thatcher (1979), na Inglaterra, demonstrando uma clara mudança na atuação do Estado.171 172

Por essa atuação, o Estado incorporou um tom empresarial, próprio do gerenciamento

paralelo, visando à eficiência na atuação e prestação de serviços. A criação de agências reguladoras

e privatização de estatais, entretanto, não conseguiu sanar os problemas estruturais e, editada a nova

Constituição,  há  medidas  sociais  a  serem  cumpridas  e  implementadas.  Nesse  sentido,  Bello,

Bercovici e Lima destacou:173 

170Idem, p.55.
171ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na Administração Pública – Um breve estudo sobre a
experiência internacional recente. Cadernos Enap. 10/7, 1997, p. 12.
172PEREIRA,  Luiz  Carlos  Bresser.  Administração  Pública  gerencial:  estratégia  e  estrutura  para  um novo  Estado.
Brasília:  Enap, 1996. p. 28. Algumas características básicas definem a Administração Pública gerencial. É orientada
para o cidadão e para obtenção de resultados; pressupõe que os políticos e os funcionários públicos são merecedores de
grau de confiança; como estratégia, serve-se da descentralização e do incentivo à criatividade e à inovação; utiliza o
contrato da gestão como instrumento de controle dos gestores públicos.
173BELLO, Enzo; BERCOVICI, Gilberto. LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. O Fim das Ilusões Constitucionais de
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Na  realidade,  a  Constituição  de  1988  não  incorporou,  explícita  ou  implicitamente,  o
chamado “princípio da subsidiariedade”, como querem os intérpretes “fundamentalistas” da
livre  iniciativa.  O  texto  constitucional  abriga,  inclusive,  inúmeros  princípios
ideologicamente  contrapostos  ao  credo  liberal.  Por  mais  que  estes  autores
“fundamentalistas”  desejem,  a  ordem econômica  constitucional  brasileira  não  é  liberal,
tendo  incorporado  elementos  liberais,  sociais,  intervencionistas,  nacionalistas,
desenvolvimentistas,  cooperativistas,  entre  outros.  A  ideologia  e  o  juízo  político
antiintervencionista  ou  anti-estatal  não  podem  ser  transformados  em  uma  imposição
constitucional simplesmente pela vontade de seus defensores. O Estado não só pode como
deve atuar  na esfera econômica e social,  legitimado por toda uma série  de dispositivos
constitucionais. Defender a existência e preponderância do “princípio da subsidiariedade”
na Constituição de 1988 nada mais é do que uma “captura ideológica do texto.” (Souza
Neto & Mendonça, 2007: 734-741; Bercovici, 2011: 260-285).

A crítica feita pelos autores é clara, ao demonstrarem que a função do Estado brasileiro

prevista na Carta é ampla, não se limitando somente à regulação, mas possui previsão de atuação

nas esferas econômicas e sociais. Desse modo, é evidente que a tentativa de superação da dicotomia

público – privado não terá êxito pelas atuações interdependentes, no sentido de manutenção do

ordenamento jurídico  e  o equilíbrio perfeito,  que  pode ser  alcançado pela  atuação conjunta  ou

cooperativa dos respectivos ramos.

O modelo  gerencial  de  Administração  Pública  tem como motivo  de  insuficiência  a

globalização,  pois  há  uma  nítida  redução  da  capacidade  estatal  perante  as  novas  realidades

invisíveis que se formam. A globalização é definida por Marlon Tomazette como uma “[...]ligação

geral entre os indivíduos, organizações complexas e comunidades localizadas em locais distintos”,

essa integração amplia as redes empresariais e as sociedades, modificando o controle político e

jurídico.174

Como  já  expresso,  o  direito  empresarial,  de  modo  geral,  se  mantém  estritamente

vinculado ao Direito Privado, e os contratos utilizados para viabilizar o trânsito nessa seara gozam

de ampla autonomia. Obviamente, os contratos podem ser submetidos à averiguação quando violam

normas estabelecidas, entretanto, a inovação constante para adequação das atividades traz ao direito

contratual novos desafios, conceitos e estudos, o que condiz com a origem dessa matéria.

Por isso, a campo societário é sensível à comunicação com o público e é fonte perene de

colmatação entre os dois ramos. Então, a tônica para o equilíbrio ideal entre a intervenção estatal e

exercício da autonomia é compatibilizada pela indicação da governança corporativa e a imposição

natural  de  um mercado  global,  tendo  em vista  a  globalização,  a  informação  e  tecnologia  que

mitigam as fronteiras do espaço e tempo, importando diversos desafios para a regulação. Aduz

1988?  Revista  Direito  e  Práxis,  Ahead  of  print,  Rio  de  Janeiro,  2018.  Disponível  em:<https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/download/37470/26483> acesso em 02/12/2018. DOI: 10.1590/2179-
8966/2018/37470. p. 21. 
174TOMAZETTE,  Marlon.  Direito  Societário  e  Globalização:  rediscussão  da  lógica  público-privada  do  direito
societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 2.
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Marlon Tomazette:175

Enquanto as sociedades tendem a se tornar globais, o direito societário não pode se manter
com a mesma lógica estritamente nacional. Mesmo convivendo com a regulação privada,
nesta matéria, o Estado sempre teve o protagonismo na produção de normas cogentes e
dispositivas,  mas  esse  protagonismo  já  não  pode  se  manter  de  forma  isolada  numa
perspectiva global. (…) A soberania absoluta do Estado sempre foi uma ilusão, mas ainda
assim havia certo grau de soberania que se impunha especialmente no aspecto legislativo,
dando  ao  menos  um  protagonismo  estatal  na  elaboração  de  normas.  Todavia,  com  a
globalização econômica, surgem novos paradigmas da economia que dificultam qualquer
visão  ou  sustentação  desse  protagonismo  nos  moldes  tradicionais.  Há  uma  clara
reconfiguração do papel estatal,  que não deixa de existir,  mas que precisa se readaptar.
Houve  uma  mudança  de  um  Estado  intervencionista  para  um  Estado  regulatório  com
acréscimo de novos atores relevantes na produção normativa, ou ao menos uma realocação
de poderes.

O autor expõe a insuficiência da concepção clássica de Estado soberano, evidenciada

pela  transnacionalização  dos  mercados  de  insumo,  produção,  capitais  e  consumo.176 Há  uma

organização supranacional organizada em redes, no lugar da hierarquia, inaugurando um momento

pós-nacional. Nesse, os agentes privados têm influência privilegiada nas redes negociais, induzindo

ou prevendo os comportamentos dos  agentes  econômicos (mídia,  consumidores,  fornecedores  e

investidores).

Haja  vista  esse  mercado  sui  generis,  surgem normas  privadas  para  a  regulação dos

negócios  privados,  em uma clara  cooperação entre  os  agentes  que  ali  atuam;  assim “[...]como

demonstrada  reemergência  da  lex  mercatoria,  que  não  nega  o  papel  estatal,  mas  reconhece  a

necessidade e a importância da regulação privada de negócios.”177

Provavelmente  uma atribuição  mais  privada  na  regulação  dos  mercados  encontraria

obstáculos maiores em outra época, no entanto, a exigência de transparência e a real possibilidade

de o ser fazem com que, na seara eminentemente privada, haja menor regulação estatal. Se o Estado

estiver atuando no mercado, como agente econômico, já é imposto ao Ente a publicidade dos seus

atos. Assim, não acarretaria qualquer violação legal.

Edson Cordeiro da Silva acentua que, de 1950, a dicção governança corporativa surgiu

como uma espécie de colaboração entre acionistas familiares majoritários, conselheiros não atuantes

e conselheiros sem conhecimento dos negócios do gestor,  com vistas a  proteger  dos abusos da

diretoria executiva das empresas. Assim, houve uma superação do chamado conflito de agência

oriundos da propriedade e gestão empresarial.178 

175TOMAZETTE,  Marlon.  Direito  Societário  e  Globalização:  rediscussão  da  lógica  público-privada  do  direito
societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 261.
176FARIA, José Eduardo. O Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000, p.23.
177TOMAZETTE,  Marlon.  Direito  Societário  e  Globalização:  rediscussão  da  lógica  público-privada  do  Direito
societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p.265
178SILVA,  Edson  Cordeiro  da.  Governança  corporativa  nas  empresas:  guia  prático  de  orientação  para  acionistas,
investidores,  conselheiros  de  administração  e  fiscal,  auditores,  executivos,  gestores,  analistas  de  mercado  e
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As  boas  práticas  de  governança  corporativa  trazem  mecanismos  capazes  de  evitar

conflitos e,  como menciona Tomazette,  a adesão às normas de uma entidade autorreguladora é

voluntária,  existindo a  coercibilidade  por  meio  de  mecanismos  contratuais.179 Nos  mercados,  o

dualismo  regulatório  trouxe  uma  necessária  convivência  entre  a  autorregulação  e  a  regulação

estatal, pois, para o funcionamento ideal do mercado, a atribuição de um papel de supervisão eficaz,

como dado às agências reguladoras, indica maior segurança.

As  normas sociais  influenciam positivamente  as  relações  mercadológicas  e  impõem

comportamentos aos agentes econômicos, possibilitando o desenvolvimento da região afetada, em

uma  clara  convivência  entre  o  mercado  e  a  sociedade,  dentro  dos  limites  e  equilíbrio  bom

encontrado pela junção das normas estatais, sociais, privadas e ditames da governança corporativa.

A governança corporativa, tão em voga, pode ser destinada a todas as companhias e

sociedades. A Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico define o governo de

sociedades como180

O  governo  de  sociedades  é  uma  componente  fulcral  na  melhoria  da  eficiência  e  do
crescimento econômico,  bem como no esforço da confiança do investidor.  Envolve um
conjunto de relações entre a gestão da empresa,  o seu órgão de administração,  os seus
acionistas e outros sujeitos com interesses relevantes. O governo das sociedades estabelece
também a estrutura através da qual são fixados objetivos da empresa e são determinados e
controlados os meios para alcançar esses objectivos.

Parece  que  a  expressão  a  qual  a  OCDE  recorreu  tem  maior  abrangência  no  seu

significado, superando a ideia de mera corporação para beneficiar-se da cooperação proposta por

tais práticas. Ressalte-se, ainda, que referida organização visa a implementar o sistema cooperativo

nas empresas estatais.

Basicamente,  são  instrumentos  que  aprimoram a  gestão  das  sociedades  e  conferem

maior grau de confiabilidade à estrutura do negócio, pois o gestor claramente adota boas práticas,

diminuindo, pelo menos aparentemente, os riscos da atividade. No Brasil, os códigos de governança

corporativa surgiram nos anos de 1990, são exemplos  IBGC, PREVI e FUNCEF. 

Inevitavelmente, fala-se em responsabilidade social, mais uma maneira de corrigir as

pesquisadores. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 41. Traz, ainda, a definição de governança corporativa prevista pela
BOVESPA: “[...]governança corporativa é o conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam assegurar que
as  decisões  sejam tomadas  em linha  com os  objetivos  de  longo prazo  das  organizações.  O objetivo  principal  da
governança corporativa é contribuir substancialmente para o alcance de suas metas estratégicas e a criação de valor para
todos os seus acionistas, respeitando os relacionamentos com as partes interessadas (stakeholder).
179Indica o autor outros meios de coercibilidade, como a exclusão das listagens, a má imagem junto à opinião pública,
entre outros  meios de pressão privada.  (TOMAZETTE, Marlon.  Direito Societário e  Globalização:  rediscussão da
lógica público-privada do direito societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p.
272).
180OCDE. Disponível  em: <https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/33931148.pdf>, p.  11. Acesso
em 20 de dezembro de 2018.
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falhas no comportamento, em uma clara aproximação do privado com o interesse público, de modo

efetivo. Assim, a empresa se compromete com a sociedade civil, exercendo uma série de práticas

sucessivas que impliquem o compromisso.

Há uma conjunção de  fatores  e  ações  que a  empresa se compromete  operar  com a

sociedade,  como  nas  causas  animais,  laborais,  ambientais  e  sociais.  Veja-se  o  exemplo  dos

cosméticos,  que  possuem  selo  cruelty  free,  marcas  com  selo  de  pagamento  de  preço  justo  e

observância das leis trabalhistas, bem como combate ao trabalho escravo.

Evidentemente, a sociedade está integrada, na busca do equilíbrio ideal, embora não

perfeito,  das  relações  comerciais  e  sociais.  Outro  claro  exemplo  de  conduta  adequada  é  a

observação  da  Lei  de  Anticorrupção,  com adoção  de  práticas  anticorrupção,  conduta  ética  em

relação ao governo e a coisa pública.

O Estado, no entanto, sempre terá atuação imprescindível, assegurando os direitos de

propriedade e  com o fim de evitar  as  distorções  mercadológicas,  que existem e necessitam da

função preventiva e repressiva estatal, o que viabiliza o próprio funcionamento do ambiente com

menor regulação.

Reconhece Marlon Tomazette a existência da “[...]função subsidiária dos Estados que

deve respeitar, mas também controlar a autonomia privada. A liberdade de iniciativa e de comércio

são provas disso, na medida em que representam liberdades absolutas, mas liberdades controladas

pela  regulação  estatal.”181 Resta  claro  que  a  regulação  privada  não  seria  consolidada  sem  a

regulação estatal, pois esta confere segurança jurídica necessária e tem meios de coerção próprios

do imperii estatal.

A atuação conjunta é reconhecida em vários setores e matérias, e visa a um equilíbrio

para manutenção tanto da autonomia e individualidade como na manutenção da finalidade do poder

público,  que  é  o  interesse  coletivo.  As  medidas  de  governança  corporativa  asseguram  o  real

funcionamento e, a priori, alcançam maiores resultados em experiência em todo o mundo, tanto nos

setores públicos como privados.

O Direito Privado percebe essa mudança para um capitalismo ou forma negocial atentos

aos diversos atores e fatores que podem melhorar ou diminuir o lucro,  vinculando-se à ética e à

moral,  insere-os  no  âmbito  negocial  e  superando  a  mera  satisfação  pessoal,  sem  perder  a

individualidade.  Vale  ressaltar  que  o estreitamento entre  o capital  e  os  valores  morais  e  éticos

trazem à memória a obra de Max Weber,  sob princípios da ética protestante,  ao afirmar que o

181TOMAZETTE,  Marlon.  Direito  Societário  e  Globalização:  rediscussão  da  lógica  público-privada  do  direito
societário diante das exigências de um mercado global. São Paulo: Atlas, 2014, p. 298.
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capitalismo era produto de uma adaptação aos valores humanos intrínsecos ou sentidos pessoais,

que inevitavelmente influem nos negócios de determinada pessoa.182

Sendo assim, a recorrência aos  stakeholders,183 bem como a incorporação dos ditames

da boa governança, viabilizam uma espécie de sustentabilidade dos vínculos jurídicos, aplacando as

distorções  provocadas  pelos  extremos,  um  individualismo  ou  estatalismo  exacerbado.  Rodrigo

Rebouças  aduz  a  ideia  de  que,  “[...]o  capitalismo  consciente  como  paradigma  para  o

desenvolvimento dos negócios e respectivos reflexos aos vínculos contratuais, é fundamentado em

quatro pilares, sendo (i) propósito elevado; (ii) liderança consciente; (iii) cultura consciente e, (iv)

orientação para os stakeholders.”184 

Como exemplo de uma área eminentemente pública, a fiscal, Eurico Marcos de Santi185

demonstra  que  a  atuação conjunta  do  Fisco  com as  empresas,  para  maior  fiscalização,  melhor

arrecadação e aplicação da lei, pode ser observada nas experiências da Holanda (stakeholders) e

Austrália  (Board  of  Taxation).  Ambos  os  exemplos  trazem  uma  abordagem  baseada  na

transparência  e  confiança,  pilares  da  governança,  e  ocasionaram  maior  desenvolvimento

econômico,  bem como maior  arrecadação  para  os  cofres  públicos.   Uma das  principais  ideias

trazidas é a vigilância horizontal, em que todos são responsáveis por manter o mercado equilibrado,

oriundo de compliance agreements (Holanda).

Tal significa trabalhar com foco nos interessados da organização, visando à satisfação

ampla de todos os envolvidos em sua área de interesse,  sejam o governo, os consumidores, os

colaboradores ou concorrentes. Sob esse aspecto, os contratos que estabelecem os vínculos entre

tais agentes, as leis e a fiscalização estatal, influenciarão a dinâmica de aplicação e entendimento da

autonomia privada, da força vinculante dos contratos e da atuação do Estado. A consequência desse

182“Se lhes perguntarem qual é o sentido de sua atividade ininterrupta, o porque da sua constante insatisfação com o que
têm, dando, assim, a impressão de ser tão desprovida de sentido para qualquer concepção da vida puramente mundana,
a  resposta,  se  soubesses  de  alguma,  talvez  fosse  'para  um futuro  dos  filhos e  dos  netos'  (…) Também o sistema
capitalista necessita desta devoção à 'vocação' para ganhar dinheiro, pois ela configura uma atitude para com os bens
materiais que está tão intimamente adaptada a este sistema, tão intimamente ligada às condições de sobrevivência
econômica na lita pela existência, que hoje não pode haver mais dúvida alguma sobre a conexão necessária entre esta
maneira crematística de vida e qualquer Weltanschauung (mundividência) isolada.” (WEBER, Marx. A ética protestante
e o espírito do capitalismo. In  Ensaios de Sociologia e outros escritos. Tradução de M Irene Szmreccsányi e Tomás
Szmreccsányi. Coleção os Pensadores. v.XXXVII, São Paulo: Abril S.A, 1974, pp.200-201).
183Stakeholder é um tipo de governança corporativa, voltada para as partes internas e externas que estão envolvidas nos
negócios das empresas. Assim, a empresa deve ser governada em prol de um conjunto de participantes, com interesses
distintos  em decisões  e  resultados,  tais  como proprietários,  clientes,  fornecedores  e  empregados  entre  outros  com
potencial de provocar danos sérios à organização, se seus interesses não forem considerados. (SILVA, Edson Cordeiro
da.  Governança corporativa nas empresas:  guia prático de orientação para acionistas,  investidores, conselheiros de
administração e fiscal, auditores, executivos, gestores, analistas de mercado e pesquisadores. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2012, p.34).
184REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p. 137.
185SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Kafka, alienação e deformidades da legalidade, exercício do controle social rumo à
cidadania. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pp. 530-533.
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caminho é um ciclo de desenvolvimento socioeconômico e manutenção dos vínculos obrigacionais.

Observa Rodrigo Fernandes Rebouças que186

[…] deve  ser  aplicada  uma maior  gradação  no  princípio  da  autonomia  privada  com a
respectiva observância pelo agente da atividade jurisdicional, preservando a real intenção
das partes, o que foi negociado e contratado nos termos da dinâmica contratual. Sob tais
condições  e  respeitadas  as  normas  de  ordem pública,  não  faz  sentido uma intervenção
jurisdicional  no  conteúdo  do  contrato,  especialmente  quando  as  partes  interessadas  e
integrantes de um sistema alinhado com os conceitos do capitalismo consciente livremente
estabeleceram suas obrigações e  direitos.  Há que se observar,  na análise econômica do
contrato e na sua interpretação, a dinâmica da autonomia privada máxima.

Thomas  Gleiner  aprimora  essa  ideia,  acentuando  a  necessidade  de  interdependência

Estado/  Sociedade.  Ressalta  que cada comunidade que o compõe  deve cumprir  uma parte  das

tarefas. Reconhece que a atuação conjunta e coordenada é sinônimo de uma solução diferenciada e

que, por ser adaptada à estrutura de cada realidade, possivelmente, terá êxito, embora exprima que

“[...]é todavia evidente que tais soluções tornam a sociedade cada vez mais fundada sobre a divisão

do trabalho, mais complexa e difícil de ser visualizada.”187

De tal feita, mediante a evolução e alargamento das fronteiras do contrato, tem-se uma

tríade-função da Teoria Geral dos Contratos, especificamente estudada pela análise econômica do

Direito e Contrato. É salutar distinguir esta abordagem da própria Ciência Jurídica, que possui a

ratio para o equilíbrio entre o Direito e Economia,  em busca da concretização do princípio da

função social do contrato.188

Convém lembrar a ponderação de Josserand, ao ressaltar que o dirigismo não deverá ser

condenado  quando  perseguir  o  fim  desejado  originariamente,  corrigindo  as  distorções.  Essa

afirmação pode ser confirmada pelas consequências benéficas, evidenciadas pela reorganização do

contrato, de modo racional e equitativo. Será condenável se for nefasta, o que na definição do autor

é aferido por desorganização, anarquia e inseguridade, enfraquecendo o Direito e remontando ao

regime de sociedades primitivas.189 

186REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p.140.
187FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pp. 648-9.
188REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p. 150.
189JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Revisado y completado por André Brun. Tomo II, Vol. I – Teoría General de las
Obligaciones. Traducción de Santiago Cunchilios y Manterola. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América
Bosch y Cía, 1950, pp. 287-289.
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4 DO CONTRATO

O contrato remete a uma constituição clássica e dogmática quando abordado por uma

visão  meramente  jurídica.  Há  muito  tempo,  entretanto,  este  parâmetro  não  é  suficiente  para

compreender  o  contrato  como  instituto  e,  nem  mesmo,  interpretá-lo  adequadamente  como

instrumento jurídico arraigado na sociedade atual.

Com  breve  visualização  histórica,  nota-se  que  a  principal  transformação  ocorreu

concomitantemente  às  grandes  mudanças  sociais,  sensivelmente  notadas  pela  troca  de  modelos

politicos  de Estado:  Estado Liberal,  Estado Social  e  Estado Social  Democrático.  Cada fase foi

acompanhada de problemas sociais,  políticos e científicos bem delineados e  próprios.  Assim,  o

contrato  e  o  estudo  em  torno  dele  não  se  encontram  alheios  a  estes  acontecimentos.  Por

conseguinte,  o  estudo  do contrato  distinguiu-se  da  abordagem tradicional,  evoliu,  morreu  para

alguns e renasceu posteriormente. 

Deparam-se situações distintas  entre  o estudo do contrato e  o  direito  dos  contratos.

Assegura  Enzo Roppo que  a  análise  deve  buscar  o  sentido  real  do contrato  e  a  sua  dimensão

verdadeira, ou seja, o que de fato afeta.190 A complexidade das relações humanas, de modo não

coincidente com o avanço tecnológico, impõe visão mais detida, superando qualquer óptica estática.

A incompatibilidade das realidades em relação à doutrina trouxe questionamento acerca

da existência do contrato nos tempos modernos, como se houvesse uma crise e consequente morte

do contrato pela perda de seus valores dominantes, tidos como a essência do contrato, a vontade e a

liberdade, reduzidos pelos padrões sociais impostos.

Roppo critica a polarização da interpretação, evitando o extremo da rigidez dogmática e

da inexistência do contrato, o que confere uma interpretação superficial dos fenômenos reais que

constituem o contrato e trazem uma carga de maleabilidade e dinamismo, o que é, para o autor, o

contrato na atualidade.191 

Sob esse apontamento do Jurista italiano, entende-se que o contrato possui elementos

constitutivos,  ou  seja,  intrínsecos,  mantidos,  embora  modulados  pelos  fatores  externos,  o  que

concede  diversas  nuanças  ao  instrumento  contratual.192 Não  sem tempo,  é  salutar  para  melhor

compreensão abordar a evolução histórica do contrato.

190ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 296.
191Idem, p.297.
192A definição básica de multifacetado comporta no estudo do contrato, pois trata-se daquilo que possui características
variadas e peculiares, o que se amolda ao caso, tendo em vista que os elementos constitutivos do contrato se mantêm,
entretanto, sua manifestação externa (aparente), matéria e forma, podem variar de acordo com as situações específicas,
o que atribui ao contrato a capacidade de se adequar facilmente às inovações cotidianas. 
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4.1 A ideia romana de contrato: evolução e sistematização

A concepção atual de contrato tem a ideia de produção de efeitos jurídicos. A relação

jurídica nasce desse consenso e, por conseguinte, origina a obrigação. O mesmo, entretanto, não

ocorria no Direito Romano, pois para surgir a obrigação, havia a necessidade de um fundamento

jurídico, denominado de  causa civilis;  ou seja, o consenso sem a causa jurídica não produzia a

obrigação.193

O  Direito  que  fundamenta  a  Ciência  Jurídica  no  Brasil  é  o  Direito  Romano,

influenciador  primordial  e  fonte  do  Direito  material,  que  conferiu  critérios  e  bases  para  o

desenvolvimento da Ciência Jurídica. Averiguar a formação dos contratos nesse tempo remoto é

salutar para se entender a diluição e ajuntamento dos conceitos, bem como pinçar a fundamentação

principal analisada no trabalho - a vontade.

Os  contratos  em  Roma  eram  bem  divididos  e  específicos,  as  obrigações  não  se

formavam somente  por  eles,  mas  pelos  pactos  e  convenções  que  determinavam a  atuação dos

pretores e a interferência estatal,194 o que evidenciava existir uma vontade alheia aos envolvidos

diretamente nos pactos, contratos e convenções, que regulavam, limitavam ou expandiam. Além do

mais, os termos pacto, convenção e contrato não sinalizavam a mesma coisa.

Cumpre  ressaltar  que  estes  conceitos  passaram  mutações  nos  distintos  períodos,

denominados de pré-clássico, clássico e pós-clássico, com clara influência da organização social de

cada  época.  O  conceito  se  refez  em cada  período,  especialmente  no  que  tange  ao  acordo  de

vontades,  ampliado  conforme  as  relações  se  intensificavam,  dando  azo  a  novas  obrigações  e,

consequentemente, impulsionava a ordem jurídica romana para conferir eficácia a estas relações.

Ressalta-se que os  conceitos e funções bem delineados possibilitaram uma estrutura

sólida e  permanente ao  Direito  Romano,  influenciando todo o mundo jurídico,  mesmo com as

mutações sociais no decorrer dos séculos.

No Direito  arcaico,  havia a figura dos contratos formais,  o  nexum e  a  stipulatio.  O

primeiro era uma espécie de empréstimo primitivo, concretizado por meio de uma balança e pesos

de bronze.195 Caso houvesse descumprimento, o devedor poderia responder com a própria vida ou

liberdade (escravidão).

A stipulatio era uma promessa solene, decorre sua obrigatoriedade e força vinculativa

193MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito Romano. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 119.
194Entende-se aqui por estatal a vontade do soberano, ou seja, externa, independente do modelo de Estado.
195Pers aes et libram era o ato formal, que consistia em uma balança e seu portador, das partes, testemunhas e do objeto.
Então, pronunciavam fórmulas verbais e faziam atos simbólicos. O nexum era um empréstimo que utilizava desse ato.
(IDEM, p.118).
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da  sua  natureza  sacramental;  posteriormente,  pela  insuficiência  desses  dois  contratos,  houve  o

desaparecimento  do nexum e  a  modificação  da  stipulatio,  sendo  flexibilizada  e  surgindo  a

sponsio.196

No período arcaico,  que compreende o período de 753 a 130 a.C,  se  destaca a  lex

Aebutia  de  formulis,197 que  traz  um sistema processual  de  fórmulas.  Ressalte-se  que  o  Direito

Romano até 242 a.C era acessível somente para cidadãos romanos e, nesse período, houve uma

mescla  do  sistema jurídico  com religião  e  conceitos  morais,  vinculada  às  instituições  jurídicas

rudimentares.  Após esse momento, houve uma transição do processo de fórmulas para a cognitio

extraordinaria198 e à jurisprudência. Foi no ano de 230 que houve a divisão das épocas pré-clássica,

clássica central e clássica tardia, como se ver, uma superação de um sistema primitivo.199 200

Exprime-se,  então,  que,  no  citado  período,  o  Direito  Romano  não  produziu  uma

concepção abstrata de contrato, de sorte que, somente determinados tipos de contractus produziriam

obrigações.  Aduzem  Luis  Rodrigues  Ennes  e  Jesus  Martinez  a  noção  de  que  “[...]los  juristas

clásicos no desarrollaron una teoría sistemática de lo que en la actualidad se denomina contrato. Por

regla general, se conformaron com discutir los tipos singulares de contrato; fue la Jurisprudencia

Del Derecho común la creadora de una teoria”.201 

De modo contrário a este período, a fase clássica trouxe como marca a ascensão da

jurisprudência, a criação de ações e modernização do ius civile, compreendendo a quadra de 130

a.C a 230 a.C. Aqui, registra-se tutela jurídica conferida às relações dos peregrinos por meio do

pretor. De certo modo a vontade passa a ser averiguada, pois, anteriormente, a tutela judicial era

conferida somente a uma relação jurídica prevista taxativamente no ius civile. Foram reconhecidas

as relações entre os cives e os peregrini, em decorrência da expansão da sociedade romana, o que

exigiu uma necessidade de proteção jurídica,  passando o pretor a atribuir  uma tutela judicial  a

196A  stipulatio seguia  a  regra  de  ato  verbal,  utilizando  o  verbo  spondere,  sem a  balança,  uma  promessa  solene.
(MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito Romano. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.118).
197Evidentemente há distinção entre a lei material em si e o processamento da lei, evidenciado pelo surgimento da
iurisprudentia e  consequente  combinação  de  vários  ius: civile,  praetorium,  honorarium.  (CORBINO,  Alessandro.
Diritto privato romano: contesti fondamenti discipline. Milão: Cedam, 2010, pp. 466-474).
198CORBINO, Alessandro. Diritto Privato Romano: contesti fondamenti discipline. Milão: Cedam, 2010, p. 488.
199JUSTO, A. Santos. Direito Privado Romano. Volume I. Lisboa: Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 2006, p. 18.
200Naquele momento a vontade não possuía valor jurídico, pois só produzia obrigações em duas hipóteses: por meio de
uotum e pela pollicitatio. O primeiro consistia em uma obrigação sagrada, da pessoa com uma divindade, e a segunda
era a promessa feita a algo ou alguém. Destarte, a vontade dos indivíduos não era absoluta na origem da ciência jurídica
e havia interferência estatal, mesmo que mínima, nas obrigações. (IBIDEM).
201Afirmam ainda a limitação das  figuras  contratuais  nesse período,  com destaque às  formas primitivas do  nexum,
substituído pela  stipulatio.  Já no período da República,  confere-se ao mútuo validez,  o  que gera o surgimento do
contrato literal e, consequentemente, os contratos consensuais, marcando o avanço do  ius gentium.  (RODRÍGUEZ-
ENNES, Luis; MARTÍNEZ, Jesús Daza. Manuales instituciones de Derecho Privado Romano. 4. ed. Valência: Forense,
2009, p.335-6).
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alguns  atos  unilaterais  e  a  atos  ilícitos,  o  que  demonstrou  a  atividade  e  a  expansão  da

iurisprudentia.202 

Naquele  momento,  foi  abandonado  o  processo  de  fórmulas  para  denominar  as

obrigações oriundas do ius civile e aquelas protegidas pela atividade pretoriana, tornando-se, tanto

uma como outra,  obrigações,  desaparecendo a distinção formal  entre  elas,  ou seja,  a dualidade

obligatione teneri – actione teneri. Com isso, atribuiu-se mais autonomia aos sujeitos, chegando ao

período  justiniâneo  o  contrato,  o  pacto  e  a  convenção  como  geradores  e  modificadores  de

obrigação.203

O período pós-clássico, referente 230 a 530, foi dividido em dois momentos principais.

Primeiro, a divisão do Império Romano, Oriente e Ocidente em 395, com a consequente confusão

terminológica, surgindo, então, a Escola que substituiu a iurisprudentia, com foco na elaboração de

glosas e resumos, simplificando o Direito Romano; assim, tem-se duas realidades: por um lado,

ocorreu a vulgarização no Império Ocidente e, doutra parte, houve uma reação oriunda do Império

do Oriente, com um movimento do classicismo, além da influência da helenização, ocorrendo a

recepção de princípios e ideias gregas. 

Segundo, no ano de 530, inaugurou-se a época justiniânea, que foi até 565. Além do

classicismo e da helenização, ocorreu a atualização do Direito Romano compilado no Corpus Iuris,

responsável pela transmissão do Direito Romano aos dias atuais.204 

4.1.2 Pactos, contrato e convenção: diferenças e contribuições

Como evidenciado, não houve o desenvolvimento de uma teoria geral do contrato, e sim

uma distinção de contratos, especificados e individualizados.  É seguro afirmar que o contrato teve

uma evolução lenta até a época de Justiniano. De modo inaugural,  Gaio formula classificações

contratuais, são: res – acordo de vontades com entrega patrimonial; verbis – contrato formado por

202“Gauis diz que <<a principal divisão das obrigações compreende duas espécies, pois toda a obrigação nasce dum
contrato ou dum delito>>. Contractus é um acordo de duas ou mais vontades previsto e protegido pelo  ius civile; e
delicta são  atos  ilícitos.  (JUSTO,  A.  Santos.  Direito  Privado  Romano.  Volume  II.  Lisboa:  Coimbra,  STVDIA
IVRIDICA, 2006, p. 19).
203“[...]Surge uma dualidade de relações: as derivadas de casos configurados pelo  ius civile como  obligationes e as
protegidas pelo pretor”. Há diferença de nomenclatura quando se trata de situações regradas pelo ius e pelo pretor, o
vínculo dos devedores no  ius civile era chamado de  obligatione teneri (compra e venda, por exemplo),  e naquelas
protegidas pelo pretor era a actione teneri (como o penhor). (JUSTO, A. Santos. Direito Privado Romano. Volume II.
Lisboa: Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 2006, p. 15).
204Cumpre salientar que o Direito Privado romano possui características peculiares oriundas de sua formação histórica.
Afirma Santos Justo que, além do desinteresse de codificação durante XIV séculos, havia uma prioridade já no período
pós-clássico da actio sobre o ius, não havendo protagonismo da lex na formação dos institutos romanos, encontrando-se
na  actio o  fundamento do sistema jurídico.  A pluralidade de direitos  poderia  causar  bastante confusão,  entretanto,
pondera o autor, a simplicidade do Direito Romano se sobressai, ao demonstrar a utilidade de um instituto jurídico para
fins práticos, e em outros momentos elaboração de institutos jurídicos claros e precisos para evitar misturas imprecisas.
Assim,  havia uma finalidade adequada em cada sistema.  (JUSTO, A. Santos.  Direito Privado Romano.  Volume I.
Lisboa: Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 2006, p. 20-21).
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meio de respostas específicas para perguntas determinadas; litteris – acordo de vontades realizado

de forma escrita;  consensu – mero consentimento, sem requisito algum. Assim, a classificação de

Gaio  mencionada  possibilita  uma  vasta  criação  de  figuras  contratuais,  podendo  ser  contratos

verbais, reais, consensuais e literais.

Nota-se que  não havia  costume,  em Roma,  de contratos  escritos.  Pela  expansão do

território  romano,  todavia,  apareceram  os  contratos  literais.  Outra  categoria  comum  era  dos

contratos reais, reguladores da tradição do bem objeto do contrato; assim, o contrato surgiria da

entrega do bem e o primeiro deles  foi  o mútuo.  Depois,  outras  modalidades  foram delineadas,

conhecidos até os dias atuais: comodato, depósito e penhor.

Com  efeito,  admitem-se  os  contratos  consensuais,  baseados  exclusivamente  no

consenso. Assim, não havia formalidades a serem observadas e o acordo de vontades era causa

suficiente  para produzir  efeitos  jurídicos.  Aqui  conceituam-se os  contratos  de  compra  e  venda,

locação, mandato e sociedade.

Para Jesus Daza Martinez e Luis Rodriguez Ennes, ao elencarem a referida classificação

gaiana, afirmam, nos seus dizeres, en el fondo, esta clasificación es bastante precisa y no se dieron

en verdad más contratos clásicos que los que figuran em el elenco de Gayo.205

Em Roma, o contrato não existe com procedência no acordo de vontades, mas sim de

uma ideia  de  vínculo  ou  sujeição,206 estabebelecida  por  contratos  específicos,  com definição  e

regramento legal  próprio;  ou seja,  a  origem do contrato para o povo romano é completamente

distinta da concepção moderna.

Basicamente, o contrato tinha um propósito específico e fechado, não havendo espaço

para negociação, pois se tratava de um instrumento de submissão, inexistindo qualquer noção de

igualdade de partes, negociação ou consentimento.207 E as convenções que não se encaixavam nas

modalidades  contratuais  eram  tidas  como  pactos,  sem  caráter  coercitivo  e  actio

equivalente.208Assim, o contrato formado pela vontade surgiu de modo evidente no período pós-

clássico e os elementos comuns nos contratos aqui elencados são a voluntariedade e bilateralidade

205 RODRÍGUEZ-ENNES, Luis; MARTÍNEZ, Jesús Daza. Manuales instituciones de Derecho Privado Romano. 4. ed.
Valência: Forense, 2009, p. 336.
206GUTIERREZ, Ricardo Panero. Derecho Romano. 2. ed. Valência: Tirant lo Blanch, 2000, p. 539.
207Idem, p. 545.
208“Los juristas clásicos tienen muy clara la idea de que el simple acuerdo de las partes, la conventio, na es suficiente
para haver que surja el contrato y el consiguiente vínculo obligatorio; junto com el acuerdo debe existir a causa, es
decir,  es  preciso  que  la  voluntad  concorde  le  las  partes  se  ordene  al  fin  querido  por  el  ordenamiento  jurídico  y
corresponda al tipo de contrato predispuesto por el Derecho positivo y al que se vinculan determinados efectos jurídicos
y unas consecuencias  concretas.”  (VOLTERRA, Eduardo.  Instituciones de Derecho Privado Romano.  Madrid:  Ed.
Civitas S.A, 1986, p. 463).
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da manifestação da vontade, o que implica um marco no Direito Romano.209 210  

Não  obstante,  a  regra  geral  não  impedira  que  alguns  pactos  obtivessem  proteção

jurídica, como evidente evolução doutrinária, pois outrora não havia reconhecimento da autonomia

da vontade e a atuação do pretor inaugura esta possibilidade. Concebe a voluntas dos sujeitos como

geradoras de efeitos jurídicos, tanto aos negócios iuris civilis como aos iuris honorarii. Consoante

Volterra que, “[...]el elemento de la voluntad pasa a ser decisivo cuando la jurisprudencia configura

los contratos consensuales, concibiendo que el vínculo obligatorio surge sólo del acuerdo entre las

partes que esté basado sobre una causa determinada por el ius civile.”211

O pacto era um acordo de vontade específico para estabelecer a paz em determinado

litígio, algo já estabelecido. Nas palavras de Panero, tinha como finalidade eliminar una acion, ou

seja, possuía uma função processual. Assim, o pacto surgia em momento posterior e deixa evidente

a distinção entre eles, destacando os pacta adiecta, pacta praetoria e pacta legitima.212

Naquela  fase  de  aprimoramento  do  Direito  Romano,  quando  o  acordo  de  vontade

passou a ser fonte de obrigação, houve reconhecimento da criação de um fato jurídico por ela, o que

faz a convenção integrar o contrato,213 diluindo-se as divisas entre a convenção e o contrato.  

De tal maneira, o acordo de vontade passa a fazer parte dos contratos, além de não haver

convenção sem um contrato, evidenciado por Sexto Pedio, citado por Panero, nos séculos I e II,

nullum esse contractus, nullam obligationem, que non habeat in se conventionem.214 Então, todo

contrato passou a ser configurado com acordo de vontades, ou seja, por uma convenção. 

Vale frisar que o acordo de vontades para os romanos não era ato único, na verdade, as

declarações de vontade eram distintas,  embora convergentes e correspondentes,  direcionadas ao

mesmo  fim,  constituindo  uma  convenção,  também conhecida  como  consensus.  Nesse  ponto  a

convenção adquiriu um papel mais amplo, aproximando-se do negócio jurídico bilateral dos dias de

209Idem, p. 466.
210Não se pode deixar de citar os contratos inominados, reconhecidos por juristas justinianos, pois estes são aqueles
contratos que não possuem figura típica determinada, sendo este o meio que os novos tipos de acordos e manifestações
de vontade passam a ser tutelados juridicamente. Basicamente o acordo tem  por objeto um dare ou facere, notadamente
vinculado às exigências econômicas, como por exemplo a permuta e a transação. Há nesses contratos uma prestação
bilateral e foram tais acordos mútuos de prestação discriminados em quatro figuras: do ut des, do ut facias, facio ut des
e facio ut facias. Por fim, é importante frisar que as relações obrigacionais oriundas dos contratos inominados não se
confundem com as figuras contratuais classificadas por Gaio. (IDEM, p. 532).
211Idem, p. 460.
212GUTIERREZ, Ricardo Panero. Derecho Romano. 2. ed. Valência: Tirant lo Blanch, 2000, pp. 545 e 547.
213No que tange aos contratos consensuais. Os demais mantêm sua forma estabelecida na legislação e jurisprudência.
214Idem, p. 546.
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hoje.215 216

Houve,  assim,  uma  evolução  de  pacto  e  convenção  e  acabou  por  aproximá-los  ao

contrato,  até  gradualmente  se  fundirem,  tornando-se desnecessária  a  distinção,  pois  no  período

justiniâneo, a gênese da moderna noção de contrato foi sendo estabelecida, quando passou a ter o

acordo de vontade como fonte de obrigações.217

Os juristas bizantinos consolidaram a definição de contrato como acordo de vontades,

como era dado pelos romanos aos pactos e convenções, juntando-os, de  modo definitivo, tendo em

vista que, para os juristas clássicos, a  conventio, por si, não geraria vinculo obrigatório. Assim, a

definição bizantina para contrato é uma conventio que enseja obrigação.218

 Assevera Thomas Marky, sobre os contratos consensuais criados pelo Direito Romano,

que estes calcaram o caminho para a dogmática moderna, com esteio no consensualismo. Apesar de

não  conferir  força  vinculante  a  todas  as  convenções,  o  trabalho  pretoriano  ampliou  a  sua

importância mediante pactos recebidos com efeito jurídico.219

4.1.3 Fim do Império Romano e Idade Média

A concepção medieval  de  contrato  tinha  como pressupostos  os  tipos  fixos.  Por  seu

intermédio,  buscava-se uma finalidade primordial  -  a justiça.  Para os juristas desse período, os

contratos possuíam uma essência e tinham acidentes na sua composição, cada modelo, imbuído por

ética própria, deveria ressaltar o valor justiça perseguido pelo instrumento contratual, transcendendo

as partes.

Acentua  José  Reinaldo  Lima Lopes  a  ideia  de  que  contratar  poderia  acontecer  por

conveniência e até mesmo com uma certa liberdade, mesmo que mitigada, e não se tratava como

meio de regulação da vontade das partes ou de uma parte, nem a interpretação poderia ser dada no

sentido individual, mas com vistas à justiça comutativa, relacionada a uma justiça distributiva.

215Nas palavras de Ricardo Panero: “[...]pacto y contrato, inciden em um mismo ambito, lo que se consagra em época
postclasica, em donde junto a los nuevos contratos inominados, configurados como la categoria contractual, surgen
nuevos pactos, que generan accion y que derivados de la legislacion imperial – ius novum- se terminaran llamandose
legitimos – pacta legitima. […] En suma, em la pratica, pacto e contrato vienen equipararse; el termino convencion
asume una dimensio mais amplia equivalente a lo que hoy llamariamos negocio juridico bilateral y los nuda pacta
aparecen  casi  como reminiscencia,  matenida  por  respeto a  la  tradition.”  (GUTIERREZ,  Ricardo  Panero.  Derecho
Romano. 2. ed. Valência: Tirant lo Blanch , 2000, p. 547).
216VOLTERRA, Eduardo. Instituciones de derecho privado romano. Madrid: Editora Civitas S.A., 1986, p. 167.
217“Advertimos ya  desde ahora que mientras  em castellano se usa comunmente la palabra contrato para indicar  el
acuerdo de dos sujetos, en el lenguaje jurídico romano la palabra latina contractus tiene generalmente un significado
técnico e indica determinadas figuras típicas de acuerdos que generan obligationes. Para indicar el acuerdo se usa
también la expresion pactum, pactio, pactum conventum. Hay que destacar, sin embargo, que pactum asume con el paso
del tiempo un significado tecnico e indica los acuerdos que, aun no siendo contratos (contractus), son defendidos por el
pretor”. (IDEM, p.167), nota de rodapé 172.  
218Idem, p. 463.
219MARKY, Thomas. Curso elementar de Direito Romano. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 121.
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Assim, o interesse não era exclusivo dos particulares, e sim um mecanismo de equilíbrio

social,  compreendido racionalmente  e  justificado na  paz  e  justiça.220 Há resquícios  da  tradição

romana no contrato medieval, ou seja, a vontade não disciplinava o acordo integralmente, ele era

fixado previamente e tinha seus efeitos então já conhecidos.

Vale ressaltar os aspectos do contrato na  common law, que não distinguia do Direito

continental. Assim, a vontade não era capaz de produzir obrigações por si. O vínculo seria gerado

pelo  descumprimento  da  palavra,  sancionada  por  uma  ação  ex  delicto.  Consequentemente,  o

descumprimento contratual não teria relevância jurídica,  decorreria,  assim, do delito e do dano,

sendo o contrato uma fonte autônoma de obrigações, uma criação futura.

O Direito franco formula a  fides facta e a  res praestita. A primeira aproximava-se da

stipulatio romana e a segunda era um contrato real, com uma característica formal, necessitava da

entrega de um objeto para aperfeiçoá-la. É um simbolismo apontado por John Gilissen.221

Nos séculos X e XII, época do feudalismo, os contratos resumiam-se em reais e formais.

Outra espécie contratual era o juramento, formulado pela Igreja, e tinha Deus como testemunha.

Evidentemente, pelo número limitado de contratos, a economia estava relacionada a questões de

terra e propriedade e houve uma transição dessa relação com mudança da economia feudal para a

economia  mercantil,  com destaque  para  o  crédito  como  substituto  da  propriedade.  Depara-se,

naquele  momento,  uma nova estrutura  negocial  e  outra  modalidade  de  circulação  de  bens.  Os

jusnaturalistas modernos surgiram e fincaram a vontade como fonte das obrigações. 

Vale mencionar que o Direito Romano não desapareceu, na verdade, transmutou-se no

contato com diversas culturas, cada uma com característica própria, formando o que se denomina da

família romano-germânica.222 223

220LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história: linhas introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 393.
221GILLISEN, John. Introdução histórica ao Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 735.
222Cumpre ressaltar os limites que a família romano-germânica alcançou: ultrapassou o Império Romano, influenciando
América latina,  África,  Oriente Próximo,  Indonésia e  Japão; ficando claro que essa expansão está  intrinsecamente
ligada ao grande Império Romano, bem como à capacidade que este teve de se inserir nas culturas que alcançava,
havendo uma clara adaptação. (DAVID, René. Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução Hermínio A.
Carvalho. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 25).
223O sistema de Direito Romano – germânico é do séc. XIII, na concepção atual. Atribui-se essa afirmação ao fato de
que passou a ser estudado nas universidades o Direito Romano novamente, com influência pelo desenvolvimento da
doutrina, desenvolvida por parte de cada Estado. Importante é frisar ser nesse período que se impõe a obrigatoriedade
da sociedade ser regida pelo Direito, corroborando tal afirmação o Concílio de Latrão (1215), desvinculando-se do
processo  sobrenatural.

  No primeiro momento,  passou-se pelo período consuetudinário,  que revelou a miscigenação cultural  no
Império Romano, acentuada com as invasões de povos diversos, que cada qual desenvolveu a própria lei, e conviviam
com suas diferenças, diluindo assim o a personalidade da lei, vigorando a lei do mais forte.

Após esse período, a sociedade passou a perceber que o Direito é capaz de manter a ordem e a segurança para
o progresso, havendo o nascimento de um período mais racional, desligando o Direito da Igreja, surgindo, assim, o
Direito canônico. O Direito passou a ser ligado à ideia de justiça, utilizado para chegar a este ideal. Resta claro, então,
que  o  direito  romano-germânico  é  proveniente  de  um  movimento  cultural,  vindo  da  própria  comunidade,  sendo
independente de situação política. É o marco do pensamento das universidades.
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Nos séculos XVII e XVIII, o Direito tomou um formato mais sistemático, por causa das

universidades, voltado para a razão, podendo, assim, ser aplicado de maneira universal, aflorou a

Escola do Direito Natural. A ordem social foi estabelecida de maneira antropocentrista e o Direito

natural foi fundamentado pela pessoa e, consequentemente, houve o triunfo do subjetivismo nesse

período, derivado da personalidade de cada qual, o que influenciou diretamente na concepção de

contrato moderno.

4.2 O contrato na Modernidade

A inauguração de um sistema econômico e a vontade tomada como fonte soberana das

obrigações  foram evidenciados  pelo  estabelecimento  do  dogma da  autonomia  da  vontade  pelo

Direito  Canônico  e  pelo  jusnaturalismo.  A contribuição  do  Direito  Canônico  para  constituir  o

dogma da vontade foi dada por atribuir à palavra vontade uma característica sagrada. Aqui se tem o

acordo de vontade absoluto, obrigatório e vinculativo ao sujeito.

A Escola  Jusnaturalista,  no século  XVII,  concedeu à vontade  força  e  autoridade.  A

contribuição dessa escola à Ciência foi marcada pela laicização, racionalização e universalismo do

Direito.  Para  Suarez,  teólogo  espanhol,  o  livre  arbítrio  e  a  força  obrigatória  dos  contratos

decorreram de um direito natural; Grócio atribuía soberania à vontade e afirma que a palavra era

uma regra de Direito natural. Para Pufendorf, o homem era a fonte originária de toda autoridade e

Direito e, sendo assim, não poderia ser limitado por nenhum poder superior.224

Esse período é sintetizado por José Reinaldo de Lima:225

Se atentarmos para o fato de que o século XVII é o século da expansão colonial europeia,
especialmente de França, Inglaterra e Holanda e que é o século de Hobbes e Suárez e da
definição voluntarista de lei e de justiça, claro está  que a ascensão da teoria contratual é
paralela ao direito privado e na teoria política. O contrato passou a ser conventio cum causa
e  Jean  Domat  pode  usar  a  expressão  pacta  sunt  servanda no  sentido  novo:  os  pactos

  As  universidades,  independentes,  buscam  o  Direito  que  faça  a  sociedade  funcionar,  sendo  meio  para
organização social. Assim, estabelece padrões de meio justo, ligados ao que se deve fazer, independente da prática,
afastando assim o caráter decisivo do costume, pois a busca da justiça está acima de qualquer cultura ou Direito local,
desenvolvendo o renascimento do Direito Romano.

  O Direito  Romano era conhecido por todos,  pois seus termos e sua estrutura estavam em latim,  o que
facilitava seu entendimento, produzindo unidade, embora criticado pela igreja por significar um pensamento pagão. São
Tomás de Aquino, no século XIII, afirmou que o Direito Romano, embasado anteriormente ao período cristão, era fruto
da razão, sendo esta alinhada com a lei divina; superando este fato, várias escolas surgiram para entender e estudar as
leis romanas. Assim, o Direito Romano foi adaptado para o tempo em que se vive e, conforme mencionado, é um meio
para justificar algumas regras, assim ocorrendo natural manipulação pelos juízes dele.

  Resta claro que o Direito Romano era flexionado em cada local e possibilitou a criação de um direito comum
na Europa, estando evidente a sua diferenciação do common law, que era rígido e estabelecia um padrão a ser seguido
processualmente, positivo. Nesse tempo, as universidades não consideram Direito posto como Direito. (DAVID, René.
Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução Hermínio A. Carvalho. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
1996, pp. 30-64).
224MACHADO, Yuri  Restano. Terceira Seção -  Breves apontamentos acerca da evolução histórica do contrato:  do
direito romano à crise da Modernidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10/2007, p. 92.
225LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: linhas introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 397.
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obrigam por si mesmos, e os contratos se equiparam aos pactos. A distinção medieval entre
pactos e contratos foi perdida. A fonte das obrigações passou a ser a vontade e não o tipo
contratual. O voluntarismo foi pouco a pouco afastando do direito a discussão e sobretudo o
entendimento das regras de justiça. Um contrato, desde que livremente aceito, seria válido
independentemente da discussão sobre a justiça de seu conteúdo. Com o tempo as questões
de  justiça  passaram  a  ser  objeto  de  conhecimento  de  filósofos,  não  de  profissionais
(acadêmicos ou práticos) do direito. Para chegar a tal novidade foi preciso que triunfasse na
vida material o modelo de economia capitalista.

A organização  social  determinou  a  nova  realidade  jurídica,  política  e  econômica,

surgindo  a  necessidade  de  um agente  sem vontade,  com o  intuito  de  garantir  a  execução  dos

contratos, bem como a segurança da circulação de riquezas. A transferência se dava por meio do

crédito, da palavra e da vontade soberana das partes. Assim, importava que houvesse um ente com

função  de  garantir  o  cumprimento  do  contrato,  sendo  este  “[...]uma  promessa  com  coação

organizada do Estado”,226 possibilitando um meio seguro para o desenvolvimento.

O Direito Natural deu lugar ao jusracionalismo. Os critérios da razão foram escolhidos

pelos  humanistas  para  consolidar  os  princípios  naturais  e,  consequentemente,  influenciaram  a

Ciência  Jurídica.  Na  senda  do  Direito  Público,  foram  lançadas  as  bases  ideológicas  para  o

constitucionalismo, um dos fundamentos para as revoluções, e, já no Direito Privado, se demandou

adequar os princípios gerais à razão e adequá-la à realidade social inserida.227

A vontade interna, como demarcado, ganhara efeitos jurídicos, produziu outros formatos

contratuais,  de acordo com os  novos arranjos  sociais  e  demandas específicas  do mercado e do

trabalho. Na Teoria da Vontade, autodeterminação e autorregramento estava em consonância com o

ideal  adequado para  este  momento,  o  ser  humano  como o  remetente  e  destinatário  do  Direito

formulado.

Assim, houve uma materialização do Direito subjetivo e, desde o momento em que se

consagra a vontade como motor primário da vida, alça a pessoa à posição de poder e relativiza o

Estado e a organização imposta, emplacando a democracia sobre o absolutismo. A consolidação do

racionalismo levou à necessidade de sistematização. Assim, o Direito passou a ser situado como um

conjunto  de  regras  e  princípios  gerais,  oriundos  do  Direito  natural,  embora  elaborados

226Idem, idem.
227Bem anota Judith Martins-Costa: “[...]no jusracionalismo, a antiga polaridade entre vontade e razão, que opusera
tomistas e nominalistas, refletiu os ecos da escolástica espanhola do século XVII, que promovera transformações no
conceito aristotélico-tomista de direito natural. O debate entre vontade e razão tinha transcendente alcance prático: se
considerado que o direito tinha sua gênese  na vontade, seja de um rei,  de um Deus ou do povo, o seu conteúdo
necessariamente haveria de ser tido como arbitrário,  pois inexistiria,  para além da vontade, qualquer parâmetro de
avaliação da legitimidade dos comandos jurídicos. Ao contrário, se fosse o direito considerado produto da razão, o seu
conteúdo estaria ligado à reprodução do modelo preexistente,  fosse no plano das  ideias ou no plano da realidade,
modelo perante o qual os comandos jurídicos haveriam de se  legitimar.” (MARTINS-COSTA, Judith.  A Boa-fé no
Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT, 2000, p. 137-8).
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racionalmente.228 

4.2.1 As codificações

Com vistas a assegurar o controle, funcionamento e segurança, inaugurou-se no século

XVIII os códigos. Além disso, foi uma maneira de sintetizar as conquistas do Século das Luzes por

meio  de  regras  cogentes.  Não resta  dúvida  de  que  a  cristalização dos  movimentos  filosóficos,

sociais, políticos e econômicos, bem como o racionalismo arraigado nesse período, possibilitaram o

triunfo dos códigos com a crescente necessidade de padronização do Direito (pelas regras), até

mesmo como um meio para promover a igualdade na sociedade.

Do mesmo modo que os códigos estavam para o Direito Privado, a Constituição se

apresentava para  as  questões  públicas,  ambos como um projeto  de unificação política.  Normas

sistematizadas em um código representavam a maneira ágil e livre de transferir a propriedade por

via contratual. Assim, teriam um feito simplificado, seguro e rápido.

O  Estado  Liberal  trouxe  ao  homem  a  percepção  individual  de  capacidade,  para

contratar, para escolher, ir e vir, atribuindo ao Estado um caráter residual das relações privadas, o

papel  de garantir  esse tráfego social.  Supera,  assim, o caráter comunitário da Idade Média.  Do

mesmo modo, o Direito passou a ser elaborado para alcançar certa unidade e igualdade entre todos,

com alta carga subjetiva, ou seja, a pessoa é a causa e a razão do Direito, denominada por sua

autossoberania.229

O Código  Civil  francês,  de  1804,  além do  marco  para  o  Direito  Civil  no  mundo,

sedimentou na matéria contratual a vontade como fonte geradora de obrigações. Efetivamente, a

vontade como poder seria lei entre as partes, definiria os direitos e as obrigações. O caráter do Code

era privado, trazia intensiva oposição ao feudalismo, afastou-se do caráter absolutista do século que

o antecedeu, centralizando o poder, conferindo-o ao cidadão em geral.

Por consequência, o contrato sintetiza o justo, personificação do poder e da liberdade do

cidadão,  pois,  naquele  momento,  os  contratos  estavam  subordinados  à  moeda  da  época,  a

propriedade.230 Pode-se notar a objetividade na codificação, pois cristaliza os anseios da Revolução

e seus ideais, garante a liberdade dos civis e abandona a fundamentação metafísica do Direito, como

ocorria no Medievo.

228Exatamente  por  isso,  Os  Estados  modernos  absolutistas  ruiram  no  futuro.  A sistematização  possibilitou  uma
adequação  ao  poder  soberano,  tornando-o  absoluto  e,  além  da  Corte,  transformou-se  em  poder  estatal  absoluto,
delineado por Maquiavel na sua obra “O Príncipe”, embora não houvesse subsistido por muito tempo, como demonstra
a História.
229RIBEIRO, Joaquim de Souza.  O problema do contrato:  as cláusulas gerais e o princípio da liberdade contratual.
Coimbra: Almedina, 1999, pp. 57-8.
230ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 44.
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Com o final das guerras napoleônicas, em 1815, fincou-se o fim do Antigo Regime e

houve inauguração sólida da França moderna, caracterizada por uma visão individualista da vida

socio jurídica, um claro afastamento dos princípios da igualdade e liberdade da noção religiosa, e

apareceu o novo perfil do contrato, como expressão da vontade individual.231 A consolidação do

código trouxe um legalismo, identificando o Direito como aquilo que foi transcrito nas normas,

oriundo da Escola da Exegese.

Destaca-se na Exegese o método de interpretação dos contratos, evidencia-se a teoria

voluntarista  dominante da época,  que buscava,  mediante critérios  analíticos,  a  real  vontade das

partes - aquela interna, e por estar regulada na legislação, essa metodologia era a própria intenção

do legislador. É importante lembrar que a Escola da Exegese tinha função de expandir e interpretar

a codificação francesa, por via de seus comentadores; assim, os contratos eram interpretados de

maneira literal e adstritos à vontade das partes, como pode ser visto no artigo 1156 do Código Civil

francês.232 

Em matéria contratual, o liberalismo trouxe modificações profundas, haja vista que a

vontade  passou  a  ser  seu  fundamento  principal,  bem  como  das  obrigações  em  geral;  o

consentimento é o modo de expressão da liberdade. Assim, leciona Judith Martins-Costa  “[...]a

idade do consensualismo assegurará que o contrato é acordo de vontades, provém da vontade, como

legítima e privilegiada expressão da liberdade humana, tem um papel criador de direito.”233  Se por

um lado há uma intensa atividade legislativa, rigorosa, por outro se abre o Direito para inovações

oriundas  da  liberdade,  esta  autorizada  legalmente  para  produzir  estes  efeitos  e,  assim,  não  há

rivalidade entre a ordem jurídica e o contrato.

Com efeito, o contrato se transformou em instrumento jurídico adequado para a vida

econômica. Aponta Orlando Gomes sobre a necessidade de abstração, indicando uma generalização

das relações de troca, o que posteriormente fez surgir a Teoria do Negócio Jurídico, gênero do qual

o contrato se tornou espécie.234

231MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT,
2000, p. 188.
232Artigo  1156:  Dever-se-á  nas  convenções  procurar  qual  foi  a  comum intenção  das  partes  contratantes,  e  não  se
adstringir ao sentido literal dos termos. 
233MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT,
2000, p. 201.
234GOMES, Orlando.  26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.7. Ainda, Judith Martins-Costa afirma: “[...] Será fácil,
portanto, assimilar o contrato ao consentimento, e este à vontade, daí nascendo o voluntarismo que seria, nos duzentos
anos que se seguiram a Revolução, tanto a pedra de toque do direito contratual quanto ferramenta privilegiada das
operações econômicas […] não é obra do acaso o fato de a primeira elaboração legislativa do direito dos contratos, o
Código de Napoleão, ser fruto político da vitória da burguesia, que, no advento do capitalismo, passa a assumir as
funções de direção e domínio de toda a sociedade”. (MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: sistema e
tópica no processo obrigacional. São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 202).
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Nesse  sentido,  Pothier  garante  que  os  contratos  estão  sujeitos  pelo  Direito  Civil  a

algumas  regras  ou  a  certos  formatos,  aqueles  regidos  pelo  Direito  Natural235,  havendo  uma

identidade inerente a cada contrato, o que possibilita inúmeras modalidades contratuais.

Diferentemente ocorre na Alemanha,  onde sua dogmática civil,  no século XIX, não

ocorreu  por  uma  normatização  pela  codificação,  mas  de  uma  percepção  histórica  do  Direito

germânico, sob influência de Savigny. Para o autor há uma sistematicidade interna que deve ser

observada,  pois  é  a  estrutura geral,  e  o dogmatismo é um método para construção do sistema.

Assim, o código é o próprio sistema.236

Com  uma  formação  distinta  da  francesa,  a  experiência  alemã  na  contraposição  ao

legalismo absoluto em busca de segurança jurídica. Basicamente, o conceito de liberdade mudou o

resultado final  da codificação,  a interpretação, os efeitos e até  mesmo a perenidade do código.

Embora os valores econômicos e  sociais  do tempo fossem comuns,  a  liberdade germânica não

possuía  uma  característica  revolucionária,  anti-Estado  e  subjetiva,  mas  seguiu  um  conceito

filosófico, encontrado em Kant, a liberdade como moral. Três características distinguem dos dois

códigos, a ética material, a estruturação técnica e a operação sistemática.237

Embora haja diferença na construção do fundamento de liberdade entre Alemanha e

França,  é  percebido tanto no Código napoleônico como no BGB o fato de que o ato negocial

pressupõe  igualdade  formal  dos  sujeitos  e  que  possuem liberdade  de  contratar.  A contribuição

germânica se deu pela formulação de uma categoria geral de negócio jurídico, consoante afirmado

anteriormente.238

Fica demonstrada a abstração da atividade jurídica alemã, evidenciando o rigor técnico

dos juristas, o que possibilita o alcance da legislação a uma gama incalculável de relações reais por

essa  teoria,  além  da  ideia  de  contrato.  Define  Judith  Martins-Costa  o  negócio  jurídico  como

representante  da  declaração  de  vontade,  com  finalidade  de  produzir  determinados  efeitos

jurídicos,239 um conceito equivalente ao anseio da época, com ampla liberdade comercial e poucos

235POTHIER,  Robert  Joseph.  Tratado  das  obrigações.  Tradução  Adrian  Sotero  de  Witt  e  Douglas  Dias  Ferreira.
Campinas: Servanda, 2002, p. 42.
236SAVIGNY, M. F. C. de. Derecho Romano Actual – Tomo 1. 2. ed. Madrid: Centro Editorial de Góngora, S/D.
237A ética material estabelece a autonomia absoluta da personalidade moral; há um equilíbrio advindo do acordo da
liberdade individual e do outro, o que leva a uma adequação do comportamento individual a uma normal geral. Por essa
diretriz, o conteúdo do BGB é modelado, reflexo da coexistência do liberalismo com a democracia. A estruturação
técnica é vista na busca de exatidão, expressa nas palavras claras e caracterizada por uma  causuística abstrata,   a
previsão completa pelo legislador na norma elaborada. Culmina na própria divisão do BGB. A estrutura é dividida em
parte geral e especial. A primeira denota os conceitos gerais de todo o Direito, unindo-o. A aplicação do código se dá
pela lógica positivista, que terá, a priori, expansão conceitual de modo dedutivo, dada a sua sistematização.
238ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 48.
239MARTINS-COSTA, Judith. A noção de contrato na história dos pactos. Uma vida dedicada ao Direito. Homenagem
a Carlos Henrique de Carvalho. São Paulo: RT, 1995, p. 503.
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riscos de entraves. Vale mencionar que a maneira exposta nesta teoria concede à vontade poder

jurídico  criador  e  transformador,  portanto,  livre,  e  possui  um condão  político-social  relevante:

limitar a interferência estatal nas atividades privadas.

Como espécie  de  negócio  jurídico,  o  contrato  é  valorizado como materialização da

autonomia  e  o  negócio  jurídico  teve  a  definição  –  que  chegou  ao  Brasil  –  de  modo  binário,

catalisador das vontades e é norma para as partes que o formulam. A concepção do Código Civil

brasileiro de 1916 se deu nessa confluência de teorias240 para a produção jurídica e, assim como

outras legislações, recepcionou os estudos franceses e alemães. Sob o ponto de vista estrutural, o

Código brasileiro aproxima-se do BGB e, do ponto de vista material, do Code.241 Marcos Bernardes

de Mello afirma que “[...]a doutrina francesa somente distingue duas espécies de fato jurídico: os

faits juridiques e os actes juridiques”. Complementa o autor:242

Deve-se à doutrina alemã (jusnaturalista) do final do século XVIII o haver detectado as
diferenças  entre  as  espécies  de  ato  jurídico.  Até  então,  a  doutrina  apenas  se  referia,
unitariamente, ao ato jurídico (…) O Código Civil francês apenas dispõe sobre o contrato, o
quase contrato, o delito e o quase delito, como fontes de obrigações, usando a terminologia
do direito romano, hoje superada. (…) Atualmente, porém, a expressiva maioria da doutrina
jurídica  ocidental  –  com exceção  ainda  dos  franceses  – passou  a  utilizar  largamente  a
expressão,  tornando-se,  mesmo,  o  negócio  jurídico  um  dos  temas  mais  discutidos  e
estudados  da  teoria  jurídica;  construi-se  até  uma Teoria  Geral  do  Negócio  Jurídico.  O
Código Civil de 2002 adotou a distinção.

Cláudia Lima Marques,  por sua vez,  expressa que o Código de Beviláqua tem uma

influência  geral  da  codificação  francesa,  embora  a  inspiração maior  venha  da  Ciência  Jurídica

alemã,  como pode ser  visto  no  projeto  de  Teixeira  de  Freitas  que  traz  os  fatos  jurídicos  bem

delineados,  revelando  a  influência  de  Savigny.  Clóvis  Beviláqua  preferiu  utilizar  a  expressão

portuguesa  acto jurídico, elaborando uma verdadeira Teoria do Ato Jurídico, por englobar o ato

ilícito, seguindo seus precursores brasileiros.243

A formulação do Código Civil brasileiro herda a carga sociológica, política, jurídica,

entre outras, dos demais códigos do século XIX, absorve a característica ainda individualista do

Estado Liberal. O Código de Beviláqua revela a influência da Ciência Jurídica alemã, desenvolvida

pela  Pandectística,  mais  ainda  no  seu  caráter  externo  do  que  no  texto  codificado  em  si,

240MARQUES, Claudia Lima. Cem anos de Código Civil Alemão: o BGB de 1896 e o Código Civil brasileiro de 1916.
Revista da Faculdade de Direito da UFRG, Volume 13, 1997, p. 80.
241MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no Direito Privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: RT,
2000, p. 237.
242“[…] na primeira categoria incluem-se os fatos jurídicos  stricto sensu, os atos-fatos jurídicos e os ilícitos de toda
espécie, ou seja, todos os fatos jurídicos cujos efeitos não decorram de um ato de vontade. Acte jurídique, por sua vez, é
considerado, exclusivamente, aquele cujos efeitos jurídicos são volitivos.” (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do
fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 176 e p. 191).
243MARQUES, Claudia Lima. Cem anos de Código Civil Alemão: o BGB de 1896 e o Código Civil brasileiro de 1916.
Revista da Faculdade de Direito da UFRG, Volume 13, 1997, p. 89.
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corroborando com a observação de Marcos Bernardes de Mello mencionada.

Inevitavelmente, a cultura jurídica brasileira possui uma mescla profunda de conceitos,

valores e interpretação, tendo em vista que, até 1822, o Brasil ainda era uma colônia e, no que tange

ao  Direito  Civil,  até  o  Código  de  1916,  a  regulação  dessa  matéria  se  dava  pelas  Ordenações

portuguesas,  especificamente  as  Filipinas.  Assim,  a  carga  genética,  por  assim dizer,  da  cultura

jurídica brasileira impusera cautela para equalizar as influências no País, o que possibilitou certa

originalidade no Direito positivo pátrio.244 

Obviamente, a declaração de vontade e a força vinculativa das partes e, claro, o caráter

normativo se sobrelevou,  por  evidenciarem positivamente  a  vontade,  como fonte de obrigação,

sintetizando  a  História  da  sociedade  dos  últimos  séculos  até  aquele  momento.  Desse  modo,  o

contrato  torna-se  o  meio  principal  das  relações  negociais  e,  consequentemente,  a  principal

comunicação negocial do século XX, por se tratar de meio legal, sendo assim, o meio adequado e

seguro para o trânsito de bens. 

Como as normas de interpretação dos negócios jurídicos, expressas no ato jurídico e

individualizadas no contrato, são poucas, a busca pela vontade interna era o foco da interpretação e

validade dos contratos, como nos demais códigos, prevalecendo as teorias subjetivistas.245 Em suma,

o Código Civil brasileiro é uma criação típica do século XIX, marcado pelo liberalismo, e faz com

que o texto brasileiro seja socialmente atrasado246 ao ser comparado com os acontecimentos no

mundo e  as  crises  já  evidentes  do  respectivo  modelo  econômico.  O próprio  Código alemão  é

considerado atrasado, entretanto o sistema constituído na sua elaboração conferiu elasticidade para

adequação ante os desafios contemporâneos.

Os juristas brasileiros da primeira metade do século XX burilaram o Código Civil de

1916,  adequando-o  às  necessidades  da  época  e  da  realidade  jurídica  pátria.  Assim,  os  grandes

civilistas nacionais deram contribuições com alto grau técnico. Desse modo, é salutar se dispor da

base jurídica nacional.

Pontes de Miranda define o contrato como o encontro de duas declarações de vontade.

244Idem, p. 90.
245Idem, p.91.
246O Prof. Dr. Otavio Luiz Rodrigues faz uma importante observação nesse sentido. Clóvis Bevilaqua não era alheio aos
reclamos sociais da época e frisou no seu Projeto que o individualismo cederia aos fins sociais do Estado, suprimido
posteriormente  no Senado e na  Câmara.  Previa ainda  a lesão  e os  defeitos  do negócio jurídico como limitação  à
liberdade de contratar, a ideia de absoluto. Ademais, deve-se destacar que não se pode definir o Brasil como um país
liberalista, de acordo com a conotação europeia, pelo fato e a história ser recente, recém-saído de Portugal, com a
economia,  a  religião  e  a  organização  subordinadas,  além  de  ser  um  país  atrasado  no  quesito  desenvolvimento,
comparado aos demais. (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A influência do BGB e da doutrina alemã no Direito
Civil brasileiro do século XX. O Direito, 147º, I, 45 – 110, 2015, p. 67).
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Por sua vez, estas produzem negócios jurídicos integrativos.247 Embora não se tenha positivado o

negócio jurídico no Código, a doutrina brasileira já o inseriu no sistema jurídico nacional. Para o

Jurista, a vontade determina a existência ou não de um negócio jurídico; ou seja, declarada ou não,

com a abstração da vontade, não haverá um negócio jurídico.248

Informa  o  autor  que  é  importante  para  a  Teoria  do  Negócio  Jurídico  superar  a

preocupação tão-somente com a vontade e atentar se os efeitos também são queridos. É salutar o

estudo do todo, além da vontade que fundou o negócio. No que tange aos efeitos, a eficácia jurídica

só  ocorre  pela  composição  de  um negócio  jurídico,  e  os  fatores  externos,  como o econômico,

somente  determinam o negócio  jurídico.  Este  é  conceituado pelo  suporte  fático  que  o fundou,

vinculado à vontade.249

O suporte fático, na definição do Civilista, é o acordo que entra no mundo jurídico, a

unidade das vontades, dos órgãos ou coletividade. Demonstra-se que a vontade é imprescindível

para determinar o tipo de negócio e os efeitos jurídicos posteriores. Havendo vontade negocial,

haverá  vinculação  ao  ordenamento  jurídico  quando  o  acordo  (suporte)  for  concretizado  em

consonância com a regra jurídica equivalente à situação que fará produzir os efeitos. Destarte, o

suporte fático constitui uma base para incidência da norma jurídica, origina a relação jurídica e

dessa, irradia a eficácia.250 251

Para  Roberto  de  Ruggiero,  a  definição  de  negócio  jurídico  é  a  junção  da  vontade

declarada com a causa,252 sendo esta uma finalidade econômica e social reconhecida pelo Direito.

Pontes  de  Miranda  ainda  faz  uma  importante  ponderação,  corroborando  a  relevância  da

manifestação de vontade. Se o negócio abstraiu-se da causa, não pode o intérprete ou o juiz buscar o

que não se manifestou.253

247 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado – Parte Geral, Tomo III. Rio de Janeiro:
Ed. Borsoi, 1954, p. 26.
248Idem, p. 39.
249Idem, p. 133.
250Idem, p. 135.
251MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 209.
252“Causa  é,  pois,  o  fim econômico  e  social  reconhecido  e  garantido pelo  direito;  é  a  própria  função  do  negócio
objetivamente considerado, a condição que justifica a aquisição excluindo o fato de ser lesiva ao direito alheio e que, de
certo  modo,  representa  a  vontade  da  lei  face  à  vontade  privada  (exceto  os  negócios  abstratos,  que por  si  só não
exprimam  uma  causa  e  por  isso  podem  acolher  várias  e  diversas)  todo  tipo  de  negócio  tem  causa  própria,
correspondente à sua função específica, uma causa que lhe dá feição e caráter e justifica o seu reconhecimento. Nesta
doutrina se baseia a distinção de negócios em causais ou materiais e abstratos ou formais. Que todos devem ter uma
causa, decorre do próprio conceito de causa que, como se viu, é um elemento constitutivo do negócio. Porém, nem
todos  estão  para  com  ela  do  mesmo  modo,  visto  que  pode  ser  diversa  a  relação  entre  a  causa  e  a  vontade”.
(RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil – Vol.1. Tradução Dr. Ary dos Santos. 3. ed. São Paulo: Saraiva,
1971, p. 248).
253“A respeito dos negócio jurídicos abstratos é preciso, para que dêles se trate,  que tenha especificamente querido
negócio jurídico que é necessariamente abstrato, ou que se tenha manifestado vontade de tal modo que não se possa
interpretar o negócio jurídico, suscetível de abstração, como causal (= não se manifestou a causa). Se se abstraiu da
causa, não pode o intérprete ou o juiz buscar , sob o manifestado, o que não se manifestou.” (PONTES DE MIRANDA,
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Marcos Bernardes de Mello aduz sobre o negócio jurídico:254 

É um fato cujo elemento nuclear do suporte fático consiste em manifestação ou declaração
consciente da vontade, em relação a qual  sistema jurídico faculta às pessoas,  dentro de
limites pré-determinados e de amplitude (...) o poder de escolher da categoria jurídica e de
estruturação  do  conteúdo  eficacial  das  relações  jurídicas  respectivas,  quanto  ao  seu
surgimento, permanência, intensidade no mundo jurídico. 

O  estudo  das  obrigações  origina-se  da  análise  dos  atos  humanos  que  propiciam

vínculos, seja por força de lei ou da vontade, sugerindo que há uma subordinação por meio da

prestação de  uma parte  pela  outra.  Em síntese,  o  contrato  é  a  expressão dessa relação e,  para

conceituá-lo e interpretá-lo, deve-se observar o negócio jurídico revelado pelo contrato.

Álvaro Villaça Azevedo define: “[...]em ordem descendente: fato jurídico, ato jurídico,

negócio jurídico e contrato”.  A mudança da concepção contratual e múltipla atribuição revela a

necessidade de abordar ao que ele se vincula (fim) e afeta (efeitos) para executá-lo e fazer possíveis

abordagens sobre as distintas modalidades contratuais. É na realização do negócio jurídico que há

regulamentação dos interesses, produzindo o contrato, como uma espécie de lei privada.255

A formulação do contrato como espécie do negócio jurídico atribui a este um conceito

abstrato e engloba uma série de fenômenos reais. Assim, nas palavras de Roppo, “[...]é preciso

individualizar  os  caracteres  comuns  às  diversas  realidades,  abstraí-los  destas  e  elevá-los,

organizando-os,  a  elementos  constitutivos  da figura que se pretende construir;  mas é claro que

quanto mais vasta, variada e heterogénea é esta fenomenologia real”.256

Daí  nascem  as  diversas  modalidades  contratuais  sob  o  manto  geral  dos  negócios

jurídicos, adequando-se às realidades e necessidades dos contratantes. Assim, parte-se da definição

de contrato por Orlando Gomes: “[...]o contrato é uma espécie de negócio jurídico que se distingue,

na formação por exigir a presença pelo menos de duas partes. Contrato é negócio jurídico bilateral,

ou plurilateral”.257

Os atos  jurídicos  expressos  no CC/1916 são  denominados de  negócios  jurídicos  no

CC/2002 e estão em todos os campos jurídicos, formando a “[...] parte ativa e funcional do direito

dinâmico,  cuja  dilatação,  ou  manifestação intensiva,  reflete  a  energia  social  de  que  depende  a

interação dos indivíduos”, oriundos da declaração de vontade com um sentido determinado.258

A Teoria  Clássica contratual  não previra  a  organização social  que se formava,  nem

Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado –  Tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 1954, p. 108).
254MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 223.
255AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito civil. São Paulo: Atlas,
2002, p. 17.
256ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p.49.
257GOMES, Orlando. Contratos. 7. ed. Belo Horizonte: Forense, 1979, p.4.
258RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 16.ed. Rev., atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 3.
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mesmo  o  novo  modelo  de  Estado,  o  Social,  que  retira  da  vontade  a  supremacia  e  indica  a

interferência  estatal  nas  relações  negociais.  O  dirigismo  contratual  surge  para  ponderar  o

individualismo  puro e  assegurar  uma  relação  equilibrada  entre  as  partes,  além  de  impor  a

observação da regulamentação por ter a sociedade como receptora dos efeitos do contrato, o que

atenua a ideia de lei privada.

Assim, o formato clássico do contrato livre e autônomo, característica basilar para o

exercício dos  direitos,  passa a  ter  outra  conotação -  ser instrumento de implementação para as

políticas  econômicas.259 O  fenômeno  do  dirigismo  faz  surgir  duas  figuras  que  modificam

permanentemente o contrato - o Estado intervencionista e a grande empresa.

Em detrimento do Estado intervencionista, os contratantes passam a seguir normas para

determinadas  espécies  contratuais  e  a  grande  empresa,  adequando-se  à  ordem estatal,  passa  a

formular contratos-padrão, surgindo os contratos de adesão.

As diversas  tutelas  estatais  para assegurar  os direitos sociais  em voga acarretam ao

contrato um engessamento, retirando sua capacidade inovadora. Bem define Pontes de Miranda, ao

afirmar  que  as  normas  jurídicas  cogentes  substituem as  manifestações  de  vontade,  corrigindo,

adequando,260 principalmente sob os comandos da ordem pública e do interesse social.

As técnicas de limitação são chamadas por Orlando Gomes de amputação e enxerto. Na

primeira, retiram-se as cláusulas contrárias ao ordenamento jurídico e, na segunda, acrescentam-se

ou se reformulam.261 Esta  atuação abala  três  postulados do contrato:  o consensualismo,  a força

obrigatória  de  cumprimento  e  relatividade  dos  efeitos  e,  consequentemente,  contribuiu  para  o

chamado declínio ou crise do contrato. 

A intensiva participação estatal e a constituição das grandes empresas e conglomerados,

crescimento populacional e de consumidores, acarretam a massificação social, mitigam a liberdade

negocial no sentido primário, tendo em vista a relativização do elemento vontade. Afirma Judith

Martins-Costa:262

Numerosos estudos tem versado, já há longos anos, a questão da massificação social e seus
reflexos no campo do direito: a explosão demográfica, a expansão da classe média e seus
acessos aos bens de cosnumo, ao menos nos países desenvolvidos – questões ligadas às
novas  formas  de  vida  urbana,  ao  estágio  atual  do  capitalismo,  às  linhas  de  força  da
economia mundial aos padrões culturais vigentes nas áreas urbanizadas,  são fatores que
projetam eficácia em todas as províncias do direito. Nenhum de seus campos, contudo,

259GRAU, Eros Roberto. Dirigismo contratual (direito econômico).  Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 28. São Paulo:
Saraiva, 1979, p. 411.
260PONTES DE MIRANDA,  Francisco  Cavalcante.  Tratado de  direito  privado:  parte  geral.  Tomo III.  São  Paulo:
Bookseller, 2000, p. 35.
261GOMES, Orlando. Transformações gerais do Direito das Obrigações. 2.ed. São Paulo: RT, 1980, p. 24.
262MARTINS-COSTA, Judith.  Crise e modificação da ideia de contrato no direito brasileiro . Nº 3, São Paulo: RDC,
1992, p.136.
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parece ter sido mais afetado pela estandartização social do que o direito das obrigações, em
especial ao direito dos contratos.

Como citado, a massificação social refletiu em várias áreas e impôs uma celeridade nos

processos  de  contratação  com  finalidade  consumerista.  O  desenvolvimento  do  País  exigia  a

respectiva aceleração e culminou com os contratos-padrão, notada uma transição de um capitalismo

de produção para o capitalismo de consumo.263 Este último traz acessibilidade a todos, ampliação de

crédito, vendas parceladas, cartões e crediários, todos os instrumentos para preservação do mercado.

A objetivação do instrumento ocorre nesses contratos de relações massificadas (adesão e

condições  gerais  de  contratação),  como  os  contratos  de  transporte  e  serviços  essenciais,  por

exemplo. A negociação colaborada e expressa cede lugar aos comportamentos, ou seja, o contrato

será firmado pela atitude do sujeito.  

Ante tal fenômeno, ocorre a objetivação do contrato. Esclarece Enzo Roppo o assunto,

ao afirmar a superação da formação psicológica da vontade, ou seja, há uma redução da importância

da vontade dos contraentes e, consequentemente, uma nova dimensão do conceito de contrato e do

tratamento jurídico frente ao caso concreto, o que fundamenta o fenômeno da contratualização e

opõe-se à Teoria Clássica,  pois, para os jusnaturalistas,  a vontade humana é a fonte primária e

imediata de todos os efeitos juridicos. Nasceria daí o Direito. Em virtude da objetivação, o contrato

é despersonalizado. 264

Cláudia Lima Marques chama esse contrato de desumanizado e exprime o que ocorre

em grande parte do século XX:265

A doutrina  europeia  atual,  analisando  o  uso  de  máquinas,  da  televisão  e  dos  meios
telemáticos,  denuncia que muitos  contratos  de massa são feitos “em silêncio” ou “sem
diálogo”, por coisas,  imagens de coisas, palavras ditadas, pré-escritas e outros símbolos
visualizados em meios não perenes e virtuais; os atos existenciais, sem real dialéticas, pela
não presença do outro, pela representação do outro através de máquinas e prepostos sem
poder, por atos, imagens, números, cartões, senhas, visões, toques e clicks deste homem
atual,  que  se  denomina,  ironicamente,  não  mais  “homo  loquens”,  dada  a  perda  de
importância da palavra,  e sim “homo videns”,  em face da importância das sensações e
sentidos, do toque à visão para a realização de um contrato... Um contrato “desumanizado”,
que beira a autossuficiência do declarado e é “construído” de forma unilateral e prévia no
site  eletrônico  ou  na  máquina  colocada  em um corredor  de  escola,  autossuficiência  da
predisposição  declarativa  ou  material  formulada  por  um  fornecedor  que  não  mais  se
conhece, também despersonalizado e reconhecido talvez apenas pela marca, também um

263Nos países  mais  desenvolvidos,  nota-se  sensivelmente  a  mudança  apontada,  acompanhada pelos  acontecimentos
históricos, como as guerras e a crise da bolsa americana de 1929.
264A objetivação encontra respaldo na teoria da declaração, pois esta não possui a carga psicológica e individualizada
dos contraentes, logo, mais complexa, mas sim aquela que fora declarada. Ou seja, o foco é promover a ligação entre as
regras contidas no contrato aos efeitos já reconhecidos socialmente. Dessa forma, diferente da teoria da vontade, a
proteção jurídica é dada àquilo que foi declarado. (ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 297, 299 e
302).
265MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p.74.
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símbolo.

É clara a mudança da dinâmica contratual, relacional e consumerista. A luta por voz e

expressão cede lugar aos símbolos e o significado do consumo reflete um panorama sociológico

bem debatido pela Filosofia atual.266 O contrato pode ser efetuado por diversos modos e traz novos

desafios para legislação e doutrina no que tange à segurança das relações obrigacionais.

A  massificação  é  fruto  da  organização  de  mercado.  O  século  XX  priorizou  a

macroeconomia, respaldando a grande empresa. Assim, para seu funcionamento, era imperativa a

padronização contratual. Orlando Gomes, por sua vez, atribuiu uma espécie de poder legislativo da

empresa  por  essa  atuação.  Para ele,  o  empresário  está  legislando com estas  práticas,  de  modo

simbólico, haja vista que a empresa determina condutas de determinado grupo.267

A larga produção dos contratos de adesão, bem como dos similares, como as condições

gerais de contratação e o contrato-formulário, descaracterizaram a ideia de autonomia no contrato,

conduzindo à crise contratual.

4.2.2 A crise do contrato

A  vontade  ilimitada  formadora  do  contrato  encontra  obstáculos  na  sociedade

contemporânea. Afasta-se a soberania da vontade e tem-se uma limitação pela interferência estatal,

seja por condicionamentos externos (delimitados pela lei) ou pela possibilidade de intervenção do

Estado na relação contratual. 

No século XIX, a vontade tinha como pressuposto uma negociação livre e igualdade das

partes contratantes, o que no século XX foi modificado pela concentração do poder econômico e

nova posição do Estado. Igualdade e liberdade do campo jurídico eram concebidas como similares

no campo econômico e, no novo século, uma não indicava a outra, inviabilizando a negociação

sobre  o  conteúdo,  a  forma  e  efeitos.  Assim,  há  um  engessamento  do  contrato  conforme  os

parâmetros adotados nos Oitocentos.

As  relações  encontram-se  em  desequilíbrio  e  o  Estado  intervencionista  surge  para

conferir um equilíbrio material, com o fito de evitar abusos, e o desejado por uma das partes não

mais será considerado como o justo, abrindo caminho para as normas de ordem pública na seara

privada.

O  Direito  passa  a  ser  reformulado  pelo  movimento  constitucionalista,  tendência

mundial,268 concretizado no Estado Social, materializado nas Constituições mexicana e alemã, de

266Um exemplo é o livro “Sociedade Líquida”, de Zygmund Bauman.
267GOMES, Orlando. O poder legislativo da empresa: novos temas de Direito Civil. São Paulo: Forense, 1983, p. 52.
268Cumpre  ressaltar  que  o  movimento  constitucionalista  tem  origens  mais  antigas,  compatível  com  o  período  do
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1917 e 1919, respectivamente. Passa-se a discorrer sobre essa vinculação das relações privadas ao

meio social, com evidente expansão da percepção pela influência dos debates entre as ideologias

capitalista e socialista.

Nesse momento, o recente Direito Contratual brasileiro herda a definição complexa de

contrato. Embora o código pátrio tenha se vinculado aos princípios clássicos, a doutrina já invoca os

preceitos sociais em voga. Além disso, a figura contratual aproxima o Direito Público e Privado,

pela sua carga econômica. Aponta Orlando Gomes:269

A ideia de contrato aplica-se em todas as ramificações do Direito e abrange todas as figuras
jurídicas que nascem do concurso de vontades, seja qual for a sua modalidade ou a sua
eficácia. Pode ser limitada, não obstante, ao campo do direito privado, designando-se por
esse vocábulo o negócio jurídico bilateral que se apresenta em todas as partes do Direito
Civil.

É a vontade que alça o contrato a todos os ramos, indistintamente. Como figura central

dos contratos e da vida humana, ela coordena as ações e relações humanas e jurídicas. Assim, tudo o

que é exteriorizado se origina de uma vontade. Interessante é notar que até a própria vontade passou

a ser interpretada pelo viés social.

Enzo Roppo garante que há uma transição de  status para o contratualismo, em uma

menção à teoria formulada pelo jurista inglês H. S. Maine, que seria o grupo a que cada pessoa está

associada,  o  que  determina  sua  capacidade  e  influência,  e  o  contratualismo  supera  essa

individualização e iguala todos. Tornam-se todos parte de uma ordem social. É uma representação

orgânica da sociedade e sua complexidade, com claro valor ideológico.270

Com efeito,  os  tipos  de  contrato  firmados  indicam o  nível  desenvolvimento  social,

decorrente do desenvolvimento econômico provocado pela circulação de riquezas. Atuando como

fomentador  da  economia,  será  sempre  observado  pelo  prisma  da  realidade  social  em que  está

inserido, não mais alheio às situações externas. Preleciona Luiz Guilherme Loureiro que “[...]este

conceito jurídico só pode ser entendido a fundo quando vinculado a uma realidade exterior, a um

fato social ou econômico, a um complexo de relações que se pretenda disciplinar”.271

Inclusive a Teoria do Contrato é estudada pelas Ciências Econômicas, tendo em vista

que  os  estudos  macroeconômicos  se  mostraram  insuficientes  para  resolução  dos  problemas

analisados pela Economia, o que conduziu ao estudo microeconômico, entre eles, o contrato, desde

Iluminismo  e  a  formulação  do  Direito  Privado  moderno,  entretanto,  somente  no  século  XX  as  matérias  colidem
permanentemente. 
269GOMES, Orlando. Contratos. 7. ed. Belo Horizonte: Forense, 1979, p.8.
270ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p.28.
271LOUREIRO, Luiz Guilherme. Contratos no Novo Código Civil: Teoria Geral e Contratos em Espécie. 2. ed. revista,
atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 52.  
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a concepção de Coase sobre empresa como feixe de contratos à reformulação da estrutura dos

incentivos, de Oliver Hart e Bengt Holmstrom.272

A Economia visa a prever os comportamentos humanos, quais estímulos determinarão

as escolhas e quais serão as mais vantajosas. Pari passu, a formulação do contrato visa ao melhor

aproveitamento para as partes contratantes, ao melhor proveito da relação negocial avençada.  Por

mais que não verse sobre um caráter patrimonial específico, o contrato possui uma carga econômica

e  por  isso  tem seu  conteúdo  sujeito  à  interferência  estatal,  é  “[...]o  instrumento  legal  para  o

exercício de iniciativas econômicas”.273

Yuri Restano aponta diversas causas para a crise do contrato. Menciona como tais as de

natureza  política,  filosófica  e  de  ordem  moral,  entre  outras.  Estas  foram  destacadas  por

demonstrarem a mudança da Sociedade e do Direito. No campo político, há um viés social, em que

se supera o individualismo absoluto e os problemas sociais são pesados, triunfando o solidarismo; a

causa de natureza filosófica diz respeito à relativização do paradigma da vontade, não sendo mais

atribuído a ela o poder jurígeno de outrora; e, por fim, a causa de ordem moral.274  

Anteriormente, a ruptura contratual estava relacionada a uma espécie de pecado, pelo

que a expressão exteriorização da vontade ser sagrada e a sua quebra indicaria desonra. O conceito

de  moral  relacionado  à  palavra  dada  também é  relativizado  e,  consequentemente,  modifica  o

contrato que a tem como suporte fático. Substitui-se, então, a palavra pela conduta.

A massificação fez com que todos se tornassem contratantes, a todo tempo. Não há

formulação conjunta  do  seu conteúdo,  ou seja,  o  contrato  existe,  com uma nova abordagem e

desafia o dogma da vontade.

Assim, a nova sistemática contratual impõe a observação de vários fatores externos,

embora haja espaço para formulação de novos contratos; entretanto, os limites sociais devem ser

alinhados ao contrato privado, em especial, as cláusulas gerais da boa-fé e função social.275 

Observando  a  Teoria  do  Contrato,  nota-se  que,  após  a  Primeira  Guerra  Mundial,  o

compromisso  contratual  estava  relacionado  à  sua  função  como  instrumento  de  organização

272“Contratos  são apenas  uma forma incrivelmente poderosa de  pensar  sobre  partes  da  economia.  Eles  são apenas
fundamentais para toda a ideia de que o comércio é um tomar uma coisa por outra e que há dois lados para uma
transação.  ”  (Tradução  livre)  Frase  dita  por  Oliver  Hart  ao  responder  entrevista  sobre  o  Prêmio  Nobel  de  2016.
Disponível em: <https://twitter.com/NobelPrize/status/785425730448523264>Acesso em 1 de dezembro de 2016.
273Cumpre ressaltar que a autonomia da vontade e autonomia negocial não se confundem, bem como a busca por uma
justiça distributiva e comutativa com solidarismo. Nesse ponto, há alerta de Roppo ao analisar o fascismo na Itália e
nazismo na Alemanha. (ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 126.).
274MACHADO, Yuri Restano. Terceira Seção- Breves apontamentos acerca da evolução histórica do contrato: do direito
romano à crise da modernidade. Revista dos Tribunais, 10/2007. pp. 86-100, v.96, n.864, p. 96.
275As  cláusulas  gerais,  indubitavelmente,  cristalizam  a  mudança  na  matéria  contratual  diante  da  sociedade
contemporânea. O consumo, a sociedade de massa, os grandes impérios econômicos e o Estado empresário contribuem
na reformulação do contrato, não mais abordado na sua visão clássica. 
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nacional. Nesse âmbito, afasta-se da abordagem clássica, oposta à Pandectística e à visão romanista,

e passa a destacar os aspectos extrajurídicos, os efeitos que irradiam do contrato, quem será afetado,

o  interesse  do  contrato  é  social.  Assim,  as  consequências  do  contrato  são  prioridades  e  não  a

vontade e a intenção que o fundaram.276

Alguns  autores  passaram  a  chamar  esta  nova  era  de  Pós-Modernidade.  As  crises

prevalentes advêm da frustração pelo ideal anunciado pelos triunfos premeditados da sociedade

moderna, entretanto, os tempos mudaram, a evolução ocorreu e revela os problemas próprios do

novo, iniciando outro movimento: a globalização.277 O contrato não só absorve estas  mudanças,

bem como expõe as variadas nuanças e demonstra um caráter multifacetado.278

A liberdade, outrora  livre, passa a ser vigiada e limitada, na tentativa de minorar os

efeitos negativos, o que é sintetizado adequadamente por Francesco Galgano:279

En una sociedad mundializada uno se pregunta cómo pueden encontra adequada proteccion
la liberdad y los derechos humanos; cómo puede conseguirse el debito respeto por la nueva
sociedad postnacional los principios democraticos surgidos históricamente em los ambitos
nacionales,  y que cambios se han producido, o deben producirse ena regulacion de los
intercambios o, en general, en la organizacion juridica de los mercados. 

A mudança tecnológica propocionou distintos modos de produção, do modelo fordista,

taylorista  e  pós-fordista.  Evidentemente,  os  modos  de  produção  e  integração  mercadológica

refletem nos contratos, pois são os instrumentos criadores, bem como atribuem validade jurídica a

estas  relações.  Os  grandes  conglomerados  empresariais,  as  grandes  produções,  muitos

consumidores, passam a formular contratos-padrão, com longa duração, e trazem tratos sucessivos.

A pessoa torna-se parte de um grupo e os contratos são elaborados em bloco, ou seja, genéricos.

Assim, o Direito passa a ter uma nova função, a de promover valores sociais. Para Luís

276Obviamente esta mudança se dá porque, no século XX, não se tem mais a preocupação de reconhecer o homem como
um  ser  independente  e  livre.  Não  se  questiona  mais  a  sacralidade  do  indivíduo,  para  trás  ficam  as  questões
escravagistas, como exemplos a abolição no Brasil e a Guerra de Secessão, em 1867, nos Estados Unidos; além da
organização mundial em torno dos direitos humanos. O desafio do século passado – e prossegue no presente século, é
compatibilizar ao convívio social as liberdades, individualidades e quereres. A democracia passa a ser adotada como
modelo político condizente com a  nova sociedade que surge,  amparada  no grande movimento constitucionalista  e
democrático, extinguem-se diversos governos monárquicos; a explosão econômica da Era Industrial funde-se com a
tecnologia e um mercado de consumo intenso e massificado se inicia. 
277José Eduardo Faria define a globalização como “[...]tema corrente na agenda contemporânea, a globalização é um
fenômeno complexo e multifacetado, com profundas modificações nas mais variadas áreas do conhecimento e nos mais
diversos setores da vida social.” (FARIA, José Eduardo. Direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2002,
p.7).
278O contrato não é objeto de estudo somente no ramo do Direito, mas também, da Economia, Sociologia, Política, etc.
A Economia passa a estudá-lo como teoria para as soluções econômicas, em especial nos anos de 1970, quando se
passou a observar  a  Microeconomia como solução do mercado distorcido.  No campo político,  o  Estado  passou a
contratar,  interferir  mais;  em  muitos  momentos  age  como  se  particular  fosse,  ocorrendo  um  fenômeno  de
contratualização, ligado diretamente à organização política.
279GALGANO, Francesco. La globalizacion em el espejo del Derecho. Tradução Horacio Roitman e Maria de la Colina.
Buenos Aires: Rubinzal-Culzon, 2005, p. 13.
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Roberto  Barroso,280 as  teorias  contratualistas  assentaram-se  na  cláusula  comutativa  e  o  seguro

passou a ser aquilo que fora concebido em liberdade. Para Maria Celina Bodin, a nova ordem impõe

uma segurança fundada em uma consciência moral, não como garantia exclusiva da lei.281 

A crise não ocorre somente no âmbito contratual. Esta matéria é uma fração do Direito

que é desafiada pelos valores constitucionais eleitos, além de certos conceitos jurídicos tidos como

obsoletos,  de  modo  que  a  atividade  jurisdicional  se  harmoniza  aos  casos  apresentados,  como

verdadeiro poder legiferante.282

4.3 Os efeitos da “Pós-Modernidade” no contrato

Passado  o  período  criativo  da  Modernidade,  com  expansão  das  Ciências,  guerras,

informatização, o mundo globalizado atual cede espaço para a robótica. O mercado reunido molda a

sociedade, em escala mundial, o que induz uma atividade estatal cada vez maior. Ante a intensa

relação social,  a perda de fronteiras entre os países e pessoas, os negócios são modificados e a

estrutura,  até  então  moderna,  não  mais  comporta  estas  relações,  inaugurando  o  que  autores

denominaram Pós-Modernidade.

Define Eduardo Bittar:283

A pós modernidade mantem-se por um enlace em contato com a modernidade, ainda, por
uma forte e marcante fase de crise. A crise é o sinal mais claro da transição, da mudança, da
passagem, da travessia, que não há de ser pouco traumática, entre duas eras tão diferentes.
Portanto a crise é demonstração clara e evidente das desrazões modernas, crise é que em
parte a pós modernidade pode mostrar e oferecer por hora, ao mundo.

A própria  força  do  Estado,  oriunda  do  constitucionalismo  do  século  XX,  parece

enfraquecer, tornando-se em um Estados fraco ou quase-Estado,284 pois não consegue equilibrar a

produção, o consumo, a economia mundial e, ainda assim, proteger o cidadão. Na verdade, o Estado

se fez insuficiente na sua função de garantidor social,  o que mudou o sentido da isonomia, em

decorrência da massificação social.

Nesse momento, há uma coisificação do outrora agente e protagonista social, que agora

é uma engrenagem da máquina, número de  marketing e público-alvo da publicidade. Assim, os

valores sociais e o rol de direitos tidos como garantia constitucional tornaram-se mera programação,

280BARROSO,  Luís  Roberto.  A  segurança  jurídica  na  era  da  velocidade  e  do  pragmatismo.  Temas  de  Direito
Constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 50.
281BODIN DE MORAES, Maria Celina. Constituição e Direito Civil: tendências. RT, v. 779, set/2000, p. 51.
282Assevera Cláudia Lima Marques sobre “tempos de ceticismo quanto à capacidade da ciência e do Direito de dar
respostas adequadas e gerais aos problemas que perturbam a sociedade atual  e se modificam com uma velocidade
assustadora”. (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações
contratuais. 7. ed. São Paulo: RT, 2014, pp.168-9).
283BITTAR, Eduardo C. B. O Direito na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 93.
284JAYME,  Erik.  O  Direito  Internacional  Privado  no  novo  milênio:  a  proteção  da  pessoa  humana  em  face  da
globalização. Porto Alegre: PPGFD - UFRGS 1, pp.85-97, mar/2003, p. 86.
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cada vez mais distantes da real concretização.285

A Pós-Modernidade,  então,  desafia o Direito,  que deve reformular e reinterpretar os

próprios conceitos e, com isso, regular outras modalidades contratuais, produzir outras normas ou

indicar saídas diversas além da legislação, pelo fato de ser insuficiente.

Erik  Jayme  ensina  que  a  cultura  jurídica  é  afetada  pela  globalização  por  quatro

elementos:  o  pluralismo,  a  narrativa,  a  comunicação e  o retorno aos  sentimentos;  e  expressa a

descodificação como obra da realidade pós-moderna, tendo em vista que o pluralismo inerente ao

fenômeno  impõe  esta  setorização,  ou  seja,  normas  cada  vez  mais  específicas  –  contrapõe  a

conceitos jurídicos indeterminados e ambíguos, para harmonizar a multiplicidade de manifestações

legislativas sobre o mesmo fato, visto por diversos ângulos e afeto a várias ciências. Ocorre, assim,

uma descentralização, evidente oposição à Era Moderna.

Cláudia Lima Marques chama de choque de realidades e diz que “[...]basta observar a

sociedade  brasileira  deste  início  de  século  XXI,  onde convivem a  Idade  Média das  favelas,  a

modernidade  dos  parques  industriais  fordistas  e  pós-modernidade  das  relações  virtuais.”286 Em

razão desse ambiente plural, inevitavelmente, se tem uma contraposição entre a igualdade formal,

material e a diversidade que cerca uma mesma sociedade. A autora leciona que a comunicação será

a maneira de reformular a ideia de autonomia,  com o intuito de compatibilizar estes ambientes

diversos.

Ante  tal  realidade,  o  Direito  Civil,  com  características  marcantes  de  racionalismo,

individualismo e liberalismo, é duramente criticado, como aduz José Tadeu Neves Xavier:287

O direito civil passa a ser rechaçado em diversos setores que não mais contenham com a
lógica forçando a inserção de valores sociais e econômicos na realização do Direito (…) a
forma, antes necessária para a sistematização do Direito, agora representa um empecilho
para a atualização e modernização. 

De fato, após a Constituição de 1988, o movimento de desconstrução do Direito Civil

tornou-se mais evidente, inspirado, em especial, pela dignidade da pessoa humana, norteadora de

todo o ordenamento jurídico atual. Esse movimento indica um enfraquecimento das fronteiras entre

o  público  e  privado,  outorgando  cada  vez  mais  poderes  ao  Judiciário  para  interferir  na  seara

privada. Deve-se notar, entretanto, que o Estado possui cada vez mais características privadas, um

verdadeiro Estado empresário.288

285MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 182. 
286Idem, p. 171.
287XAVIER, José Tadeu Neves. A nova dimensão dos contratos no caminho da pós-modernidade. Tese de Doutorado em
Direito. Porto Alegre: UFRS, 2006, p. 99.
288A expressão  “Estado  empresário”  é  utilizada  para  demonstrar  uma  reforma  no  modo  de  intervir  do  Estado  na
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Não obstante a discussão sobre a constitucionalização do Direito Civil – acredita-se em

uma incompatibilidade  metodológica  nesse  termo.  A pessoa continua  sendo o  conteúdo central

desse ramo e não a coletividade, mesmo diante de limitações legais para o convívio social. O ser

humano continua sendo singular e complexo na sua individualidade, por isso, torna-se insuficiente

qualquer tentativa de esvaziamento da doutrina civilista. Cláudia Lima Marques assinala que existe

“[...]um traço novo do Direito Contratual pós-moderno e a concentração no sujeito (…) a nova

teoria do sujeito é outra: ele está fragmentado e é plural”.289 Essa constatação pode ser feita no

estudo de Direito da Personalidade,  que,  no decorrer do século XX, foi ganhando autonomia e

concentrando a concepção em concreto do ser, em uma clara mudança axiológica do ter.

A fragmentação da sociedade, apontada por Cláudia Lima Marques, setoriza as pessoas

em grupos, supera lentamente a característica da massa e indica a necessidade de diversidade e

individualização  desses  negócios,  até  pela  questão  mercadológica.  Atualmente,  para  analisar  a

Teoria do Contrato, deve-se ter uma visão multidimensional, observando a figura negocial. Aponta a

autora:290

São tempos de relações contratuais múltiplas, despersonalizadas, e a durar no tempo e a se
estender a toda uma cadeia de fornecedores de serviços e produtos. Tempos que impõe uma
visão da obrigação como um processo muito mais amplo e duradouro do que uma simples
prestação contratual, um dar e um fazer instantâneo entre parceiros contratuais teoricamente
iguais, conhecidos e escolhidos livremente.

O contrato tem sua dimensão ampliada e seus efeitos estendidos, como já afirmado.

Desse modo, a eficácia do instrumento será embasada não só pelo suporte fático já estabelecido,

mas  também,  pela  coexistência  do  plano  interno  e  externo  do  instrumento,  ou  seja,  social  e

institucional,   ainda  pelas  cláusulas  gerais  da  função  social  do  contrato  e  da  boa-fé  objetiva,

estabelecidas pelo Código Civil de 2002.291

Em razão disso, os contratos modernos,  além daqueles positivados, exprimem novas

características,  que  são:  dinamismo,  desmaterialização  do  objeto,  valorização  do  equilíbrio

economia  e  nas  relações  privadas.  Além da  sua  intervenção  por  meio  de  normas,  o  Estado  passa  a  ser  acionista
controlador, exemplo das empresas estatais, acionista minoritário em empresas privadas, impondo situações peculiares,
o que inevitavelmente reflete no Direito Civil, em especial na matéria contratual. Importante é frisar a definição de
Carolina Fidalgo: “ o Estado não só participa do mercado, mas também impõe as regras do jogo, através da regulação, e
ainda, pode interferir internamente na estruturação de outros times, através das  golden shares e outras participações
societárias.” (FIDALGO, Carolina Barros.  O Estado empresário:das sociedades estatais às sociedades privadas com
participação minoritária do Estado. São Paulo: Almedina, 2017, p. 28).
289MARQUES, Cláudia Lima. Solidariedade na doença e na morte: sobre a necessidade de “ações afirmativas” em
contratos de planos de saúde e de planos funerários frente ao consumidor idoso. Revista Trimestral de Direito Civil 8,
out-dez, pp.3-44, 2001, p. 5.
290MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2006, p.186.
291José Neves Xavier afirma: “[...]a ânsia reguladora do direito cede espaço para reconhecimento da autonomia e da
existência  lógico  funcional.”  (XAVIER,  José  Tadeu  Neves.  A nova  dimensão  dos  contratos  no  caminho  da  pós-
modernidade. Tese de Doutorado em Direito. Porto Alegre: UFRS, 2006, p. 132).



95

informativo,  regimes  jurídico  plural,  internacionalização  e  unificação  da  teoria  interna  do

contrato.292 Tais características tem o intuito de promover a atualização do instrumento contratual.

O dinamismo das relações negociais analisa os contratos tradicionais remodelados por

outras figuras contratuais, novas, em uma espécie de coligação. Na visão da mencionada autora, o

contrato agora é múltiplo e complexo, podendo ter vários sujeitos e causas. A desmaterialização do

objeto  diz  respeito  a  novos  referenciais  econômicos,  demonstra  a  mudança  de  bens  móveis  e

imóveis para o valor econômico de bens imateriais, como serviços.

O valor do equilíbrio informativo é uma demanda na atualidade, a informação integral

se faz imperativa nas relações negociais, inclusive como sinal de boa-fé. Embora o silêncio pudesse

indicar contratação, na Era da Informação, o objeto informado torna-se elemento integrativo do

contrato. Sobre o regime jurídico plural, a constatação ocorre pela existência de uma quantidade

significativa de normas e regramentos específicos de cada matéria, outrora unificadas sob apenas

um título, agora interligados por uma rede legislativa.

A internacionalização do Direito Contratual é consequência da globalização e a relação

negocial  independente resulta da tecnologia e do mercado global.  Os profissionais de comércio

exterior  assistem  à  troca  jurídica  e  adequação  para  atender  as  necessidades  negociais,  que

desconhecem fronteiras. E a unificação interna da Teoria Contratual pode ser vista na unificação do

Direito Comercial e Civil em 2002.

As  garantias  constitucionais  permeiam  o  contrato  individual,  principalmente  pela

adequação provocada pelas cláusulas gerais do artigo 421 e 422 do Código Civil. Assim, é mediante

o contrato que ocorre o encontro do Direito Privado e direitos fundamentais, primariamente. Surge

outro contexto para a autonomia e liberdade contratual, em que a autonomia negocial é limitada por

princípios. Destarte, nessa nova fase, a confiança é protagonista para manutenção dos vínculos e da

sociedade,  principalmente  quando  atua  de  modo  decisivo  no  ato  negocial,  como  condição  ou

causa.293

Nos  dizeres  de  Humberto  Theodoro  Junior,  o  contrato  para  ser  contrato  deve  ter

expressão  patrimonial,  econômica;  caso  contrário,  não  será  contrato.294 Reflete  bem  a  Teoria

Clássica, em que o contrato era basicamente um fenômeno econômico e meio de circular riquezas,

neutro e seguro. Sob a tônica de propulsora da ordem econômica e concretizadora das garantias

constitucionais,  a  autonomia  contratual  tem  novos  horizontes,  embora  outras  modalidades

292 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2006, p.180.
293MARQUES, Cláudia Lima. Novos temas na teoria dos contratos: confiança e conjunto contratual. RA, volume 100,
dezembro de 2005, p.85.
294THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 101.



96

contratuais tenham revitalizado o instrumento. 

4.3.1 Contratos típicos e atípicos

Os tipos contratuais estão em constante mudança, pela possibilidade de novos negócios,

outros  formatos  contratuais  são  formulados  para  se  adequarem à  necessidade  dos  contratantes.

Assim, é imperativo distinguir a figura dos contratos típicos e atípicos.

Antes de adentrar as diferenças e classificações pertinentes, faz-se necessário separar

qualquer confusão que advenha da nomenclatura contratos nominados e inominados. Os contratos

típicos e atípicos não se confundem com os contratos nominados e inominados do Direito Romano.

No Direito Romano, os contratos nominados eram aqueles que possuíam nomes e sua

definição,  formação e execução encontravam-se na lei,  enquanto os contratos inominados eram

aqueles que não possuíam um nome que os caracterizava, embora fossem derivados dos contratos

reais. Literalmente, eram aqueles que não tinham nomes e significavam as obrigações de dar, fazer

e  não  fazer.  Então,  apareceram  os  contratos  inominados,295 fazendo que  diversos  modos  de

contratação fossem tutelados. 

Os contratos típicos são aquelas figuras previstas pela lei e ordenamento jurídico; são,

assim, contratos singulares e típicos. Os contratos atípicos são figuras estranhas ao ordenamento,

desafiam o intérprete por serem ignorados pela lei, além de demonstrarem que o Direito objetivo

não se encontra totalmente previsto na norma escrita,  nem seria integralmente possível,  dada a

variedade de negócios.

Embora  não  possuam previsão  legal,  o  Código  Civil  de  2002  determinou  que  tais

contratos seguiriam as normas gerais dos contratos, e deixa a possibilidade dos agentes negociarem

e contratarem de acordo com a necessidade. Funcionam, ainda, como entrada legal para a inovação

jurídica, pois estes contratos permitem a criação de quaisquer obrigações, restando o grande desafio

para sua interpretação.

Assim,  estar-se-á  diante  de  um contrato  atípico  quando seu  elemento  principal  não

estiver regulado pela lei. Francesco Messineo ressalta que a causa do contrato determinará a questão

de tipicidade e atipicidade, tendo em vista que esta individualiza o contrato.296 Essa afirmação é

imprescindível para o autor, pois ele oferece classificações para os contratos atípicos.297

295Orlando Gomes afirma que eles surgem devido à generalização provocada pelas combinações conhecidas de  do ut
des; do ut facias; facio ut des; facio ut facias. GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009,
p.120.
296MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. Buenos Aires: Jurídica Europa-America, 1952, p. 396.
297Orlando Gomes também traz uma classificação similar – que o próprio Messineo apresenta em sua teoria. Aponta três
classes de contratos mistos: os contratos gêmeos, os contratos dúplices e os contratos mistos stricto sensu. Os contratos
gêmeos são compostos por várias prestações distintas de vários contratos típicos, sendo que estas juntas compõem uma
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Para o Autor italiano, há contratos atípicos puros e aqueles que são mistos. Aqueles que

têm os seus elementos completamente estranhos à legislação, embora possuam estrutura baseada

nas regras gerais,  são os contratos puramentes atípicos,  pois o elemento alienígena tem função

principal  no  contrato  e  exclui  elementos  secundários  de  um  contrato  típico,  entendimento

encontrado também na doutrina de Orlando Gomes.298

Os contratos atípicos mistos são aqueles que possuem elementos conhecidos por todos,

unidos pela mesma causa, havendo contratos legais que o compõem. A fim de conceituar o contrato

atípico misto, Messineo estabelece dois métodos, o de absorção (subordinação) e o de coordenação

(combinação).

No caso da absorção, um dos contratos que compõe o contrato atípico prevalece sobre

os demais, e regula todo o contrato atípico por aquele que lhe é correspondente entre os contratos

típicos. No método da combinação, os contraentes pinçam alguns elementos de vários contratos

típicos, em uma espécie de fusão que gera o contrato atípico. Este contrato híbrido, entretanto, não

alcançaria sua finalidade, pois, ao juntar elementos distintos, acarretaria uma confusão por parte de

cada um desses ter uma regulamentação correspondente.299

Nas duas classificações de contrato atípico misto, nota-se uma vinculação com a lei na

tentativa de regular o contrato, o que contrapõe ao autorregramento característico nesse tipo de

contrato, oriundo da liberdade de contratar e do consensualismo. Aqui, os contratantes estabelecem

as cláusulas que conduzirão a execução do contrato, com observância das normas gerais.

4.3.2 Contratos atípicos mistos e coligados

É importante  não confundir  os  contratos  mistos  com os  contratos  coligados,  pois  a

grande diferença é a unidade.  Os contratos coligados se relacionam paralelamente,  ou seja,  são

independentes e possuem causa distinta, afastando a materialização de contrato único.

Ennecerus  classifica  os  contratos  unidos  como  uma  união  meramente  externa,  e

subdivide em união com dependência e união alternativa.300 A união externa é aparente, ou seja, não

prestação final. Nos contratos dúplices, ocorre o mesmo fato, entretanto as contraprestações finais são múltiplas, pois
correspondem a várias prestações, ou seja; elas não se individualizam como nos contratos gêmeos. E o contrato misto
stricto sensu, na verdade, é um contrato simulado, pois contém elemento de contrato de outro tipo. (GOMES, Orlando.
Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp.116-120).
298GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.121.
299MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. Buenos Aires: Juridica Europa-America, 1952, p. 397.
300“No deben confundirse com los contratos los llamados actos conjuntos (Gesamtakte), por ejemplo, la denuncia por
parte de dos arrendatarios que han arrendado em común, la declaración de elección por parte de varios electores, el
negocio  fundacional  de  varios  fundadores.  En  estos  casos  no  hay  un  intercambio  de  declaraciones  recíprocas
correspondientes de partes diferentes, sino que se emiten declaraciones paralelas, o bien emite una declaración común la
misma parte que se compone de varias personas.” (ENNECERUS, Ludwig.  Derecho Civil – Parte General.  Tomo I,
Vol. 2. 13ª Revisão por Hans Carl Nipperdey. Tradução da 39ª edição alemã por Blas Pérez González e José Alguer.
Barcelona: Bosch, 1943, p. 71). 
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une os contratos, ocorre no mesmo instrumento somente para concretizar o objeto da prestação.

Assim, não caracteriza a coligação.

A união com dependência ocorre quando dois contratos são escolhidos pelas partes para

concretização  do  instrumento,  embora  cada  um matenha  característica  própria.  A dependência

recíproca faz com que estes contratos sejam condicionados um ao outro, a causa de um contrato é o

outro,  o  que  evidencia  a  unidade  econômica,  mesmo  que  não  se  fundam  em  uma  só  figura

contratual.  A  modalidade  unilateral  ocorre  quando  somente  um  contrato  depende  do  outro

predominante.

A união alternativa ocorre quando há eleição de dois contratos; entretanto essa escolha é

condicionada, pois, quando a condição principal é satisfeita, um dos contratos é excluído. Assim, a

coligação é temporária, pois a sua finalidade é de que um subsista em detrimento do outro, aquele

que deixa de existir confere uma espécie de suporte temporário.

Vale ressaltar  que os  contratos  coligados são utilizados em contratos  típicos,  pois a

individualidade  do  contrato  não  se  perde,  eles  coexistem.  Há  na  respectiva  obrigação  vários

contratos  que  a  regulam,  assim,  não  se  confundem com o  contrato  atípico,  que  possui  vários

contratos típicos na sua composição.

Em  suma,  os  contratos  atípicos  mistos  podem  ser  compostos  por  vários  contratos

típicos,  pois  unem  elementos  de  contratos  atípicos  e  típicos,  e  aqueles  compostos  por  vários

atípicos.  Ainda  que  se  tenha  essa  classificação por  inócua,  a  figura  atípica  do  contrato  abarca

qualquer modalidade distinta da totalmente típica e revela o dinamismo negocial. Afirma Álvaro

Villaça:301

De minha parte, continuo entendendo que o somatório, em um, de dois ou mais contratos
completos,  em circunstâncias que sejam, não possibilita  a consideração de cada avença
como típica; isso porque as prestações desses contratos mesclam-se em um todo, sem a
possibilidade de separação. Todas as obrigações assumidas formam um só contrato.

Assim, as subclassificações dos contratos mistos possuem utilidade prática no que diz

respeito à interpretação dos contratos, para nortear o intérprete, haja vista que, naturalmente, para

resolução de uma lide faz-se uma análise analógica. É salutar não buscar adequar o contrato atípico

a um contrato típico, “[...]pero conceptualmente, el problema no está superado, porque la categoria

del contrato innominado es inagotable.”302

Nos contratos atípicos encontra a autonomia das partes em evidência, o que importa em

uma análise mais detida sobre a intervenção do Estado nesses contratos, pois a legislação somente

301AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas,
2002, p.138.
302MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. Buenos Aires: Jurídica Europa-América, 1952, p. 380.
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vincula os contratos atípicos às normas gerais, sem maior aprofundamento, o que leva ao atraso na

matéria contratual.

Além das normas gerais, as partes são livres para produzir normas que as vincule à

obrigação contraída, e a confusão metodológica nesse sentido traz insegurança jurídica nas relações

e,  muitas  vezes,  aniquila  a  autonomia  negocial  das  partes.  A interpretação  correta  do  contrato

atípico coopera para o desenvolvimento da sociedade, ademais, enriquece a matéria. Álvaro Villaça

acentua:303

As necessidades econômicas e sociais da atualidade acrescem multiplicações anteriores,
num entrelaçamento de figuras típicas e atípicas, de toda sorte, dando-nos, por vezes, um
emaranhado de obrigações em contrato, ante o qual o Poder Judiciário vê-se em verdadeira
encruzilhada de dúvidas,  de problemas e de perda de tempo, com complexas e  difíceis
decisões.

O que distinguirá o contrato atípico é a análise detida de sua causa, um estudo que não é

tão desenvolvido no Brasil. Com suporte na causa do contrato, poderá ser analisado se tal contrato

afeta matéria protegida pelo Estado e, assim, indicará qual interpretação se dará a ele, com maior ou

menor intervenção pública. 

Vale lembrar que os contratos carregam uma função econômica e social, entretanto, por

si, não se justifica uma intervenção desmedida, caso contrário, há um risco de desaparecimento do

Direito Privado.

Algumas  técnicas  contratuais  modernas  demonstram  a  adequação  dos  contratos  às

situações exigidas pelo negócio almejado. A despeito da série de limitações legais e constitucionais

que o moldam, o contrato não deixará de ser fruto da vontade humana e da sua autodeterminação.

Como disse Pontes de Miranda - já citado - esta sempre constituirá a base do suporte fático e, no

âmbito de determinado contrato, ela será soberana.

Algumas  técnicas  contratuais  modernas  demonstram  a  complexidade  das  relações

negociais, como os contratos de longa duração, as redes contratuais e os contratos eletrônicos. As

características abstraídas desses contratos são indicativas da dinâmica social e dos atos negociais

nos dias de hoje e, independentemente das limitações legislativas, há clara adequação da figura

contratual. 

Ao analisar os contratos de longa duração, notam-se duas características - a duração

longa  e  a  catividade  -  que  indicam sujeitos  indeterminados,  abarcando  contratos  múltiplos  ou

serviços complexos de larga duração. Nesses contratos, há uma ideia de segurança e já existia no

sistema contratual anterior, como os contratos de locação e mútuo, entretanto, há de se observar que

303AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas,
2002, p.142.
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a catividade desses contratos traz outra percepção.

O  elemento  catividade  é  vinculado  ao  marketing,  o  método  de  convencimento

desenvolvido para angariar um “cliente”.  Aqui,  resta clara a posição de consumidor de um dos

contratantes.  Por  conseguinte,  na  fase  de  execução  do  contrato,  o  cliente  encontra-se  em uma

situação de dependência do respectivo contrato, tornando-se essencial para a vida ou atividade do

contratante. Dentre eles, existem aqueles tipificados, como os de seguro de saúde, e outros atípicos,

como os contratos de time sharing, relação entre shopping centers e lojistas.304

Por  óbvio,  os  contratos  atípicos  encontram  modelos  nos  contratos  já  tipificados,

combinando-os para o fim desejado. Além do mais, por se protrair, a necessidade de revisão para o

equilíbrio contratual e manutenção do sinalagma ocasiona a verdadeira criação de uma estrutura

própria para que isso assegure a relação, com novações contratuais sucessivas e, ao final, para uma

mesma relação, haverá uma pluridade de contratos. 

Por  conseguinte,  as  redes  contratuais  evidenciam  o  emaranhado  jurídico  para  a

manutenção de uma relação negocial. Inclusive a noção pode ser vista no conceito econômico de

Coase, que define a empresa como um feixe de contratos, aprimorados posteriormente pela Ciência

Econômica,  em que vários  contratos  coordenados e  distintos,  com o mesmo fim,  impulsionam

maior  desenvolvimento  da  atividade  empresarial  e  do  mercado.305 A necessidade  do  mercado

moldou esses contratos e, na definição de Rodrigo Leonardo Xavier, são contratos coordenados,

possuem estruturas distintas, mas são articulados, pois há o nexo econômico funcional e estático

que os conecta.306 E afirma:

Note-se que uma rede de contratos, entretanto, não pode ser confundida com um simples
conjunto de contratos ou com uma pluralidade de contratos. É necessário que entre dois ou
mais contratos que formam o sistema exista um vínculo funcional, um nexo objetivo, que

304MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 97.
305Ronald Coase leciona que a firma é a atividade estruturada,  que se dá por meio de contratos.  Essa organização
possibilita diminuir os custos de transação, pois acarreta mais vantagens e a firma pontecializa sua atividade, pois
executa vários contratos de execução continuada, que na visão de Coase é uma teia de contratos vantajosos, pois este é
o intuito da firma. Ou seja, ela é uma tradição normativa que convive com um conjunto de instrumentos contratuais,
sendo  estes  instrumentos  que  a  diferenciam  como  atividade  voltada  para  produção.  A contratação  é  a  principal
modalidade de exercício. O próprio contrato que determina os limites de atuação do empresário e conduz a conduta dos
seus agentes, ou seja, organiza a firma, dando própria mobilidade e “organicidade” à empresa. (COASE, Ronald Harry.
A firma, o mercado e o direito. Tradução Heloisa Gonçalves Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pp.
39, 40, 74).

   A Teoria do Contrato já é estudada há bastante tempo pelos economistas, com atenção a Kenneth Arrow. Esse
sistema estuda  os  arranjos  contratuais  que agentes  de uma sociedade podem elaborar.  É a própria  mobilidade da
atividade econômica, visando a reduzir as incertezas, especialmente no problema de informação assimétrica. Em muitos
casos, uma parte tem mais vantagem do que outra por causa da informação. A resolução neste estudo se dá por contratos
que  tem  em  seu  fundamento  incentivo,  com  impacto  na  economia  organizacional  e  na  finança  corporativa,   da
organização industrial, da economia do trabalho, da economia pública, da Ciência Política e do Direito. (HART, Oliver;
BENGSTROM, Bengt. A theory of firm scope 125. The Quartely Journal of Economics, maio/2010, p. 484-5).
306 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A teoria das redes contratuais e a função social dos contratos: reflexo a partir de uma
recente decisão do Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 832, jan. 2005, p.103.
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justifique a percepção de uma rede: a ligação entre os diversos contratos deve refletir uma
mesma operação econômica que é propiciada ou potencializada pela reunião referida.

Esse conjunto de contratos pode ser uma sequência de típicos e atípicos, agrupados por

uma  causa  sistemática,  e  os  efeitos  dos  paracontratos,  termo  de  Leonardo  Xavier,  devem  ser

observados  por  todos  os  agentes.  Também,  necessário  se  faz  observar  o  dever  de  proteção  ao

destinatário final, mesmo que os efeitos não advenham do contrato principal, seja um paraefeito

originado  de  um  paracontrato,  haverá  irradiação  em  toda  a  cadeia  contratual,  formando  um

verdadeiro sistema.

Os contratos eletrônicos representam o paradigma da contratação pós-moderna e trazem

verdadeiras mudanças nas demais matérias jurídicas,  necessitando o estabelecimento de normas

adequadas e diferenciadas. Embora a autora Cláudia Lima Marques assina a existência de um grau

de impessoalidade nos contratos eletrônicos, desumanizado – assim se pensa - os contratos virtuais,

não retiram as características pessoais do contratante.

Pode-se analisar uma simples compra em que o consumidor escolhe o objeto e nesta

compra revela suas características preferenciais e então a escolha é personalizada. Sendo assim, a

vontade encontra-se perfeita, o que seria diferente se a escolha fosse realizada de modo artificial e

aleatório. A falta do diálogo verbal para aperfeiçoamento do contrato não retira a manifestação da

vontade que pode ocorrer de várias maneiras e, como a linguagem moderna é diversa, pode ocorrer

por meios eletrônicos diversos, e-mail,  mensagens, prestações de serviço via serviços de vídeo;

além de não existir lugar, o espaço é o virtual, sem limites geográficos e o tempo é relativizado.

Cada  um  desses  instrumentos  remodela  não  só  a  Teoria  Clássica,  mas  também  a

concepção moderna de contrato.  A falta de construção doutrinária e também legal  da causa no

Direito  brasileiro deixa lacunas que poderiam ser preenchidas de modo mais  seguro do que as

cláusulas  gerais.  Remodelar a Teoria Clássica não significa desconsiderá-la,  mas dar uma nova

interpretação  e  aplicação  ante  as  tentativas  de  esvaziamento  do  Direito  Civil  pelo  movimento

constitucionalista.

Observar  princípios  constitucionais  eleitos  pelo  legislador  como  fundamentais  ao

Estado de Direito significa uma readequação dos atos negociais e, consequentemente, da vontade

manifestada e não uma constitucionalização do Direito Civil. O ramo privado é imprescindível para

proteção o cidadão, como pessoa singular e não como comunidade, contra abusos do Estado ou

qualquer ordem política estabelecida, tal qual os seus fundamentos originários.

4.3.3 A causa dos contratos

Uma vez estudados os contratos, é salutar o estudo mais detido da causa. Ao averiguar
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os  tempos  e  eras,  modificados  pela  organização  social,  política  e  econômica,  dois  elementos

sobressaem - a vontade e a causa das relações negociais. Desde Roma já era atribuído à causa um

papel fundamental, pois era pela causa que se definiria a  actio, e, por conseguinte, a  actio iuris

correspondente.307 A causa teve seu estudo no Brasil inicialmente prejudicado pela eleição de Clóvis

Beviláqua de não colocá-la no Código Civil de 1916, embora possa encontrar a causa em vários

artigos do antigo código.308

Em razão  disso, o  estudo  da  causa  é  complexo,  revela  a  essência  do  contrato  e  o

individualiza, auxiliando tanto o legislador como as partes na fiel  execução do contrato e,  caso

modificada, haverá outra figura contratual.309 Assim, possibilita a revisão ou inexecutoriedade do

contrato, conforme disposto em lei. Além disso, a causa propicia melhor distinção nos contratos

atípicos e as modalidades correspondentes.

 Aponta Orlando Gomes que, “[...]para delimitar com segurança a atipicidade de um

contrato, o verdadeiro critério é o que prescreve o estudo de sua causa ou sua função econômico-

social […] apesar da nebulosidade que envolve, entre nós, a doutrina da causa”.310

A causa  do  contrato  é  o  seu  fim  econômico-social,  diferentemente  da  causa  da

obrigação,311 que é o próprio fundamento jurídico do dever de cumprimento,312 ou seja, surge como

consequência  do  contrato,  que  é  uma das  fontes  da  obrigação.  Assim,  a  esfera  jurídica  que  o

contrato atinge indicará a interpretação, aplicação e extensão que terá ao ser apreciado. E, cumpre

ressaltar, a causa não se confunde com o motivo, pois está além da vontade dos contratantes, do

contrário, poderia ser confundida com o consentimento.

Na seara dos contratos atípicos, essa ideia geral de causa deve ser considerada, portanto,

determinada. Um exemplo de utilidade prática é a contribuição para definir o nexo funcional nas

redes contratuais, lembrando que nos contratos típicos a causa está fixada na lei.  Nos contratos

atípicos, as partes a definem ou é definida pelos  usos,  o que as partes querem alcançar com o

307SILVA, Clóvis V. do Couto e. Obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 44.
308Leme faz um estudo sobre isso e cita os artigos correspondentes à causa no Código Civil de 1916, mesmo que não
tenha  sido  feito  de  modo  proposital.  LEME,  Lino  de  Moraes.  A  causa  nos  contratos.  Disponível
em:https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66264/68874. Acesso em 20 de novembro de 2017.
309No estudo dos contratos, especificamente, aponta Ruggiero que a causa do vínculo determina o contrato, sendo que
tal definição pode ser analisada de maneira sensível nos contratos de leasing. Mudando a causa, será descaracterizado,
transformando-se em uma compra e venda modificada. Aponta que no estudo da causa de várias maneiras,  ato de
liberalidade na doação,  constitui  a  obrigação na contraprestação,  impõe o pagamento na solução,  ou seja,  a  causa
permeia toda a obrigação, pois contrato sem causa é nulo. (RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil – III
Volume. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1958, p.339).
310GOMES, Orlando. Traços do perfil jurídico de um shopping center. ARRUDA, José Soares; LOBO, Augusto da
Silveira (Coord.). Shopping centers: aspectos jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p.88-115.
311Na  obrigação,  a  sua  causa  equivale  ao  fato  jurídico  que  dá  origem  à  obrigação,  chamada  de  causa  efficiens.
AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
153.
312MESSINEO, Francesco. Doctrina general del contrato. Buenos Aires: Juridica Europa-America, 1952, p. 116.
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respectivo  contrato.  Ou  seja,  as  interpretações  surgirão  de  acordo  com  a  tipicidade  social,

decorrente das partes e dos usos e costumes.313 Embora a busca por causa única que vincule todo o

contrato pareça inalcançável, esta poderá ser detectada conforme sua finalidade.

Em lição  de  Pontes  de  Miranda,  o  Civilista  ensina  que  a  causa  foi  construída  no

formalismo primitivo, dando configuração a cada ato. Assim, a causa tem função de atribuir sentido

ao negócio. Nas obrigações, o objeto não se confunde com a causa, pois é aquilo que é devido e a

causa é percebida para averguiar todo o ato jurídico, o liame condutor que confere sentido. 

Ainda, os motivos não integram a causa, esta calca o plano da existência e os motivos

estão no plano da eficácia, tendo em vista que a causa compõe o suporte fático, ao passo que os

motivos somente compõem o suporte se as partes venham atribuir esta relevância expressamente.

Em regra, os contratos são negócios jurídicos causais, fundamentados pelo suporte, o que implica a

inserção da causa na declaração que o constitui.

Frisa-se que o autor reconhecia a importância da visualização integral do negócio, além

dos  elementos  que  o  constituiriam,  em  uma  abordagem  completamente  integrada  à  realidade.

Informou,  ainda,  ser  importante  para a  Teoria  do Negócio  Jurídico  superar  a  preocupação tão-

somente com a vontade e seus efeitos, pois se deve atentar para a vontade, o suporte fático em que a

vontade esteja adequada, o negócio jurídico e os efeitos, em uma clara visão amplificada sobre o

jurídico e sociedade.314

313AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de Direito Civil. São Paulo: Atlas,
2002, p.151.
314PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado – Parte Geral, Tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Borsoi, 1954, pp.
78, 86, 100, 101, 103 e 133.
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5  GRADAÇÕES  DE AUTONOMIA E  INTERESSE DO ESTADO:  OBSERVAÇÃO NOS
CONTRATOS ESPECÍFICOS

Como abordado em capítulo próprio, a releitura dos princípios basilares da autonomia

devem ser contextualizados no século XXI, tendo em vista os novos padrões de comunicação e

outros negócios surgidos, em especial, aqueles oriundos da tecnologia.315 O conceito foi burilado de

modo preciso nos séculos passados, calcado na doutrina da pessoa e do Direito natural, alçado ao

patamar  universal  e  ideal  para  as  questões  éticas,  morais  e,  além  disso,  fincado  como  um

mandamento  de  responsabilidade  social  desenvolvido  nos  desdobramentos  do  estudo.  Ressalta

Renata Pompeu:316

Os vínculos  obrigacionais  criados  pelo  contrato  devem pressupor sua inerente  natureza
dinâmica,  permitindo sua  revisão,  readequação,  alteração  superveniente,  bem como sua
eficácia após a sua extinção. Por mais que se considere o princípio da obrigatoriedade dos
efeitos de um contrato não se pode negar sua ocorrência como um processo dinâmico (…)
O estudo da obrigação e do contrato sempre foi de maneira estrutural e estática, como se
olha para uma fotografia que captou um momento no tempo. Conhecer este momento é
fundamental, porém ele deve ser conhecido e considerado como apenas uma cena de filme
que se desenvolve em momentos sequenciais. Por mais que se considere um contrato de
execução imediata, aquele fato traz em si inúmeros acontecimentos que se desenrolam em
decorrência  de  decisões  econômicas  e  existências  reveladores  de  um  agir  autÔnomo
altamente complexo inserido neste fato social inteiramente denso que é o mercado.

De efeito, há uma clara (e necessária) nova abordagem da autonomia, que prossegue

plenamente  privada  desde que observando os  critérios  legais  impostos;  é  necessário frisar  que,

dentro do campo jurídico, a autonomia ilimitada nunca existiu.317 

Evidentemente que os contratos de adesão, em que a manifestação de vontade se limita

tão-somente ao querer  a  formação do contrato e,  consequentemente,  não há ingerência sobre o

conteúdo, trouxeram uma reflexão sobre o conceito. Apontam Arruda Alvim e Rosa Nery que houve

um desaparecimento do “[...]caráter  intensamente dispositivo das regras  atinentes aos contratos,

passando a aumentar o número de regras imperativas.”318

No século XXI, a autonomia privada e a proteção estatal estão vinculadas à assimetria

de  poderes,  averiguada  na  dinâmica  do  processo  obrigacional.  Como exemplo,  na  situação  de

315REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017. 
316POMPEU, Renata. Autonomia privada na relação contratual. BH: Editora D'Plácido, 2015, p. 180-181.
317Assevera Rosa Nery e Nelson Nery Junior:“[...] o princípio da autonomia privada, por isso, pressupõe o direito com
sistema científico, fruto da experiência científica que de longa tradição histórica, em torno da sociedade civil privilegia
a vontade livre do sujeito. […]  O que não se pode permitir é que: a) para os vínculos ex voluntate, se deixe de aplicar o
princípio da autonomia privada; b) ou então, que para hipóteses de vínculos nascidos, também ex re ou ex lege, se deixe
de aplicar os princípios da solidariedade e da boa-fé objetiva.”  (NERY, Rosa Maria de Andrade;  NERY JUNIOR,
Nelson. Instituições de Direito Civil: direito das obrigações. v.II, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, pp.127-
130).
318ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Direito Privado – Coleção Estudos e Pareceres. Volume 2. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2002, p. 109.
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proteção ao consumidor,  o que se protege não é o consumidor abstratamente. Há uma previsão

objetiva, busca proteger o cliente diante de um poder maior ou assimétrico, perante um distribuidor

ou fornecedor. Desse modo, a proteção ocorre em uma relação empresarial, consumerista ou até

mesmo naquelas essencialmente privadas, assim, apura-se a (as)simetria de cada contexto.319

Nesse status quo, Rodrigo Rebouças sugere uma superação aos conceitos binários para

determinar  o  respectivo  negócio  jurídico,  pois  a  análise  genérica  poderá  acarretar  violação  ao

próprio negócio e, além disso, enseja repercussões no campo econômico por “[...]iminente risco de

violação dos aspectos socioeconômicos.”320 

Esta análise encontra respaldo nos critérios de proporcionalidade e equilíbrio que devem

nortear o julgador, haja vista que tanto o interesse social como a liberdade do cidadão encontram-se

reconhecidos e protegidos constitucionalmente e, para se alcançar tal equilíbrio, deve ser observada

a própria dinâmica da autonomia privada.

Pelo  fato  de  o  contrato  ser  meio  de  circulação  de  bens  e  serviços,  a  aplicação  do

princípio da autonomia deve ser analisada em conformidade com o aproveitamento das partes, haja

vista que o próprio Código Civil brasileiro visa à manutenção do contrato. Desse modo, a chamada

tríade da função do contrato é representada pela abordagem social, econômica e jurídica.

Francisco Amaral explica a limitação da autonomia, por não ser um poder originário e

derivar do próprio ordenamento jurídico estatal: “[...]exerce-se nos limites que esse fixa, limites

esses  crescentes,  com  a  passagem  do  Estado  de  direito  para  o  Estado  intervencionista  ou

assistencial.321

A introdução de um sistema semiaberto no Código Civil e adoção de cláusulas abertas

indicam a superação da aplicação hermética cristalizada no brocardo  dura lex sed lex. Assim, os

moldes estabelecidos pela lei induzem a uma gradação da aplicação da autonomia privada. Essa

gradação  revela  dinâmica  intrínseca  nas  obrigações.  Como exemplo,  os  contratos  massificados

possuem uma dinâmica de autonomia  privada  mínima,  havendo maior  inserção de  terceiros  na

relação.322

Um ponto  interessante  apontado  pelo  autor  é  detectar  o  fato  de  que  a  matéria  ou

natureza jurídica do contrato não definirá a incidência da autonomia e o respectivo grau, mas sim as

circunstâncias negociais que irão indicar o quanto é posta e limitada, juntamente com a conduta das

319REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p. 147.
320Idem, p.148.
321AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp.78-79.
322REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p.187.
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partes. Ele utiliza os termos “dinâmica da autonomia privada” com os valores “máximo, médio e

mínimo” para indicar o tipo da relação e as circunstâncias negociais.323

Estes valores indicarão sobre a interferência estatal, em especial por meio do ativismo

judicial, estabelecendo critérios a serem seguidos, pois, como já afirmado, a lei preestabelece os

parâmetros, de sorte que se  faz necessário averiguar os contratos específicos em que há maior

autonomia  privada  e,  aqueles  outros,  cujo  interesse  estatal  prevalece,  demonstrando,  assim,  a

adaptação do referido princípio aos ditames da ordem jurídica no século XXI. 

Ademais,  a  Teoria  Clássica  do  Contrato  é  ressignificada.  Outrora  se  baseava  na

autonomia, no pacta sunt servanda e na relatividade dos efeitos perante terceiros, com ressalvas ao

que já  estava disposto na  lei  (res  inter  alios  acta,  aliis  neque nocet  nequet  potest).  Com isso,

reformula-se a referida teoria por meio da inserção da função social, da boa-fé e observância ao

equilíbrio contratual.

As estruturas contratuais dos séculos XVIII e XIX foram preparadas para atender as

práticas comerciais e industriais, modificadas gradualmente com as sociedades de massa. Há na

Modernidade  o  paradigma  das  certezas,  primando  a  objetividade,  ao  passo  de  que,  na  Pós-

Modernidade,  os  novos  paradigmas  são  indefinidos,  por  esse  tempo  demonstrar  uma

hipercomplexidade, nas palavras de Junqueira de Azevedo, trazendo um desafio para interpretação

do Direito. Tal compreensão perpassa pela diversidade axiológica dos bens jurídicos tutelados, pois

“em época de hipercomplexidade os fundamentos não se excluem, se acrescentam.”324 

Pode-se  afirmar  com  certa  segurança  que  não  só  houve  modificação  das  relações

contratuais  em  razão  das  revoluções,  mas  pela  multiplicação  das  relações  interpessoais  e

complexidade  desenvolvida.  Os  contratos  que  se  destacam nesse  momento  são  os  de  adesão,

aqueles com condições gerais de contratação, contratos relacionais e as redes contratuais. 

5.1 Os contratos de adesão e seus efeitos

Os contratos de adesão afloraram em um contexto de massificação do consumo, como

um dos  desdobramentos  da Revolução Industrial  e  da Revolução Francesa,  que  possibilitou a

criação de um público consumerista. A Industrial aumentou o consumo e a produção, ofertando

mais, pois as relações laborais se expandiram, empregando mulheres e crianças. Logo, havia uma

ampla  demanda  a  ser  suprida  e,  consequentemente,  foi  modificada  a  dinâmica  contratual,

323Idem, p. 189.
324JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Princípios do Novo Direito Contratual e Desregulamentação do Mercado –
direito  de  exclusividade  nas  relações  contratuais  de  fornecimento  –  função  social  do  contrato  e  responsabilidade
aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual.  Revista Revista dos Tribunais, ano 87, volume
750, Abril 1998,  pp.113-120, p.116.
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adequando-a às novas condições oriundas do mercado capitalista.

Mário de Camargo Sobrinho325  assere que os contratos com submissão a uma regra,

previamente estabelecida, são os de adesão e demonstram a assimetria da respectiva relação, por

suprimirem a negociação prévia, mitigando o dogma da vontade. Observa-se que a autonomia não

foi extinta, mas sim modulada, tendo em vista que o Direito que a fundamenta foi aprimorado, com

intuito de assegurar o equilíbrio dinâmico do contrato, resguardando em última instância a liberdade

e a vontade dos contratantes.326

O contrato de adesão é definido por Orlando Gomes:327

Pré-constituição  do  seu  conteúdo  por  uma  das  partes,  eliminada  a  livre  discussão  que
precede  normalmente  à  formação dos  contratos.  A outra  parte  cabe  apenas  aceitar,  em
bloco, as cláusulas estabelecidas, aderindo a uma situação contratual que encontra definida
em todos os seus termos. O consentimento manifesta-se como simples adesão à conteúdo
preestabelecido da relação jurídica.

  Para o autor, a confecção do contrato determinará sua espécie. Caso a confecção das

cláusulas tenha sido feito por um contratante somente, será denominada de condições gerais  de

contrato  e,  quando o  contraente  aceita  as  cláusulas  prontas,  haverá  a  formação do contrato  de

adesão, ou seja, quando se terá eficácia jurídica.

Ainda, se mantém a categoria por adesão àqueles que tem a iniciativa da proposta tanto

do cliente como da empresa, partindo da premissa de que a adesão se dá por formulação unilateral

das cláusulas de um determinado contrato. A oferta, pois, advém tanto da empresa como do cliente e

poderá caracterizar contrato por adesão, demonstrando a diferença com o contrato comum. 

Nos  contratos  em geral,  a  elaboração  e  negociação  aparecem conjuntas,  exigem-se

pressupostos necessários para este exercício, como capacidade das partes, idoneidade do objeto e

legitimação.  Ainda,  os  requisitos  intrínsecos  deverão  ser  observados,  também,  como  o

consentimento, a causa, o objeto e a forma; por causa disso, se distancia do contrato de adesão, que

necessita, tão-somente, de que o aderente tenha capacidade natural.328 

O  contrato  de  adesão  difere  dos  contratos  normativos,  tipos  e  preliminares.  Nos

contratos  normativos,  embora  ocorra  uma  predisposição  do  conteúdo  dos  contratos,  não  são

325 CAMARGO SOBRINHO, Mário de.  Contratos de Adesão e a Necessidade de uma Legislação Específica.  São
Paulo: Interlex, 2000, pp. 52-53.
326Cláudia  Lima  Marques  afirma  que  a  expressão  contrato  de  adesão  é  atribuída  a  Saleilles,  que  destacava  a
preponderância  de  uma vontade  e  essa  é  ditada  a  um número  indeterminado de pessoas.  Assim,  para  a  autora,  a
declaração unilateral de vontade aproximava-se da lex romana e deverá ser considerada quando houver interpretação do
contrato. MARQUES, Cláudia Lima.  Contratos no Código de Defesa do Consumidor:  o novo regime das relações
contratuais. 7. ed. São Paulo: RT, 2014, p.81.
327GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: FORENSE, 2009, p.109.
328CAMARGO SOBRINHO, Mário de. Contratos de Adesão e a Necessidade de uma Legislação Específica. São Paulo:
Interlex, 2000, p. 61.
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cláusulas,  mas  verdadeiras  normas  de  conduta  contratual  e  obrigacional.  Os  contratos-tipo  são

fórmulas contratuais, são os modelos de contrato e não se confundem com os contratos de adesão.

E, nos contratos preliminares, existe o mútuo consentimento na sua elaboração, desconfigurando a

característica principal dos contratos de condições gerais. 

Vale ressaltar a distinção apontada por Claúdia Lima Marques entre contratos de adesão

e aqueles submetidos a condições gerais, haja vista a autora afirmar que os contratos de adesão e

por  adesão  não  possuem distinção  para  o  Direito  do  Consumidor.  Afere  que  a  Comissão  das

Comunidades  Europeias  diferencia  as  condições  gerais  e  os  contratos  de  adesão,  sendo  que  a

primeira  cuida  de  contratos-modelo  ou  ditados  por  órgão  público,  e  as  cláusulas  pré-editadas,

insertas no texto do contrato, são utilizadas especialmente nos casos em que não haverá um contrato

impresso para assinar, como situações negociais via telefone.329

Não somente nos contratos de consumo existem os contratos de adesão, pois se referem

a um método de formulação contratual, ou seja, é oferecido ao contraente um contrato já formulado,

prévia e unilateralmente, o qual deverá aderir ou não ao que estaria proposto. É claro que,  nas

situações de massa, esta modalidade contratual otimizou as contratações e negócios almejados. No

tocante ao consumidor – e até mesmo demais partes contratuais, a incidência de abusos em algumas

cláusulas traz maior concentração do dirigismo estatal.

Pondera  a  autora  citada  que  a  vulnerabilidade  ou  fraqueza  não  é  objetivamente

considerada  em qualquer  contrato  de  adesão.  Distancia-se  do  conceito  de  condições  gerais  de

contratação,  tendo  em  vista  que  esta  condição  pode  estar  inserida  em  qualquer  modalidade

contratual, utilizada para um número indeterminado de contratos.

Incluir as condições gerais de contratação implica a transparência, a informação, com

real conhecimento do conteúdo e, por fim, real alcance do consumidor.330 As condições gerais, por

causa da formulação prévia, excluíam da sua elaboração situações de fragilidade, mitigadas pela

generalidade inerente. Assim, o intervencionismo supre a lacuna, balizando os bens jurídicos que

lhe interessam resguardar. 

Os contratos por adesão abrangem as cláusulas estabelecidas pelo fornecedor e aquelas

aprovadas ou impostas pela autoridade pública e administrativa. Pelo CDC, há possibilidade de

inserção  de  nova  cláusula  ou  modificação  do  já  estabelecido  no  contrato,  no  entanto,  não

descaracteriza a adesão; ocorreria a mudança do tipo contratual caso estivesse diante de condições

gerais do contrato.

329MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 77.
330Idem, pp.87, 91, 92.
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Alguns contratos da modalidade adesão facilmente são percebidos, como os contratos

de prestação de serviços, de transportes, alienação de bens, bancários, leasing, trabalho, seguro, uso

e gozo de bens alheios, associativos, com empresa pública prestadora de serviços, entre outros.

Cumpre ressaltar que existem especifidades nos contratos de adesão que são abordadas

pela doutrina. É certo que a massificação aliada à tecnologia concedeu nuanças a essa seara, como

ocorre com os contratos cativos de longa duração e os contratos à distância no comércio eletrônico.

Embora possuam características de adesão, resguardam peculiaridades da respectiva modalidade e

meio. Acentua Lima Marques:331

[…]análise  da  nova  realidade  contratual  massificada,  algumas  observações  sobre  um
fenômeno  que  se  observa  no  mercado  brasileiro,  ligado  não  só  à  estandartização  dos
contratos (método de contratação), à posição de dependência estrutural do cocontratante
(papel e função do contrato na sociedade), mas também no tempo.

A complexidade  se  dá  pela  cadeia  de  fornecedores  que  mantém  os  consumidores

cativos, evidencia a cadeia negocial no concreto. Para estabelecer a catividade, a ideia oferecida ao

consumidor e cliente está na segurança do negócio e produto. A autora assinala que esses contratos

de longa duração se denominam em alguns países (como nos EUA) de contratos relacionais, e

ressalta a complexidade de manutenção, com clara parceria nos respectivos vínculos contratuais.332 

O que se vê é uma cadeia contratual para manutenção do negócio, em que poderá existir

uma série de contratos vinculados e diversas partes em cada vínculo, o que é refletido, por exemplo,

nas renegociações inevitáveis, que tornam uma das partes um cliente da relação, com distorções

abordadas posteriormente, o superendividamento. Ressalte-se que a catividade se dá não somente

pelo tempo de duração do contrato, mas, especialmente, pelos sucessivos contratos realizados para a

manutenção do primeiro, configurando uma teia aparentemente intransponível.

Os contratos conexos, formados no decorrer da cadeia negocial, são formados por causa

da finalidade comum, pela vontade de conexão das partes ou por imposição legal (artigo 52 do

CDC), definidos em grupos de contratos, rede de contratos e contratos conexos stricto sensu.333

Os contratos eletrônicos denotam dois novos elementos nas contratações de massa, o

331Idem, p. 97.
332Idem, p.100.
333Cláudia Lima Marques os define como: “[...]grupos de contratos são vários contratos que incidem de forma paralela e
cooperativa para a realização do mesmo fim. Cada contrato (…) tem objetivo diferente (…) mas concorrem para o
mesmo objetivo (…) somente unidos podem prestar adequadamente.” No que tange às rede de contratos refere-se como
contratos sucessivos que tem por objeto a mesma coisa, serviço e prestação, afirma que é “a estrutura contratual mais
usada pelos fornecedores diretos e indiretos, como no caso do seguro-saúde”. Tais contratos são independentes, porém
cada contrato na rede tem sua própria destinação,  ou seja,  dá uma “contribuição” para o vínculo.  E,  os  contratos
conexos stricto sensu, são contratos autônomos, entretanto, visam a realização de um negócio comum, assim, “(...)
celebram entre as mesmas partes ou entre partes diferentes e se vinculam por esta finalidade econômica supracontratual
comum, identificável na causa, no consentimento, no objeto ou nas bases do negócio.” Um exemplo clássico é o sistema
de cartão de crédido. (IDEM, pp.113-114). 
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espaço e - uma situação de vulnerabilidade por ser impessoal - a imaterialidade do espaço virtual.

Os contratos dessa natureza utilizam-se de normas gerais de contratação e adesão, diante do número

indeterminado e sem limitação de consumidores.334

Em decorrência das várias modalidades contratuais, além dos acontecimentos políticos,

econômicos e sociais, o enrobustecimento da sociedade de consumo e a intervenção dos poderes

públicos, em busca de referências para os problemas sociais e econômicos, revelam clara limitação

da  vontade.  Em  relação  as  contratos  imprescindíveis,  como  água  e  energia,  bem  como  os

monopólios estatais, há uma obrigação de contratar, reduzindo a liberdade de escolha e fincando o

dirigismo contratual nas relações básicas de consumo.

Josserand utilizou a expressão dirigismo contratual para definir o controle que o Poder

Público exercia na formação e nos efeitos de alguns contratos.335 Evidentemente, o efeito é imediato

desde  a  formação  dos  contratos,  pois  o  indicativo  legal  conduz,  limita  ou  molda  determinado

contrato e os respectivos efeitos decorrentes. O dirigismo é uma tendência mundial, advindo dos

novos rumos sociais, políticos e econômicos do século XX. Exemplo disso foi a legislação do New

Deal,  editada  por  Franklin  Roosevelt  após  a  quebra  da  Bolsa de  Valores  de  NY em 1929,  na

tentativa de minorar as distorções de um mercado plenamente livre.

Assim, o Estado passou a ser agente principal para proporcionar o equilíbrio, atribuindo

ao hipossuficiente uma situação jurídica privilegiada, contraposta à inferioridade factual. No caso

dos contratos de adesão, as relações tornam-se despersonalizadas, conforme o tamanho da empresa

ou grupo, bem como a característica prévia da cláusulas elaboradas unilateralmente.  Nos casos

clássicos de Direito do Consumidor, com regramento próprio, fica evidente a situação abordada.

Para Josserand, o contrato tornou-se um ato privado e público ao mesmo tempo, algo de

natureza híbrida. A iniciativa caberia ao particular, entretanto, o conteúdo e a condução, bem como

seus efeitos, seriam concedidos pela autoridade pública.336

334Idem, p.118.
335“La evolución que se há manifestado em el campo contratual no es puramente cuantitativa, presenta también un
aspecto cualitativo. Los contratos no solamente han crecido em número y em categorías, sino que tienden visiblemente
a cambiar de naturaleza. Ordenados em outro tiempo para dejar a los interesados em completa libertad, sufren cada vez
más la fiscalización, la acción de los poderes públicos,  que se preocupan de las condiciones em que son aquéllos
celebrados, de las cláusulas que encierran, de los efectos que producen, de la interpretación que comportan, de los
acontecimientos que producirán su disolución; poco tiempo hace que el legislador y, com más frecuencia todavía el
juez, intervienen e imponen su criterio a las partes, desde la elaboración de la convención hasta el final de su recorrido;
em outro tiempo fenómeno privado e individual, el contrato es tratado, cada véz más, como un fenómeno social; la
libertad  individual  y  la  autonomia  de  las  voluntades  privadas  retroceden  ante  el  intervencionismo de  los  poderes
públicos, y el contrato libre tiende a convertise en contrato dirigido, el dirigismo contratual.” (JOSSERAND, Louis.
Derecho  Civil.  Tomo II,  Vol.  I  –  Teoría  General  de  las  Obligaciones.   Revisado  y  completado  por  André  Brun
Traducción de Santiago Cunchilios y Manterola. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa – América Bosch y Cía,
1950, p. 16,17).
336Idem, p. 282.
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A grande questão é que os direitos foram ficando específicos e cristalizados, o que não

indica  o  desaparecimento  do  Direito  Privado.  Com o  passar  do  tempo,  ambas  as  áreas  foram

aperfeiçoadas e qualquer intenção de sobreposição resta infrutífera, porquanto a patrimonialização,

característica peculiar do Direito Privado, é ponto de intersecção das duas searas. 

5.1.2 Os contratos na esfera do consumidor

Assevera  Antônio  Junqueira  de  Azevedo que  a  CF,  ao fixar  o  valor  social  da  livre

iniciativa (art 1, IV), determina aos contratantes que o contrato não pode ser visto como um átomo,

relativo somente às partes.337 Foi o Direito do Consumidor pioneiro nessa abordagem do contrato,

incluindo a boa-fé objetiva, a previsão de situações pré e pós-contratuais, com base na dignidade da

pessoa humana, em busca de uma justiça material. Invariavelmente, tamanha proteção indica nova

ordem contratual. Ensina Antonio Carlos Efing:338 

(...)  não  há  que  se  confundir  esta  autonomia  privada  contemporânea  com a  clássica  –
contratos entabulados sob égide do Estado Liberal -, eis que não possui como fundamento a
igualdade e a liberdade formal, mas sim, valores superiores, de ordem social, consagrados
constitucionalmente, os quais passam a ser lentamente incorporados aos pactos contratuais.

De tal modo, a legislação consumerista visou a resguardar relações em que a autonomia

era  suprimida,  total  ou  parcialmente,  com preponderante  interesse  de  uma das  partes.  Cumpre

ressalvar  que  não  há  mais  direito  para  uma  parte  ou  outra,  mas,  tão-somente,  mecanismos

específicos  para  combater  cláusulas  abusivas.  Destarte,  os  contratos  que  possuem  o  ímpeto

prejudicial são aqueles aptos a serem adequados aos dispositivos legais.

Embora o Código Civil disponha sobre lesão e excessos, de um modo geral, o legislador

especificou e previu circunstâncias próprias do Direito do Consumidor, encontradas no artigo 39 e

no artigo 51 do dispositivo especial. Assim, tais normas protetoras advêm da necessidade percebida

pelo  legislador  para  combater  as  cláusulas  que  venham  a  refletir  “[...]a  preponderância  do

contratante economicamente mais forte.”339 

Assevera o autor que “[...]o CDC, em princípio,  não invalida qualquer cláusula que

pretenda impor limitações ao direito do consumidor, com exceção das de caráter abusivo, todavia,

jamais conferirá validade a cláusula que ferir direitos advindos de normas cogentes.”340 

Como pode  ser  visto,  no  artigo  51  do  CDC,  o  legislador  sancionou  com nulidade

337JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Antônio. Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009,
p.183.
338EFING,  Antônio  Carlos.  Fundamentos  do Direito  das relações  de  consumo:  consumo e  sustentabilidade.  3.  ed.
Curitiba: JURUÁ, 2011, p. 242.
339Idem, p. 250.
340Idem, p. 252.
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absoluta o rol de cláusulas consideradas abusivas, e aquelas que não se encontram nesse rol podem

ser modificadas sem acarretar o efeito de nulidade, passando pela análise geral, o que dará ao Poder

Judiciário, mais uma vez, a titularidade para determinar com base em diversas cláusulas gerais o

possível dano oriundo do abuso.

Para Cláudia Lima Marques, o artigo 51 dispõe de três grupos de cláusulas proibidas e

uma cláusula geral, o inciso IV, no que tange à boa-fé.341 Define Antônio Efing a cláusula abusiva:342

Corresponderá  à  cláusula  abusiva,  nos  contratos  sinalagmáticos,  segundo  os  quais  há
dependência recíproca das prestações de ambas as partes e exigíveis no mesmo momento
por serem simultâneas, a tendente a exigir do consumidor o pagamento imediato ou anterior
à prestação do serviço ou entrega do produto. 

Outra aspecto importante para distinção, versa sobre o sistema de garantias contratuais

do CDC, composto pela garantia legal e contratual, como dispõe o artigo 50 da lei consumerista. A

contratual determina que há convenção entre as partes sobre as questões de execução e prestação, o

tipo de proteção dada e a garantia legal, que visa à recomposição do equilíbrio contratual e vincula

todos os responsáveis pelo produto e consumo.

Além disso,  o  artigo  46  determina  que  o  fornecedor  deve  informar  o  conteúdo  do

contrato, ou seja, garante ao consumidor o efetivo conhecimento, caso contrário, o contrato não

obriga o consumidor. Nesse sentido, Antônio Efing exprime que foi excepcionado o sistema do

Código Civil no que tange à força obrigatória dos contratos, pois somente sob vício ou a Teoria da

Imprevisão  inexistiria a absoluta obrigatoriedade contratual.343

O  consumo  consciente  diz  respeito  à  escolha  do  consumidor,  indica  que  o

desenvolvimento sustentável supõe a necessidade de crítica por parte do consumidor nas respectivas

escolhas  e,  para  isso,  informação  e  educação  constituem  meios  imprescindíveis  para  a

conscientização crítica do consumidor.

Cumpre ressaltar que este desenvolvimento perpassa a manifestação estatal, via legal,

expressando quais institutos são caros para o Direito, quais merecem atenção e, ainda, aqueles que

são vedados pelo Estado, dispostos na lei. Do contrário, não se espera conduta nessas proporções se

o  legislador não tutela sobre determinado bem. Exemplo disso é a Lei 12.305/2010, que dispõe

sobre resíduos sólidos.

Como pode ser notado, o Direito do Consumidor representa a interferência estatal nas

341MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014, pp.167-169.
342EFING,  Antônio  Carlos.  Fundamentos  do  direito  das  relações  de  consumo:  consumo e  sustentabilidade.  3.  ed.
Curitiba: JURUÁ, 2011, p. 253.
343EFING,  Antônio  Carlos.  Fundamentos  do Direito  das relações  de  consumo:  consumo e  sustentabilidade.  3.  ed.
Curitiba: JURUÁ, 2011, p. 274.
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questões  privadas,  por  ter  escolhido,  via  legislativa,  regulá-lo  e  protegê-lo.  Desse  modo,  se

confunde  com  a  própria  interferência  do  Estado  na  economia,  como  a  criação  do  CADE,

transformado em autarquia especial pela Lei 8.884/94, com a atuação na esfera econômica, com

vistas proteger o consumidor, inibindo as distorções de mercado, assegurando a concorrência, bem

como a economia popular, consoante já previsto desde a Constituição de 1937 na disposição sobre

os crimes contra a economia popular.

Mencionadas  distorções  revelam  práticas  abusivas  combatidas  pelo  órgão  citado,

assegurando os  padrões  mercadológicos  de  boa conduta,  protegendo o consumidor.  Assim,  não

somente  no  diploma  consumerista  se  esgotam  as  proteções,  mas  também  diversas  leis  que

especificam a atuação do mercado e, consequentemente, modulam os negócios perpetrados nesse

ramo, como limitação da liberdade para precificar determinado produto, previsto no artigo 39, X, do

CDC: “[...]é vedado ao fornecedor de produtos e serviços dentro outras práticas abusivas: elevar

sem justa causa o preço de produtos e serviços”. Ou seja, o mercado e negócios oriundos de tais

relações  podem  ser  questionados,  modificados,  havendo  incidência  do  dirigismo  nas  relações

negociais, altamente sensível neste ramo.344 

Como mencionado, as diversas portarias345 e legislação limitam a atuação das empresas

e cidadãos, em uma clássica situação em que a autonomia privada tem gradação mínima, até mesmo

para quem possui vantagem econômica elevada, deverá seguir os padrões legais exigidos, evitando

as  consequências  jurídicas  do  descumprimento.  Resta  evidente  a  atuação  estatal  direta,  via

dirigismo legislativo, que modula os contratos, como nos de seguro e de saúde, não havendo ampla

margem da vontade e autonomia no termos pretéritos. Assim, todos se encontram limitados pelo

império estatal.

A relação de consumo é dinâmica e representa um emaranhado de negócios jurídicos,

haja vista que uma pessoa que em um momento é consumidora, em outro, dentro de outra relação

jurídica, é fornecedora. Obviamente, é um direito que nasceu no século XX, em decorrência da alta
344Poder-se-á justificar o aumento de preços,  entretanto,  é  necessário ressaltar que a determinação visa a  combater
situações de cartel e  dumping. O cartel é definido como “[...]sindicato de empresas produtoras que, conservando sua
autonomia, estabelecem o monopólio determinando preço se distribuindo entre si os mercados (…) a organização de
ordem comercial  que tem por  escopo restringir  ou fazer  frente  à  concorrência  (…).”  Ao passo  que  o  dumping é
caracterizado pela “venda de produtos no mercado externo a preço inferior ao do mercado produtor ou interno, com
escopo de anular a concorrência  e conquistar o mercado.” (EFING, Antônio Carlos.  Fundamentos do Direito das
relações de consumo: consumo e sustentabilidade. 3. ed. Curitiba: JURUÁ, 2011, pp. 246-247).
345Outras legislações que visam a melhor proteção: Decreto 2.181/97 – clareza quanto a repressão das práticas abusivas,
regula a fiscalização do CDC (artigo 3), fixa as práticas infrativas (artigo 18),imposição das penas no cometimento das
infrações (artigos 25 e 26),  processo administrativo (artigos 33 e 34) e prazos processuais,  complementa cláusulas
abusivas do CDC (artigo 22) ; Portaria 4/1998 aditou as clausulas abusivas exemplificativas do CDC e da lei citada
anteriormente; Portaria 3/199, determina aumento das prestações dos contratos de planos e seguros de saúde, além de
limitar  ou  restringir  e,  além  disso,  prever  o  fornecimento  de  serviço  essencial,  mesmo  que  não  solicitado  pelo
consumidor (água e energia elétrica, por exemplo); Portaria 6/2002, estabeleceu formulários padrão para os órgãos do
SNDC, com fito de fiscalizar eficazmente, entre outras portarias.
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fabricação,  consumo  e  uma  avalanche  de  relações  negociais  com  esta  finalidade,  bem  como

fornecimento de serviços básicos enquadrados nessa seara, como transporte, água, energia, entre

outros.

As agências reguladoras foram instituídas para melhor funcionamento das atividades

econômicas. São autarquias especiais criadas por lei, entretanto, é demonstrada uma modalidade

descentralizada da intervenção estatal no domínio econômico e adjacências. O Estado não presta

diretamente o serviço, transferiu para particulares e, com isso, fundou as agências para fiscalizar,

como ANATEL, ANEEL, ANTT, entre outras, com escopo de concretizar o disposto no artigo 170

da CF brasileira.

No Direito do Consumidor, a defesa se faz por meio de tutelas para os usuários dos

serviços públicos e, por meio das normas, vincula os setores público e privado. Estudos do Instituto

Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidor  (IDEC),  no  entanto,  relatam que  a  atuação  das  agências

reguladoras são falhas.346 

Na inexecução do contrato de consumo, é consolidado o entendimento sobre a vedação

à exposição vexatória, como previsto no artigo 42 do CDC, o que determina a observação da boa-fé,

materializada no cuidado do fornecedor ao cobrar as dívidas. Deve-se, no entanto, ressaltar que,

mesmo com a vasta legislação e limitação aos contratos e autonomia, surgem efeitos negativos na

relação consumerista, como um tema recorrente, o fenômeno do superendividamento.

5.1.2.1 Consequência da massificação do crédito: superendividamento

O estudo do superenvidamento surgiu como tentativa de saída do devedor físico que se

encontra impossibilitado de quitar quaisquer dívidas. Assim, a massificação do acesso ao crédito e

as propagandas induzem o consumidor a um estado de superendividamento, o que, segundo Cláudia

Lima Marques, conduzirá o devedor-consumidor a uma morte civil, decorrente da crise de solvência

e liquidez.347 

A legislação francesa define como “[...]impossibilidade manifesta do devedor de boa-fé

de enfrentar o conjunto de sua dívidas não profissionais, exigíveis e vincendas”, no artigo L 330-1

do Código do Consumo francês. A chamada democratização do crédito, com amplo acesso, é uma

das justificativas para o endividamento, e a ausência do Estado de serviços como Educação e Saúde

346Aponta  Antônio  Carlos  Efing  que  a  ineficácia  foi  observada  pelo  aumento  do  número  de  reclamações  de
consumidores em setores regulados e algumas impropriedades entre os atos de regulamentação das agências reguladoras
e normas da legislação consumerista e, diante disso, não promovem a devida proteção e obstaculizam a promoção
prevista da ordem econômica. Sendo assim, há desvio dos objetivos da intervenção do Estado por via dessa regulação.
Idem, p. 271.
347MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais.
7. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 1404.
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faz com que as pessoas recorram ao crédito. Vale lembrar que os créditos concedidos são feitos

muitas vezes sem critério algum, havendo vantagem para instituição na margem de lucros, embora

evidentes na contratação as condições financeiras do devedor.348

No Brasil,  o crédito consignado enseja dados alarmantes e consiste em um desconto

direto  no  benefício  de  servidores,  aposentados  e  pensionistas,  produzindo  o  fenômeno  do

superendividamento,  especialmente  entre  os  idosos  e,  segundo  Clarissa  Costa  de  Lima,  esta

modalidade corrói a tradição jurídica de teor clássico da “[...]intangibilidade, impenhorabilidade

salarial, desafiando o direito a exercer seu papel ativo na contenção dos poderes do mercado.”349

Ainda aponta que os contratos de crédito ao consumo não possuem regulação adequada

no  Brasil  e  evidencia  a  diferença  entre  os  modelos  liberal  e  social.  Enquanto  no  primeiro,

representado pelas EUA, o consumidor é visto como responsável pelas suas escolhas, sendo papel

do Estado aumentar sua confiança no mercado, viabilizado por meio de regras de transparência e

alto controle de abusos, o modelo social, como na França e Alemanha, possui uma política com

limitação de juros e tem o consumidor como frágil perante as instituições, formulando meios de

proteção contra o crédito fácil.350

De  fato,  o  superendividamento  afeta  vários  países,  em  especial,  haja  vista  o

desconhecimento dos consumidores quanto aos custos das operações bancárias e o real valor desses

contratos.  Inclusive,  a  tomada  de  crédito  é  incentivada  pelo  governo  por  propagandas  que

evidenciam muito mais as vantagens e, propositadamente ou não, as questões referentes às taxas de

juros e capitalização continuam incompreensíveis, como anota Nelson Abrão:351

Entretanto,  referida  propaganda,  invariavelmente,  não  vem  acompanhada  de  necessária
informação  e,  sobretudo,  elementar  transparência,  fazendo  com  que  as  instituições
financeiras,  em  maior  escala  de  médio  e  pequeno  porte,  disponibilizem  créditos  sem
critérios consistentes, cuja flexibilização acaba acarretando problemas de liquidez.

Em França, por exemplo, a falência era admitida somente para comerciantes, porém, no

final dos anos de 1980, foi admitida a falência para os endividados ativos, aqueles que haviam

recorrido ao crédito e, somente em 1998, houve previsão para os superendividados passivos, ou

seja, devedores com dificuldades de pagamento, entretanto, a condição não era originada do crédito

excedente, mas pela insuficiência de recursos, especificamente pelo aumento do desemprego.352

348LIMA, Clarissa Costa de.  O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores.  São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p. 35.
349Idem, p. 37.
350LIMA, Clarissa Costa de.  O tratamento do superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores.  São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, p.46.
351ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 580.
352“Em França, apontam-se o desemprego (36%), a doença (14%), a renda demasiadamente cara (11%), o divórcio e a
separação  (12%) e  a  morte  (4%) como as  causas  principais  do  sobreendividamento,  de  acordo  com os processos
entrados nas Comissões de Sobreendividamento até 1995, embora o endividamento excessivo também fosse uma causa
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Em tais situações, foram formuladas medidas, como a moratória e o perdão parcial das

dívidas, o que, mesmo assim, não foram suficientes para solucionar o problema dos endividados,

inaugurando em 2003 um procedimento denominado restabelecimento pessoal. Esse procedimento

especial  consiste  na  posssibilidade  de  perdão  total  da  dívida  para  os  casos  mais  graves.  Vale

ressaltar alguns requisitos necessários para referida concessão, como ser concedido exclusivamente

a  pessoas  físicas,  com conduta  pautada  na  boa-fé  (dificuldade  oriunda  de  acidentes  da  vida  e

desemprego, por exemplo).353 354

No Brasil, o relatório geral da Comissão de Juristas de Atualização do Código de Defesa

do Consumidor  concluiu  que  o  modelo  de  perdão  total  de  dívidas  é  muito  avançado para  ser

implantado no Brasil, devido a legislação já existente dos bens de família e dos limites à liquidação

dos bens, como no modelo francês, que é gradativo.

Convém exprimir que esta afirmação demonstra que o sistema legal brasileiro visa à

proteção do devedor, buscando manter o mínimo de seus bens, o que expressa a intensa regulação

estatal nesse ramo. A autonomia privada possui espaços mínimos, com função de complementar os

suportes fáticos nessa seara, ou seja, não é nuclear.

As causas do endividamento no Brasil não foram medidas ou apuradas. A informação

que se tem de maneira aproximada advém dos processos de revisão dos contratos de créditos de

consumo, que têm o superendividamento como hipótese jurídica do pedido e por base nos cadastros

de inadimplência.355 

Os contratos de consumo de crédito têm finalidade de suprir as necessidades pessoais

daquele  que  tomou  o  crédito,  ou  seja,  desvincula-se  de  quaisquer  atividades  com  natureza

comercial. Aponta que um dos fatores relevantes:356

[...]para  determinar  a  natureza  das  questões  que  gravitam  as  hipóteses  que  geram  o
superendividamento é a essencialidade dos bens que foram instrumentalizados pelo crédito
de consumo, visto que a proteção da autonomia será maior, quando estiverem em jogo bens
considerados  supérfluos  para  a  vida  humana,  e  menor  quando  o  caso  envolver  bens
essenciais para a dignidade da pessoa.

relevante (…)” (GIANCOLI, Brunno Pandori.  O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos
contratos de crédito. Porto Algre: Verbo Jurídico, 2008, p. 46).
353Idem, p. 91.
354O procedimento consiste em uma fase conciliatória e em um parcelamento da dívida e, caso insuficiente, passa-se a
uma outra  fase,  a  judicial.  Assim  como a  primeira  fase,  elabora  planos  de  pagamento,  o  que  pode,  ao  final  do
procedimento,  ter  perdão  parcial  das  suas  dívidas.  Ainda  em 2003,  a  entrada  em vigor  da  Lei  Borloo,  criou  um
procedimento de restabelecimento pessoal,  quando somente o perdão total  das  dívidas  poderá solucionar o caso e
proporcionar  um recomeço,  sendo  um processo  totalmente  judicial.  (LIMA,  Clarissa  Costa  de.  O tratamento  do
superendividamento e o direito de recomeçar dos consumidores. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, pp. 91, 96,
100).
355GIANCOLI,  Brunno Pandori.  O superendividamento do consumidor como hipótese de revisão dos contratos de
crédito. Porto Algre: Verbo Jurídico, 2008, p. 47.
356Idem, p. 123.
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A Súmula 297 do STJ admite a renegociação dos contratos, aplicando-se ao Código de

Defesa do Consumidor. Assim, a ampla revisão do negócio será sempre possível, o que interessa aos

estabelecimentos bancários, pois compõe e reestrutura as carteiras.357 Ressalta-se que a inexecução

não pode ser  voluntária  ou  culposa,  tendo  em vista  que,  nesses  casos,  não  haveria  animus de

continuidade do contrato, mas a resolução e consequente responsabilidade do infrator, de acordo

com a teoria dos riscos.

5.2 Contratos mercantis ou empresariais: maior desenvolvimento da autonomia

O Direito  Bancário  tem natureza  sui  generis,  embora  pertença  ao  ramo  de  Direito

Comercial, por praticar mercância de crédito, ou seja, é uma verdadeira empresa bancária e está

adstrito a uma série de normas administrativas, com regulação do sistema financeiro. É, todavia, um

ramo do Direito Privado, embora tenha dinâmica negocial  restringida pela atuação estatal.  Esse

complexo é definido por Aramy Dornelles:358 

[…]  o  que  leva  alguns  autores  a  falar  em  autonomia  do  Direito  Bancário,  a  qual  se
expressaria pelo silêncio do Código de Comércio a respeito de seus negócios, o excesso de
comandos  do  Direito  Administrativo,  o  regime  próprio  de  intervenção  e  liquidação
extrajudicial,  a eficiência de sua auto-regulação,  o internacionalismo de sua prática e o
sigilo por imposição legal.

O Direito  Bancário,  pois,  submete-se às  normas de Direito  Privado e vincula-se ao

Direito Público quando se representa, por meio de sua atuação, o Direito Econômico. Assim, como

afirmado, no que se aplica às massas, por meio de contratos de adesão, sujeita-se às regulações

especiais, revelando a limitação. Por outro lado, ganha maior autonomia no exercício das atividades

mercantis, especificamente pela aplicação de regras alinhadas às práticas internacionais.359 360

É salutar  para o estudo diferençar o banco em si  de instituição financeira,  aquele é

espécie do gênero instituição. A atividade bancária diz respeito à custódia de valores de terceiros e

tem como  atividade  principal  ou  acessória  o  manejamento desses  valores,  como  define  a  Lei

4.595/64, no artigo 17; no entanto,  é no artigo 1 da Lei 7492/1986 que a definição se torna mais

precisa. 

Na verdade, a diferença repousa no fato de os bancos utilizarem de fundos públicos e

357ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 592.
358LUZ,  Aramy Dornelles  da.  Negócios  jurídicos bancários:  o banco múltiplo e  seus contratos.  2.  ed.  São Paulo:
JUAREZ DE OLIVEIRA, 1999, p. 18.
359ABRÃO, Nelson. Direito bancário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 33
360“Com advento da EC 40/2003 […], participou-se maior prestígio e autonomia à posição ocupada pelo Banco Central,
notamente em relação à sua consecução de natureza operacional, excluindo da Constituição Federal o cânone da fixação
dos juros reais, implicando a garanta da meta inflacionária e estabilidade da moeda.  (…) Tema recorrente diz respeito à
autonomia  do Banco Central  e  sua política pública  de contingenciar  a  capacidade  e lastro  no cenário econômico,
notadamente em tempos de crise,  na dimensão dos países desenvolvidos, e o papel crucial  de injetar recursos nos
mercados diante de espasmos de liquidez isolada e conjuntural.” (Idem, pp.34-35).
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daqueles recebidos pelo público, e as instituições utilizam-se somente de seus capitais ou fundos

que “[...]profissionalmente não recebem do público sob forma de depósito ou outra.”361 

A Lei 4.594/64 implantou as instituições financeiras privadas no Sistema Financeiro

Nacional  e  são  bancos  comerciais,  constituídas  como sociedade  anônima.  Assim,  em contratos

específicos, a falta de previsão legal possibilita maior autonomia e mais liberdade contratual, com

atuação  correspondente  às  normas  internacionais  e  direcionando-se  para  realidade  do  mercado

nacional. 

5.2.1 Factoring

O factoring é um negócio moderno, caracterizado por um segmento financeiro e outro

não  financeiro  Por  não  ser  papel  exclusivamente  de  bancos,  fomenta  o  mercado  de  crédito.

Historicamente,  na  Inglaterra,  o  factor designava-se  como uma espécie  de  corretor,  na  própria

acepção da palavra mesmo, sendo o  factor um corretor comercial, que intermediava a compra e

venda mercantil e prestação de serviços.362

 Na definição de Irineu Strenger, o factoring “[...]consiste na transferência de créditos

comerciais  de  um titular  a  um  Factor que  assume o  encargo de  recebê-los  e,  frequentemente,

garante um happy end, ainda que em caso de insolvência momentânea ou de falência do devedor,

mediante o recebimento de uma comissão pelos serviços realizados.”363

A contratação por factoring tem dois momentos contratuais, que determinam o modo do

negócio. Primeiro, o contrato que estabelece o vínculo jurídico e celebra o negócio jurídico entre o

factor e  o  fornecedor  de  crédito  e,  em um segundo momento,  os  contratos  com as  obrigações

acessórias, correspondendo à legislação aplicada de cada país. 

Assim, os dois momentos contratuais são denominados contratos normativos e contratos

acessórios. Com efeito, resta claro que um conjunto de contratos e suas combinações estabelecem a

relação de  factoring e,  embora  distintos,  estão inter-relacionados.  Nestes  contratos,  ocorre uma

espécie de fracionamento dos serviços da empresa-cliente, auxiliando-a na gestão, com intuito de

fornecer agilidade e liquidez.364

A autonomia é ampla e máxima, haja vista a falta de regulação normativa dos contratos

361Idem, p. 37.
362LUZ,  Aramy Dornelles  da.  Negócios  jurídicos bancários:  o banco múltiplo e  seus contratos.  2.  ed.  São Paulo:
JUAREZ DE OLIVEIRA, 1999, p. 279.
363STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 387.
364[…] Tem-se a existência de pelo menos duas modalidades de faturização: a) financeira, também conhecida como
convencional,  própria  para  ser  operacionalizada  pelas  instituições  bancárias;  e  b)  comercial,  chamada trustee,  que
importa gestão administrativa e financeira, que se pode subdividr em submodos, imprópria aos bancos.” (LUZ, Aramy
Dornelles  da.  Negócios  jurídicos  bancários:  o  banco  múltiplo  e  seus  contratos.  2.  ed.  São  Paulo:  JUAREZ DE
OLIVEIRA, 1999, p. 281).
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de factoring e, pela própria natureza empresarial, denota a liberdade que as partes têm de manipular

a relação. Há de se compreender que os dois momentos distintos devem ser apurados nas suas

esferas distintas; malgrado a ampla autonomia, os contratos de execução do crédito adequam-se ao

regramento da cessão de crédito. Assim, a interferência estatal nesses contratos poderá ocorrer um

pouco mais no que se vincula à Teoria Geral das Obrigações e no que tange à mudança do sujeito

ativo.

O  factoring,  como  um  autofinanciamento  das  empresas,  proporciona  um  nível  de

segurança  elevado,  pois  não  há  direito  de  regresso  contra  o  “faturizado”,  recaindo  a

responsabilidade sobre o “faturizador”. As relações negociais e empresariais que se submetem a

esse  financiamento  baseiam-se  na  segurança  da  não  responsabilização  e  regresso.  Além disso,

confere ampla vantagem às empresas pela garantia, gestão de crédito e financiamento oferecidos

nesse negócio.

O que se deve observar nos contratos de factoring, para manutenção da modalidade, é se

houve algum vício  de  vontade  ou  legalidade  dos  documentos  apresentados.  Se  do contrário,  a

relação assumida entre factor e “faturizado” não poderá ser relativizada. Assevera Fran Martins:365

O faturizado faz ao faturizador uma cessão de créditos, a título oneroso, trazendo esses ato
todas as suas consequências: notificação ao comprador da cessão, para que ele pague o seu
débito ao faturizador;  direito de agir  ao faturizador em nome próprio,  na cobrança das
dívidas e etc. Pela cessão, o cedente se responsabiliza pela existência da dívida no momento
da cessão (artigo 295, Código Civil); como faturizador, com a cessão, assume o risco sobre
o recebimento, certamente só terá direito de ação contra o faturizado se a dívida cedida
estiver eivada de vícios que a invalide, como, por exemplo, se não se referir a uma fatura de
venda efetiva.

Caracteriza-se, desse modo, uma cessão  pro soluto dos créditos, de modo definitivo e

sem regresso, sendo o risco a própria essência do instituto.  Em sendo assim, não há configuração de

operação de crédito, pois o contrato de factoring se consuma na venda dos títulos e aperfeiçoa-se

nesse momento, não havendo obrigação de restituição se houver inadimplência.366

Quando  se  analisam  o  sistema  financeiro  e  as  regulações  próprias  das  instituições

financeiras, averigua-se que o contrato de  factoring tem natureza comercial, desvinculando-se da

fiscalização  do  BACEN  e  do  CMN,  evidenciado  pela  prática  de  fomento  mercantil  que  não

configura prática privativa de instituição financeira.

No que tange à formalização do  factoring,  esta  pode ocorrer  de três maneiras -  via

cessão de crédito, endosso e contrato de compra e venda. É evidente que a relação contratual entre

factoring e clientes é atípica e traz à baila o debate sobre o enforcement dos contratos no Brasil. 

365MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações Comerciais. 16. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010.
366Idem, p. 428.
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Gabriela Menna El Dib afirma que a principal atividade das factorings é a aquisição de

títulos  de  crédito,  como  duplicatas  e  cheques  pós-datados  das  operações  mercantis.  Assim,  há

predominância da cessão de crédito, embora a tradição por endosso, estar-se-á diante da natureza

contratual do factoring.367 

Sob o aspecto da cessão de crédito, o credor de uma prestação transfere esse direito a

outrem,  no  caso,  às  factorings,  independentemente  do  consentimento  do  devedor,  embora  haja

previsão legal da notificação para ele. Independentemente do aviso, no entanto, o contrato de cessão

se aperfeiçoa. Sobre o endosso, poderá ocorrer a declaração, via nota promissória, cheque, letra de

câmbio  e  à  ordem,  como  meio  de  circular  o  título  de  crédito;  aqui,  um  novo  direito  surge,

transferido ao endossatário. 

Nos contratos de compra e venda, diferentemente da cessão de crédito, compra-se o

título, transferindo-o e os direitos referentes a ele, como ocorre no endosso, pois, na cessão, há

somente a transferência dos direitos. Desta sorte, os pontos principais dos contratos de factoring a

serem observados são a coisa, a vontade com o consentimento das partes e o crédito. 

Para  Waldírio  Bulgarelli,  os  contratos  de  factoring aproximam-se  dos  contratos  de

adesão, haja vista a pouca margem de negociação em certas ocasiões. Em razão, porém, da sua

natureza  intuitu  personae interempresarial,  reconhecida pelo autor,   acredita-se que os  aspectos

contratuais  tem  particularidades,  caracterizados  pela  sua  atipicidade,  adequando-se  a  cada

circunstância e realidade empresarial enfrentada.368 

Ressalta-se  que,  antes  de  qualquer  definição,  o  contrato  de  factoring é  consensual,

formalizando-se pela simples manifestação de vontade, com uma proposta e aceitação, e não há na

legislação brasileira exigência quanto a isso.

Fabio Gallo Garcia expressa que existem cláusulas essenciais nos contratos de factoring

que preveem a exclusividade ou totalidade das contas, a duração do contrato, quais contas irão

compor o contrato, a liquidação dos créditos, os riscos e a remuneração do “faturizado”. Para o

autor, são cláusulas essenciais e que não serão ajustadas, seguindo um modelo, não obrigatório, da

367Pontua a autora que alguns autores determinam ser uma compra e venda de crédito, dando uma prestação de serviços,
tendo  a  própria  empresa  a  atribuição  de  proteger  seu  negócio  e,  a  remuneração,  será  dada  por  comissão,  não
confundindo-se com juros. Assim, não é uma operação de crédito, debate já demonstrado. (EL DIB, Gabriela Gentile
Menna Barreto. O  enforcement contratual no Brasil: uma análise das decisões do TJSP e TJRS sobre o contrato de
factoring. Dissertação de Mestrado da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2014, p. 80). 
368“Basta o simples consenso para formá-lo; e não obstante, até por ser atípico, não se exija a forma escrita, esta deverá
ser de rigor, sobretudo para a sua prova e também porque é de adesão; as obrigações de ambas as partes – a do factor de
receber os créditos e prestar outros serviços, e a do cedente de ceder os créditos e pagar as comissões e juros (se houver
financiamento) – caracterizam a sua bilateralidade, a sua cumulatividade, e a sua onerosidade; também demonstram que
não se trata de contrato instatâneo, mas de duração, realizado apenas entre empresas e, obviamente, com o aspecto
fiduciário.” (BUGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 9.ed. São Paulo: Atlas, 1997, p.538).
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ANFAC.369

A autonomia  privada  das  partes  em  contratos  vultuosos,  então,  cuja  situação  de

hipossuficiência ou assimetria é relativa,  deverá indicar uma interferência reduzida do Estado e

conduzirá o jurista  a uma observância apurada quanto ao comportamento das partes. Refere-se a

essa  situação  Rodrigo  Rebouças,  exprimindo  que,  independentemente  da  natureza  jurídica  do

vínculo obrigacional, o critério que balizará a intervenção está nas circunstâncias reais, observada a

base objetiva do negócio jurídico escolhido pelas partes.370 

Por isso, conclui o autor, a autonomia privada faz parte de um contexto dinâmico, em

que haverá as circunstâncias negociais da realidade, que é a base objetiva do negócio jurídico –

expressada na função socioeconômica e jurídica dos contratos e pela imposição de comportamento

oriundo da boa-fé objetiva e função social dos contratos, bem como a interferência estatal deverá

seguir,  de  modo  conjunto,  tais  nuanças,  para  não  aniquilar  a  vontade  e  o  contrato,  causando

instabilidade.

Assim,  no  factoring,  estar-se-á  diante  de  exercício  de  plena  autonomia,  visando ao

melhor aproveitamento da empresa nas questões comerciais. Com efeito, a revisão do contrato ou

resolução deverá perpassar atentamente pelo instituto em si e não descaracterizá-lo, tendo em vista

que as relações empresariais  gravitam ao redor da confiança,  o que não seria diferente em tais

contratos.

5.2.2 Joint Ventures

A definição desse tipo de contrato advém da jurisprudência,371 que conceitua como um

contrato de colaboração industrial em âmbito internacional, buscando meios de desenvolvimento

industrial e o aprimoramento conjunto das empresas.372 Ressalta-se que a origem vem da prática de

operações empresariais privadas, realizada por meio de uma série de contratos.

Assim, o contrato visa a estabelecer a melhor maneira de cooperação, como leciona

Irineu  Strenger:  “[...]em consonância  com a  orientação  norte-americana,  encontramos  na  joint

369GARCIA, Fábio Gallo. Operação de Fomento Comercial. Dissertação de Pós-Graduação EAESP/FGV, 1989, p. 112.
370REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes.  Autonomia privada e a análise econômica do contrato.  São Paulo:  Almedina,
2017, p. 188.
371Precedentes:  “Bruce  v.  Hastings”,  vt.  380  (1868),  “Ross  v.  Willet”,  27  N.Y.,  Supp.,  785,786 (Ist.  Dept.  1895),
“Lobsitz v. E.Lissberger Co.”, 156 N.Y., Supp. 556 (Ist. Dept. (1915), “Reid v. Shaffer”, 196 N.Y. Supp. 553, 561 (6th
Cir. 1918), “Columbian Laundry v. Henken”, 196 N.Y. Supp. 523, 525 (1st Dept. 1922), “Finney v. Terrel”, 276 S.W.
340  (Tex.  Civ.  App.,  1925).  (GAMBARO,  Carlos  Maia.  O  contrato  internacional  de  joint  venture.  Revista  de
Informação Legislativa: Brasília, ano 37, n.146, pp.61-92, abril/junho, 2000, p. 64).
372Os objetivos e benefícios que se buscam através da criação de  joint  ventures são pontuados por Bittar,  como a
integração entre o produto, a fabricação e comercialização; aumento de tecnologia; expansão empresarial; meio para
atrair capital, entre outros, como ferramenta para internacionalizar os negócios. (BITTAR, Carlos Alberto.  Contratos
comerciais. 4.ed. Revista e ampliada de acordo com o novo Código Civil por Carlos Alberto Bittar Filho Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2005, p. 198).
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venture uma  fórmula  contratual  que  consente  na  instauração  de  uma  relação  de  colaboração

ocasional sem determinação obrigatória de um esquema societário”.373 

A Lei 12.589/2011, no artigo 88, versa sobre a concorrência, e traz uma definição geral

do que é uma  joint venture. Já na Resolução 2/2012, do CADE, a previsão foi de corporate joint

venture:374

Art. 8º São hipóteses enquadráveis no Procedimento Sumário, as seguintes operações: 

I – Joint Ventures clássicas ou cooperativas: casos de associação de duas ou mais empresas
separadas  para  a  formação  de  nova  empresa,  sob  controle  comum,  que  visa  única  e
exclusivamente  à  participação  em  um  mercado  cujos  produtos/serviços  não  estejam
horizontal ou verticalmente relacionados. 

No referido contrato, por exemplo, tem-se de um lado uma empresa com experiência

técnica,  entretanto  distante  da  realidade  local  e,  por  outro  lado,  outra  empresa  local   com

experiência e organização, apta para desenvolver a atividade. Fica evidente que há uma rede de

contratos de várias entidades empresariais, visando ao empreendimento em comum.

No dizer de Carlos Alberto Bittar, é uma nova maneira de ação empresarial, mesclando

as diversas possibilidades de cada “co-venture”, alcançando “[...]o nível organizacional do tecido

empresarial” e, em alguns casos, substitui as aquisições de empresas e o controle, correspondente à

contribuição dada e acordada.375

Assim, este tipo de contrato se baseia em cooperação, composto por um conjunto de

empresas  ou  empresários  e  um  empreendimento  em  comum.  Destarte,  reflete  autonomia  e

liberalidade  das  partes  contratantes,  que  compõe  o  instrumento  contratual  de  acordo com suas

atribuições,  expertise  e  know-how,  o  que  revela  um contrato  intuitu  personae,  para  alcançar  o

objetivo comum. 

Evidentemente,  trata-se  de  um  contrato  com  muitas  particularidades.  Em  razão  da

complexidade e pluralidade de partes, o contrato se perfaz em vários momentos, estabelecendo os

limites e atuações de cada nas respectivas cláusulas. Ainda, o contrato é distribuído em três fases

por José Antônio Engrácia Antunes,  que são o Acordo de Princípios,  o Acordo de Base e o(s)

Acordo(s) Complementar(es).376

Como o próprio nome sugere, o Acordo de Princípios consolida as negociações feitas

373STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. 4. ed. São Paulo: LTR, 2003, p. 429.
374Cumpre ressaltar que a Resolução 17/2016 traz definição de contratos associativos, na tentativa de definir de forma
mais precisa os casos de concentração. No entanto, comparando com as definições diversas, nota-se que há lacuna para
os casos de joint venture, restando ao julgador imensa discricionariedade para decidir sobre uma lide, o que também fica
claro na mencionada resolução, que atribui a mesma discricionariedade para o CADE. 
375BITTAR, Carlos Alberto.  Contratos comerciais. 4.ed. Revista e ampliada de acordo com o novo Código Civil por
Carlos Alberto Bittar Filho Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 198.
376ANTUNES, José António Engrácia. Direito dos Contratos Comerciais.Coimbra: Almedina, 2009 , p. 396.
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em torno do negócio, estabelecendo as condutas esperadas de cada parte e elabora-se uma espécie

de plano de ação,  vinculando o objetivo econômico ao  fim.  Assim,  encerra  a  parte  negocial  e

prepara o contrato em sentido stricto sensu, ou seja, o Acordo de Base. 

O Acordo de Base terá o objeto definido, as formas e modalidades de concretização,

direitos, deveres e obrigações objetivadas, bem como a duração e possíveis motivos de resolução ou

extinção, tem todas as cláusulas imprescindíveis para persecução. Em decorrência da natureza dessa

relação, poderá existir necessidade de acordos paralelos, buscando o melhor aproveitamento, daí  a

existência dos Acordos Complementares, visando a estabelecer parâmetro para os acordos paralelos

necessários para implementação do Acordo de Base.

Ao  observar  essas  fases,  sobra  evidente  que  essa  espécie  contratual  indica  ampla

liberdade do agente para adequar a execução do contrato de acordo com as demandas surgidas no

tempo,  haja  vista  que,  em regra,  os  contratos  tendem a  se  protrair,  norteados  pela  finalidade

contratual.

Desse modo, há uma certa elasticidade e revela a cooperação pujante, o que demonstra a

liberalidade extrema proporcional à boa-fé necessária para condução do contrato, pois a gestão e a

adaptação  possíveis  no  transcorrer  do  contrato  são  variáveis,  sendo  guiadas  tão-somente  por

finalidade e objeto.

Há  subtipos  nessa  modalidade  contratual,  que  determina  a  maneira  de  participação

financeira, denominadas de equity joint venture. Há, também, associação de capital e, havendo non

equity joint venture, ocorre o contrário: não haverá contribuição de capital. 

A  joint venture corporate e a  joint venture non corporate diferem-se pelo fato de a

primeira  configurar  nova  entidade  societária  para  a  finalidade  do  empreendimento  e,  a  non

corporate é a modalidade conhecida como contratual, que não cria terceira pessoa. As demandas

têm os objetivos previstos e supridos via contrato, por isso, ela é conhecida como  joint venture

contratual.377 

A modalidade contratual revela uma associação de interesses e disporá sobre todas as

vontades e desejos. Possui maior flexibilidade comparada à configuração societária. Esta última,

377Distinção  entre  as  duas  modalidades  por  Miguel  Ângelo  Marques:  “Na  constituição  de  uma  joint  venture,  os
partícipes poderão empregar as mais variadas formas societárias existentes em âmbito internacional. No Brasil, os tipos
societários normalmente utilizados são a Sociedade Limitada (Ltda.), regida pelo Código Civil de 2002, e a Sociedade
por Ações (S/A), regulada pela Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 2006. (…) O emprego de  joint venture  do tipo
contratual no Brasil ocorre por meio da constituição de consórcios, já que nos termos do art. 278, § 1°, da Lei das S/A,
esse modelo empresarial não possui personalidade jurídica. (…) O art. 278, §1° da Lei das Sociedades por Ações é
expresso no sentido de determinar que o consórcio não possui personalidade jurídica, razão pela qual as consorciadas
somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem
presunção  de  solidariedade.  (MARQUES,  Miguel  Ângelo.  Aspectos  relevantes  da  joint  ventures  nacional  e
internacional. Revista Vertentes do Direito, v. 3, n. 01, pp.99-113, 2016, pp.107, 108, 109).
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por necessitar de uma terceira empresa, com objetivos próprios, pode ser fiscalizada de maneira

mais precisa. Cumpre ressaltar que a joint venture é observada pelo Poder Público no que toca aos

casos de intenção de burlar a concorrência. 

Assim,  no  artigo  90,  IV,  da  Lei  12.529/2011,  há  menção  das  joint  ventures como

potencial  modalidade  de  concentração  comercial,  expressa  pelo  contrato  associativo,  visando a

combater qualquer burla às questões concorrenciais e tenha como objetivo final a dominação de

mercados relevantes, de bens e serviços.378 

A parceria e a atuação das empresas via contrato constituem uma realidade atual, pois

há a superação de um modelo estático e o instrumento contratual é eficiente e flexível para atuação

empresarial e econômica, o que revela um fenômeno de contratualização, situando o contrato como

principal fonte de regulação das novas transações da sociedade e fonte jurídica.

Francesco Galgano assinala que a mudança decorre da dinâmica econômica atual, ou

seja, uma superação do âmbito nacional, ao passo que o Direito se vincula somente ao seu território,

de modo geral; e as mudanças constantes e rápidas do mercado não são acompanhadas pelas leis, o

que põe o contrato como principal meio de regulação e captação dos novos matizes econômicos

pela sua flexibilidade para adequação.379

Esses  tipos  de  contrato  são  formulados  pelas  empresas,  por  intermédio  de  seus

operadores  jurídicos,  em  busca  de  uma  uniformização  dos  contratos,  com  fito  na  unidade

mercadológica, como visto nos contratos de  leasing e  franchising. Os contratos de  joint ventures

são o reflexo da economia globalizada, formalizando e organizando a cadeia produtiva, em que se

supera as antinomias e diversidades do Direito local que dificultam as transações negociais.

A nova  lex  mercatoria,  como assim é  chamada a  regulação  contratual  da  Era  Pós-

Industrial,  caracteriza-se  pela  diminuição  ou  ausência  de  fronteiras  no  âmbito  negocial.  Nesse

momento,  há  uma  ausência  do  Estado  no  que  diz  respeito  à  formulação  de  normas  prévias  e

abstratas, formando uma comunidade de negócios que elabora e regula as próprias atividades.

Sobre isso, aduz Francesco Galgano:380

In  the  traditional  industrial  economy,  production  was  on  a  national  scale  and  only
exchanges were international. In the post-industrial era the entire economic organization is
on a  planetary scale.  Circulation  has  not  been  limited  to  goods.  Well  before  the  post-
industrial era,  “know-how” and production licenses circulated. Other instances are  joint
venture  contracts which  link  companies  of  different  and  distant  countries  and
multinational companies which control production in all six continents. Mass production on

378Artigo 88, parágrafo 6, Lei 12.529/2011.
379GALGANO, Francesco. The New Lex Mercatoria. In  Annual Survey of International & Comparative Law, vol. 2,
issue 1, article 7, 1995. Retirado de<http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol2/iss1/7> em 26 de dezembro
2018, pp. 102, 103.
380Idem, pp. 104, 110.
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a  planetary  scale  needs  mass  bargaining.  Multinationals  have  to  contract  at  uniform
conditions on a world markets. But the world markets are made up of a multitude of states,
each with its own national laws. 

(...)

The legal formula that now circulates in the world, that of the new lex mercatoria, has the
heritage of old and new cosmo-political aspirations of humanity. But the new law expresses
them without over-emphasizing the idea of universal brotherhood. It outlines the image of a
possible future, even if not everybody is ready to consider it a desirable future. The future
that appears shows a disarticulation that, on the one hand,  there is a society without a
state,  the  societas  mercatorum or  the  business  community,  ruled  by  the  new  lex
mercatoria  which  consolidates  its  planetary  dimension  by taking on  the  statutory
function and, with the international arbitration chambers, the jurisdictional function.
Yet, on the other hand, there is a growing multitude of national communities organized as
states and bearers of domestic interests not represented in the societas mercatorum, which
are progressively deprived of statutory and jurisdictional powers and of the control of the
circulation of wealth. 

Ante esse novo modo negocial, a liberdade das empresas e agentes econômicos é ampla,

pois escolhem como e com quem associar, criando uma rede de relacionamento contratual, bem

como se regulam por meio dele.

Como previsto em Ronald Coase, já citado, as atuações negociais, de relações simples e

individuais a relações complexas, como de grupos empresariais, têm como objetivo a eficiência

econômica máxima e custo de transação mínimo como critério básico.  Assim, a autorregulação

desses  contratos,  com  mínima  previsão  legal,  traz  inovações  para  o  mercado  e  a  Ciência,

importando ainda, um alto nível de confiança e cooperação dos co-ventures. 

Os contratos concentram a principal fonte de regulação dessa atividade, prevendo nas

suas cláusulas os procedimentos e condutas adequadas, daí por que, há um alto nível de elaboração

dos contratos, paralelos à legislação vigente de cada país. Nesse caso, as  joint ventures possuem

pouco alcance estatal, cabendo ao Estado fiscalizar as consequências e efeitos da atuação de cada

grupo, no que toca ou transgrida alguma legislação prévia. 

5.2.3 Arrendamento Mercantil Financeiro 

O  leasing é  a  denominação  do  arrendamento  mercantil  e  configura-se  pelo

financiamento de bens móveis ou imóveis por meio de uma locação do respectivo bem. Assim, o

locador pode renovar a locação, devolver o bem ou comprá-lo ao final do contrato, pagando em

cada situação somente o valor residual.

Pela legislação, o arrendamento mercantil é regulado pela Lei 6.099/74, pela Resolução

2.309/96 e pelas leis que abordam sobre arrendamento mercantil de bens imóveis e veículos, as leis

9.514/97 e 11.649/08.
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Define Aramy Dornelles:381

Não resta mais dúvida de que reúne destacada e fundamentalmente elementos de três outros
negócios jurídicos do direito comum, a saber: locação, compra e venda e mútuo. Não se
diga de maneira alguma que seja uma coligação de contratos. O arrendamento mercantil é
um só negócio e tem nome próprio. Mas também se utiliza em menor grau de elementos de
outros  negócios, seja relativamente ao conteúdo ou à forma tão somente. Assim ostenta
aspectos  de  mandato,  reserva  de  domínio,  corretagem,  operação  a  termo  etc.  Algo  de
mandato se encontra  na  indicação feita  pelo arrendatário do bem a ser  comprado pelo
arrendador.

Assim,  surgem  algumas  modalidades  de  arrendamento:  arrendamento  oriundo  do

próprio  fabricante  do  bem,  o  arrendamento  mercantil  operacional,  o  arrendamento  mercantil

financeiro, o arrendamento mercantil imobiliário, o  self leasing e o arrendamento com o próprio

vendedor do bem (lease back).

Na primeira  situação,  no arrendamento com o próprio fabricante,  a arrendadora é  a

própria  fabricante.  Além  da  manutenção  e  assistência  sob  responsabilidade  do  arrendador  e

possibilidade de resilição unilateral,382 esse contrato assemelha-se mais a um contrato de locação e

não se confunde com o arrendamento operacional. O operating lease ocorre quando o arrendamento

tem o bem e o operador ínsitos, conforme previsto no Brasil pela Resolução 2.309/96.

O leasing, propriamente dito e conhecido amplamente, é o denominado arrendamento

mercantil financeiro e, historicamente, é uma negociação intermediada por um corretor, exercida

posteriormente por bancos e instituições financeiras. Leciona Arnoldo Wald:383

Finalmente,  surgiu  o  leasing bancário  ou  financeiro  quando a  função  do  intermediário
passou a ser exercida pelos bancos, que complementaram ou substituíram a atividade dos
antigos corretores pelas sociedades de crédito ao consumidor ou sales finance companies.
Passou-se, assim, do  leasing industrial ou operacional ao  leasing financeiro, forma mais
requintada e fecunda, que domina o mundo há cerca de 20 anos.

Uma das características desse tipo de arrendamento é a possibilidade de cobrança do

Valor  Residual  e,  caso  inadimplido,  poderá  ter  um  valor  mínimo  a  ser  recebido,  ante  a  não

renovação contratual ou compra, contrariamente ao que é previsto para o arrendamento mercantil

operacional, no artigo 6, inciso IV, da Resolução 2.309/96.384

O arrendamento mercantil imobiliário surge como complementação, haja vista que o

leasing se origina para bens móveis, podendo ser utilizado tanto pela modalidade financeira como

operacional. Ainda pode ser feito para custeio de construções e questões atinentes à propriedade,

381LUZ,  Aramy Dornelles  da.  Negócios  jurídicos bancários:  o banco múltiplo e  seus contratos.  2.  ed.  São Paulo:
JUAREZ DE OLIVEIRA, 1999, p. 219.
382RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
383WALD, Arnold. Da licitude da inclusão da cláusula de correção cambial nas operações de arrendamento mercantil.
Revista de Informação Legislativa: Brasília, ano 21, n. 83, pp.306-344, julho/setembro, 1984.
384STJ, Resp. 1.099.212/RJ, Segunda Seção, relator ministro Massami Uyeda, julgado em 27/02/2013.
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conforme dispõe a Lei 9.514/97, ressalvando as normas referentes à locação, por serem contratos

com regime jurídico próprio. O self-leasing ocorre quando o arrendamento mercantil é feito com a

própria fabricante, na posição de arrendatária, e com sociedades coligadas e interdependentes da

sociedade arrendadora.385

O lease back foi regulado no Brasil, especificamente, pelo artigo 9 da Lei 6.099/74, e

pelo  artigo  13  da  Resolução  2.309/96,  que  dispõem  sobre  a  modalidade  financeira.386 Há

questionamentos  sobre  a  natureza  do  contrato  de  leasing,  se  típico,  atípico  ou  misto,  o  que  é

pertinente em uma análise de juízo de conformidade de contratos in concreto, garantindo segurança

na contratação.

De  efeito,  se  define  o  lease  back como  um  contrato  de  arrendamento  mercantil

financeiro firmado com a própria vendedora, em que se adquire o bem ao final, sendo este dado

como parte  do  adimplemento  da  obrigação  da  arrendadora;  ou  seja,  a  arrendatária  é  a  própria

vendedora; assim, há contratos para aquisição do bem e o lease back.

A jurisprudência brasileira reconhece o contrato de arrendamento mercantil como de

regime  jurídico  próprio,  ou  seja,  é  típico.  A Convenção  UNIDROIT387 define  que  a  operação

econômica do leasing compõe-se de dois contratos, um de fornecimento (supply agreement) e outro

de arrendamento (leasing agreement).

Embora previsto na lei, o lease back é relativizado no ordenamento jurídico brasileiro,

especialmente no que tange às questões fiscais, tendo em vista que, descaracterizado, se aproxima

de  uma  compra  e  venda  e,  por  sua  natureza,  tem  uma  carga  fiscal  maior.388 O  principal

questionamento acerca do  lease back advém do VRG, possui natureza determinada pela Portaria

MF 564/78, que pode se referir ao preço para aquisição do bem e, em outro sentido, como garantia à

arrendadora de recebimento mínimo pela alienação do bem a terceiro.

A Resolução 2.309/96, no seu artigo 7º, possui previsão do adiantamento do VGR, sem

que isso configure opção de compra, acarretando controvérsia na jurisprudência quanto a isso.389

385GICO JR., Ivo Teixeira. Elementos do Contrato de arrendamento mercantil (leasing) e a propriedade do arrendatário.
Revista de Informação Legislativa: Brasília, ano 36, n.143, pp.237-308, julho/setembro, 1999, p. 290.
386De acordo com esse artigo, a modalidade do lease back deve ser por arrendamento mercantil financeiro. Vejamos:

Art. 9º - As operações de arrendamento mercantil contratadas com o próprio vendedor do bem ou com pessoas
jurídicas a ele vinculadas, mediante quaisquer das relações previstas no art. 2º desta Lei, poderão também ser realizadas
por  instituições  financeiras  expressamente  autorizadas  pelo  Conselho  Monetário  Nacional,  que  estabelecerá  as
condições para a realização das operações previstas neste artigo.

Art.13. As operações de arrendamento mercantil com tratadas com o próprio vendedor do bem ou com pessoas
a  ele  coligadas  ou  interdependentes  somente  podem  ser  contratadas  na  modalidade  de  arrendamento  mercantil
financeiro, aplicando-se a elas as mesmas condições fixadas neste Regulamento.
387Disponível em <https://www.unidroit.org/> Acesso em 26 de dezembro de 2018.
388Exemplos: Artigo 116, CTN, combinado com a Lei complementar 104/2001; e, a Medida Provisória 66/2002.
389Entendimento do Ministro Ruy Rosado: “uma consequência dessa cobrança antecipada (do VGR) é que se elimina a
opção de compra, pois é a única alternativa que resta a quem já pagou antecipadamente o preço.” (STJ, Resp n.178.272,

https://www.unidroit.org/
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Em razão  de  reiteradas  decisões  nesse  sentido,  o  STJ  formulou  a  Súmula  263,  com seguinte

disposição:  “a  cobrança  antecipada  do  valor  residual  (VRG)  descaracteriza  o  contrato  de

arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda a prestação.”

Essa  análise  do  STJ  afetou  diversos  contratos  de  arrendamento  mercantil,

descaracterizando-os para contratos de compra e venda, modificando substancialmente os direitos e

obrigações,  bem como as proteções vinculadas a  esse tipo de negócio.  A causa e o objeto dos

contratos citados são distintos, embora em algum momento pudessem ter resultado semelhantes, por

caminhos jurídicos distintos. 

Após  essa  decisão,  em  2004,  o  STJ  editou  a  Súmula  293,  contrária  à  primeira,

restabelecendo o arrendamento mercantil, mesmo com antecipação do VRG. Assim, as autoridades

fiscais só poderão descaracterizar esse contrato caso existam defeitos no negócio jurídico ou ocorra

alguma hipótese prevista na lei, como por exemplo, os artigos 2, 9 e 14 da Lei 6.099/74.

Outros  aspectos  surgem  na  previsão  contratual  do  arrendamento,  como  no

inadimplemento da arrendatária. Ainda poderá a arrendada prever contratualmente o vencimento

antecipado da obrigações,  com a consequente cobrança das parcelas vencidas e vincendas ou a

recuperação do bem, ser ressarcida do prejuízo e cobrar, a título de cláusula penal compensatória, as

parcelas vincendas.

Embora  previsto  no  contrato,  o  STJ  entende  que  ao  retomar  o  bem,  vencido

antecipadamente o contrato, a arrendadora não poderá cobrar as parcelas vincendas, por ser devida a

contraprestação em detrimento do uso e gozo da coisa, o que não ocorre com a retomada do bem.

Então, o preço seria fixado a um valor de locação, não vinculado ou referente ao valor de aquisição

e acaba por aproximar, equivocadamente, com a locação.390

Distingue-se  da  locação pela  natureza  das  prestações,  tendo em vista  que,  assim,  a

contraprestação se refere ao uso e gozo do bem, renovada em cada período e, no arrendamento

mercantil, a prestação é instantânea. Se foi, no entanto, acordado, de modo parcelado, a prestação

está  vinculada  não  só  à  disponibilização  do  bem,  mas,  principalmente,  ao  investimento  da

arrendadora,  que  norteia  o  valor  devido,  conforme artigo  5,  inciso I  do Regulamento Anexo à

Resolução 2.309/96. A distinção é clara entre a dívida de aluguéis,  consoante define Pontes de

Quarta Turma, Relator Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 18/03/1999). Nesse sentido, Min. Waldemar Zveiter, no
mesmo ano: STJ, Resp 1633.845/RS, Terceira Turma, julgado em 15/06/1999).
390STJ,  Resp 16824-0/SP,  Quarta Turma,  Relato Ministro Athos Carneiro,  julgado em 23;03;1993.  STJ,  AgRg nos
Embargos  de  Declaração  no  Resp  n.448.5560/MG,  Terceira  Turma,  Relatora  Min.  Nancy  Andrighi,  julgado  em
30/06/2003; Resp n.173.550/RS, Terceira Turma, Relator Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 06/04/2000. Ver também a
respectiva discussão em outros países, Portugal e Alemanha: DUARTE, Rui Pinto.O contrato de locação financeira.
Disponível em:<https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/rpd_ma_12952.pdf> Acesso em 26 de dezembro de 2018.
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Miranda:391

A dívida de  aluguer  pode ser  adimplida  periodicamente,  ou  em datas  determinadas  ou
determináveis, ou de uma só vez. Algumas locações são pagas com uma só prestação (…).
Se o pagamento é por períodos regulares de tempo, com se por mês, ou por trimestre, ou
por ano, tem-se de entender, salvo cláusula explícita, implícita ou tácita em contrário, que a
cada contraprestação corresponde ao tempo de uso ou de uso e fruição.

Nos contratos de  leasing, embora haja previsão legal que traz contornos e regulação

para o negócios, houve relativização e descaracterização do contrato, convertendo-o em negócio

distinto  do  querido  pelas  partes,  contrário  ao  fundamento  originário  do  negócio,  bem  como

desconsiderando os elementos  gerais  intrínsecos,  evidentemente relacionados à  manifestação de

vontade que dá a destinação dos efeitos jurídicos almejados. É, pois, flagrante a descaracterização,

por se tratar de negócio jurídico causal, ou seja, a causa é relevante para validade e eficácia.

Assim, a atuação estatal, seja por via legislativa ou judicial, deverá atender os requisitos

elementares do negócio, pois, do contrário, o risco de insegurança jurídica é grande e, não só isso, o

desfazimento da figura contratual para a finalidade precípua impede a otimização e a possibilidade

de operações econômicas sob a tutela jurídica. 

Desse modo, a compreensão histórica do instituto e, especialmente, a manutenção da

vontade,  manifesta  ou  declarada,  assegura  o  instrumento  da  razão  de  ser  do  instrumento.

Obviamente,  as  estruturas  dos  negócios  de  leasing e  de  compra  e  venda  são  completamente

distintas.  De sorte  que burlar  a vontade das partes,  quando não há vínculo a  nenhuma questão

prevista em lei, afeta negativamente o mercado e demais relações negociais e, consequentemente, o

desenvolvimento  que  se  busca  com  a  implementação  das  novas  técnicas  de  aprimoramento  e

financiamento.

391PONTES DE MIRANDA,  Francisco  C.  Tratado de  Direito  Privado:  direito  das  obrigações,  locação  de  coisas,
locação de uso e fruição. São Paulo: Revista dos Tribunais, Tomo XL, 2013, p. 129.
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6 CONCLUSÃO

A pretensão do trabalho foi  averiguar  a  importância  da autonomia  perante  todas  as

situações  de  limitação  e,  pode-se  perceber,  o  valor  jurídico  e  científico  foi  aprimorado  e  não

suprimido. A Ciência Jurídica, de modo geral, foi aperfeiçoada ante as nuanças surgidas no decurso

da evolução contratual, originando matizes complementares à matéria.

Ressalta-se que o valor científico da autonomia na composição da obrigação, por meio

da  Teoria  do  Fato,  que  tem seu  correspondente  no  Ato  Jurídico,  demonstra  a  necessidade  de

observação  dessa  base  do  Direito  Privado,  considerando  que  existe  sistematicidade  para  sua

importância na senda jurídica. Assim, não é um mero valor, mas instituto científico, que, por meio

de  uma  análise  criteriosa,  como  componente  principal  de  suporte  fático  dos  novos  contratos,

possibilita a manutenção e execução, bem como confere segurança jurídica às respectivas relações.

No  que  diz  respeito  ao  dirigismo,  nas  suas  variadas  modalidades,  este  restringe  o

autorregramento desmedido. Assim, sobeja evidente que o equilíbrio entre o proveito público e o

interesse privado é plenamente possível, quando há uma legislação clara, uma atuação efetiva do

Poder Público, bem como segurança das relações privadas pela observância da vontade, causa e

finalidade contratual, o que se torna possível quando se tem uma atuação conjunta e não oposta.

Conforme os  contratos específicos abordados,  evidenciou-se a  inovação oriunda dos

contratos, sempre adequados à necessidade e à realidade negocial pretendida. A inobservância dos

elementos  mencionados traz uma ruptura desses  contratos,  mas,  não só,  do sistema econômico

vinculado também. De tal maneira, a autonomia não é excluída nos casos protegidos pela lei, pois

ela possui somente menor incidência, mas existente, tendo em vista que o querer compõe o negócio,

mesmo que tutelado.

Nos  contratos  atípicos,  nota-se  uma incidência  máxima de  autonomia,  onde não há

previsão da forma, execução e efeitos, em que a composição se dá basicamente pela vontade das

partes, sob vínculo à causa que os baseia e, necessariamente, a compreensão dos contratos atuais

passa pela  valorização e  saber científico da vontade e  da causa.  Vale lembrar  que,  mesmo nas

matérias em que há proteção máxima da lei, poderá haver distorções não vinculadas às situações de

equilíbrio contratual  material,  como superendividamento,  mas sim ausência estatal  dos  serviços

essenciais.  Além do mais,  o  mercado instável  e  inseguro reflete  piora no quadro consumerista.

Assim, não se trata de equilíbrio entre as partes, mas de uma falha sistêmica. 

Nesse  sentido,  buscou-se,  pela  sistemática  ponteana,  compreender  a  composição  do

negócio,  o que seria  necessário para existir,  valer  e  produzir  efeitos.  O contrato,  na concepção

romana,  era  completamente  vinculado  à  lei,  com  modalidades  rigorosas  e  precisas  para
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reconhecimento jurídico, ainda com especificidade no que tange às pessoas legítimas e capazes para

fazê-lo.

Desde o momento em que a atividade jurisprudencial é intensificada, os contratos novos

não surgem, na verdade, eles são reconhecidos juridicamente, pois ocorriam à revelia do Direito.

Então, o Direito passou a recepcionar as mudanças sociais, conferindo segurança e obrigatoriedade

de cumprimento,  aprimorando as  relações  sociais,  por  meio  do  contrato.  Do mesmo modo,  os

contratos contemporâneos são mais bem integrados ao Direito e solucionados pela Ciência Jurídica

pela observação sistêmica da vontade que o compõe, alinhado com leis, doutrina, etc.

No que tange aos princípios e cláusulas gerais, indica-se cautela nas questões privadas

para incidência de princípios socializadores. A análise deve ser proporcional à necessidade, não

havendo espaço para aplicação direta nas relações entre particulares, embora entendimento em caso

específico da Corte Suprema nesse sentido. Resta claro que os contratos deverão ser analisados

singularmente para segurança e manutenção do próprio Direito, pois a liberdade está atrelada à

possibilidade de a pessoa recorrer à autodeterminação e à sua propriedade, material ou imaterial,

sustentação da estrutura da organização social, política e jurídica.
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