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RESUMO 

 

FILGUEIRA, Fábio Antônio Correia. O princípio da função social do contrato. 
2006. 161f. Dissertação de mestrado em Direito. Faculdade de Direito, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 

 

Pesquisa sobre o princípio da função social do contrato. O princípio da 
autonomia da vontade,  no Estado Liberal, regeu a disciplina dos contratos. 
Aí se construiu a teoria clássica, baseada nos dogmas da liberdade 
contratual, do consensualismo, da força obrigatória da palavra acordada e 
da relatividade dos efeitos das convenções, que permearam as codificações 
do século XIX e a brasileira de 1916.  A época retratava o contrato 
individualista, crente na legitimidade da vontade para torná-lo justo, e por 
isso desconsiderava qualquer apreciação empírica para adequá-lo às 
condições econômicas dos contratantes, porventura alteradas por causas  
supervenientes ou contemporâneos à celebração. No século XX, o mundo 
sofre transformações políticas, econômicas, filosóficas e jurídicas, 
estimuladas pelos dois conflitos mundiais e pela revolução bolchevique. 
Surge o Estado Social interventor, cujo propósito é humanizar a 
propriedade, condicionando-a a cumprir fins sociais. Nessa esteira, 
constitucionaliza-se o Direito Privado, em virtude do que o  ramo contratual 
recepciona a função social.  Está implícita na Constituição Federal, no 
Código de Defesa do Consumidor e na legislação trabalhista. O Código Civil 
de 2002 acolheu-a de maneira expressa. Tem natureza de princípio e 
cláusula geral codificada, cujo papel é proteger a parte débil do vínculo 
contratual, mediante o equilíbrio na repartição de direitos e obrigações 
contraídos, avaliada pelas circunstâncias sociais, culturais e econômicas 
que giram ao derredor dos contraentes. Assim, legitima as intervenções do 
legislador e do Estado-juiz nos laços interprivados para redimensionar os 
princípios contratuais tradicionais.  

 

Palavras-chave: Função social do contrato,  Autonomia da vontade,  Estado 
Liberal, Estado Social.



  

RÉSUMÉ 
 

 

FILGUEIRA, Fábio Antônio Correia. Le principe de la fonction sociale du 
contrat. 2006. 161f. Dissertation de la maitrise en Droit. Faculdade de 
Direito, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. 

 

Recherche sur le principe social du contrat. Le principe de l’ autonomie de la 
volonté, dans l’ Etat Libéral a géré la discipline des contrats. C’ est là, qu’ on 
a construit la théorie classique, basée sur les dogmes de la liberté 
contractuelle, du consensus, de la force obligatoire de la parole accordeé et 
aussi de la relativité des effets des conventions, qui ont traversé les 
codifications du XIX siècle et celle brésilenne de 1916. L’ époque rappoutait 
le contrat individualiste, croyant à la légitimité de la volonté pour le rendre 
juste et pour cela déconsiderait toute sorte d’appréciation empirique pour l’ 
approprier aux conditions économiques des contractants, evéntuellement 
modifiées par  raisons ultérieures ou contemporaines à la célébration. Au XX 
siècle, le monde supporté des changements politiques, économiques, 
philosophiques et juridiques stimulés par les deux conflits mondiaux et par la 
révolution bolcheviste. Il surgit l’ Etat Social interventionniste, dont le but est 
d’ humaniser la propriété en la conditionnant à accomplir des fins sociales. 
Dans ce chemin, s’ établit le Droit Privé, en vertu de ce que le domaine 
contractuel accueille la fonction sociale. C’ est implicite dans la Constitution 
Fédérale, dans le Code de Défense du Consommateur et également dans la 
législation du Travait. Le Code Civil de 2002 l’a reçue d’une manière 
expresse. Elle a nature de principe et clause générale codifiée dont le rôle 
est de protéger la partie affaiblie de la liaison contractuelle, an moyen de 
l’équilibre dans la division des droits et devoirs attrapés, évaluée par les 
circonstances sociales, culturelles et économiques qui circulent autour des 
contractants. Aínsi, elle légitime les interventions du législateur et du juge 
dans les liens interprivés pour reévaluer les principes contractuels 
traditionnels. 

 

Mots-clés :  Fonction sociale du contrat,  L’autonomie  de la  volontée, L’État 
Libéral, L’État Social.
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação estuda um dos princípios da disciplina contratual 

privada hodierna: o da função social. A reflexão engloba os aspectos históricos e 

axiológicos que influenciam direta ou indiretamente o seu nascimento, bem como 

apresenta os marcos teóricos dele tanto na perspectiva constitucional como na 

infraconstitucional, sem olvidar a necessidade de investigar critérios práticos à sua 

operacionalidade. 

Pode-se situar o objetivo geral da pesquisa como sendo o de estipular um 

conteúdo ao instituto da função social do contrato, capaz de resolver conflitos 

intersubjetivos nos diversos ramos do Direito Privado, a exemplo do civil, 

consumerista e trabalhista. Para fazê-lo, há de se percorrer o caminho das 

transmutações políticas, econômicas, jurídicas e filosóficas que deram nascimento à 

modernidade do Estado Liberal, responsável pela construção do dogma da 

autonomia da vontade na teoria contratual clássica, até o surgimento do Estado 

Social, executor de um programa de socialização do contrato, a culminar na sua 

reestruturação principiológica, com impacto no julgamento das questões práticas.    

A escolha da temática em apreço deve-se ao fato de que somente com o 

novo Código Civil pátrio, inovador ao acolher expressamente o princípio da função 

social do contrato, veio à tona o interesse em delimitar o seu contorno exegético 

para desse modo servir de eficiente meio solucionador das lides envolventes da 

matéria contratual, estando, por isso, essa busca, em fase embrionária na doutrina e 

na jurisprudência, a justificar a escassa bibliografia a respeito. De imediato, exsurge 
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a curiosidade no estudioso da civilística em vencer o desafio de estabelecer a 

fronteira conteudista de tão vaga expressão. 

Há outra razão. Nada obstante o relatado estágio incipiente, os que se 

aventuram a enfrentar o assunto costumam atribuir uma definição restritiva à função 

social do contrato, pois não a aceitam como fundamento para interferir, diretamente, 

no vínculo jurídico dos contratantes. Sustentam, tão-somente, uma atuação externa 

dela para opor a eficácia contratual a terceiros, que assumem a obrigação geral de 

respeitar os contratos alheios. É inaceitável esse entendimento, por significar apego 

ao vetusto dogma da autonomia da vontade e à resistência de procurar elementos 

interpretativos que extrapolem os oferecidos pela dogmática tradicional, refratária na 

aceitação da exegese constitucional do Direito Civil. 

Se a função social do contrato retrata situação em que a validade e eficácia 

deste estão a depender não só da existência dos elementos essenciais do negócio 

jurídico, que são a vontade, a capacidade do sujeito, a licitude do objeto e a 

obediência à forma prescrita em lei, senão também da conformidade do pacto com 

os ditames constitucionais e infraconstitucionais da socialidade, ou melhor, de terem  

as partes cumprido o programa axiológico encartado na Constituição, fica evidente a 

importância de perscrutar o alcance da função social do contrato e as hipóteses 

fáticas em que ela se concretiza, a fim de se formularem respostas que orientem o 

intérprete na aplicação dela e os pactuantes, os quais passam a dispor de 

informações necessárias a se eximirem de firmar contrato que a descumpra.  

De mais a mais, para uma compreensão adequada do tema, façam-se os 

seguintes questionamentos: qual o tipo de sistema jurídico, o lógico-positivista ou o 

aberto-axiológico, que melhor se adapta à natureza jurídica da função social do 

contrato? Quais as principais influências históricas, filosóficas e políticas que 
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levaram ao reconhecimento do princípio da autonomia da vontade e ao da função 

social do contrato? Há incoerência em tratar a função social do contrato como 

princípio e cláusula geral? Qual o conteúdo adequado ao princípio da função social 

do contrato? A função social do contrato exclui o direito subjetivo das partes? 

Ainda: o princípio da função social do contrato tem, apenas, uma dimensão 

externa, pois funciona somente como limitador da premissa concernente à 

relatividade do contrato? Ou se presta, igualmente, a intervir de maneira direta no 

vínculo estabelecido pelos contratantes? A função social do contrato atinge os 

contratos anteriores ao Código Civil de 2002? É possível compatibilizar a vagueza 

do princípio da função social do contrato com a segurança jurídica? Quais os 

critérios de que se vale o juiz para aplicar, na solução das lides contratuais, o 

princípio da função social?  

No desenvolvimento da compreensão funcional do contrato, utiliza-se a 

metodologia civil-constitucional, a saber, processo hermenêutico em que se invoca a 

eficácia direta das normas constitucionais para interpretar institutos típicos do Direito 

Privado e resolver conflitos intersubjetivos afetos ao seu âmbito de atuação. Desse 

modo, afasta-se da exegese defensora da centralidade do  Código Civil, na qual este 

é o mais importante pólo irradiador de regras e premissas solucionadoras das 

contendas interprivadas. Para atingir esse desiderato analítico, faz-se exame 

bibliográfico, a envolver autores nacionais e estrangeiros, bem assim  

jurisprudencial, a confirmar os pontos de vista sustentados no decorrer da redação.   

O trabalho está dividido em sete Capítulos. Os dois primeiros, à vista da 

nominação principiológica da dissertação, retratam a idéia de sistema e a 

importância dos princípios no ordenamento jurídico, pondo estes como ferramentas 

imprescindíveis para suprir lacunas normativas, orientar a compreensão do Direito e 
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servir de mandados de otimização, condicionando as atuações humanas na busca 

de fins traçados pela sociedade.  

Nos terceiro e quarto, examinam-se o princípio da autonomia da vontade, à 

luz do individualismo filosófico, político, econômico e jurídico do Estado Liberal, e o 

reflexo dele na edificação dos pilares clássicos da teoria contratual, que impregnou 

as codificações do século XIX e início do XX, a exemplo da brasileira de 1916. Nos 

dois tópicos, fica marcada a idéia de contrato como poder absoluto da vontade de 

criar as regras dos relacionamentos intersubjetivos, impossíveis de serem alteradas, 

mesmo pela intervenção do Estado, cuja missão é apenas garantidora dos espaços 

de liberdade individual. Nessa época, inexistem considerações funcionais ou sociais 

nas contratações. 

No quinto, na trilha das mutações histórico-sociais, aponta-se o surgimento 

do período de solidarismo, que rompe com os ideais do liberalismo ao sobrepor os 

interesses coletivos aos individuais, a constituir fonte mediata dos ajustes 

funcionalizados a cumprir as escolhas valorativas da ordem constitucional, que 

passa a receber atenção especial da hermenêutica, no sentido de dar efetividade a 

seus comandos socializantes. Na seqüência lógica, o sexto Capítulo estuda a função 

social do contrato na perspectiva da Constituição Federal, do Código Civil, do 

Código de Defesa do Consumidor e da legislação trabalhista, que no conjunto  

espelham o Estado de solidariedade, interventor nos liames interprivados para 

erradicar as suas desigualdades, as injustiças e para resguardar a dignidade 

humana.   

No derradeiro, fala-se do controle jurisdicional do contrato, segundo o 

princípio da função social, em que se confirma a viabilidade pragmática dos 

aspectos teóricos da dissertação, enfocando-se questões como a limitação 
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interpretativa da função social do contrato, a segurança jurídica, a retroatividade, 

critérios de aplicação pelo juiz e manifestações jurisprudenciais. 
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1 OS PRINCÍPIOS E SUA IMPORTÂNCIA NO SISTEMA JURÍDICO 

1.1 A relação entre princípios, valores e cláusulas gerais 

Constitui um desafio à filosofia do direito ou à teoria geral do direito o 

enfrentamento da temática dos princípios jurídicos ou princípios gerais do direito, 

vocábulos esses considerados sinônimos devido à negação, hoje, da opinião comum 

de que haja princípios de validade e eficácia universais, aplicáveis a qualquer 

ordenamento jurídico, sem a preocupação com a situação histórico-cultural sobre 

que irão recair1.  

A dissertação em apreço, ao modelar a função social do contrato na 

perspectiva principiológica, reclama, de antemão, um capítulo que comporte a 

análise do significativo papel desempenhado no mundo jurídico pelos princípios, 

momento em que se demonstrarão as peculiaridades que os circundam, quanto à 

forma, conteúdo, diferenças com outras espécies de normas e à natureza jurídica.  

 Revelar-se-á a eficiência com a qual a jurisprudência os manipula e os 

transforma em elementos fundamentais ao desvendamento das questões jurídicas. 

Mas, para tanto, faz-se indispensável, após esclarecer, em traços gerais, as noções 

entre as categorias jurídicas dos princípios, valores e cláusulas gerais, propor uma 

concepção de sistema que abarque essas normas de conteúdo fluido e aberto. 

__________ 
1José Fabio Rodrigues Maciel. Teoria geral do direito: segurança, valor, hermenêutica, princípios, 
sistema. São Paulo: Saraiva, 2004, p.97, é enfático ao dissertar que a formulação dos princípios 
depende de cada estágio da formação sociocultural, sendo, por  isso, mutáveis da mesma forma 
como a sociedade o é. Também: Margarita Baladiez Rojo. Los princípios jurídicos. Madrid: Tecnos, 
1994, pp.56 e ss.; Claus-Wilhelm Canaris. Pensamento sistemático e conceito de sistema na 
ciência do direito. Tradução: António Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002, p.276; Karl Larenz. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José Lamengo. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p.599; Marco Antonio Lima Berberi. Os princípios na teoria 
do direito.São Paulo: Renovar, 2003, p.88. 
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Sobre a origem dos valores e dos princípios, sustenta-se que não são 

criação da consciência individual, de alguém isolado do mundo e dotado do saber 

quase divino para instituí-los, como se cada indivíduo fosse capaz de produzi-los 

numa lista. Tampouco se constituem como uma realidade objetiva, com existência 

independente da psique humana ou do fato social, representando objetos ideais 

autônomos, integrantes de um espaço próprio, no qual a tarefa do sujeito adstringe-

se em descobri-los pela intuição, nunca criá-los. Também não dimanam somente do 

consciente coletivo, o qual seria o conjunto da sociedade, formando uma unidade 

independente dos que a compõem, produtor de desejos e interesses comuns aos 

quais se submetem os homens na sua individualidade2.   

A falha principal das fontes acima esboçadas está no desprezo com que 

tratam a experiência histórica como dado essencial na formação dos valores e dos 

princípios. Uns e outros, na verdade, emergem das relações sociais, em que o atuar 

humano altera e inova a natureza. Nesse processo transformador, a conjugar ações 

individuais e coletivas, o homem constrói modelos ideais de compreensão do mundo 

circundante, pondo-os como diretivas a serem alcançadas. Os princípios e os 

valores significam esse estado ideal estimado pelo homem, numa época e num 

espaço determinados3.  

__________ 
2Nesse parágrafo, afasta-se, na seqüência lógica dos argumentos, do exclusivismo das teorias 
psicológicas, ontológicas e sociológicas sobre o valor, segundo delineamento formulado por Miguel 
Reale. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 1987, pp.195 e ss. 
3Ibid., pp.205/206, diz que o espírito humano projeta-se por sobre a natureza, alterando-a e 
conferindo-lhe nova dimensão. Esses novos sentidos que o homem dá ao mundo  natural 
correspondem aos valores. E conclui o raciocínio, dizendo: “O valor, portanto, não é projeção da 
consciência individual, empírica e isolada, mas do espírito mesmo, em sua universalidade, enquanto 
se realiza e se projeta para fora, como consciência histórica, no processo dialógico da história que 
traduz a interação das consciências individuais, em um todo de superações sucessivas”. Na mesma 
linha da historicidade dos valores e princípios: Gregório Robles. Os direitos fundamentais e a ética 
na sociedade atual. Tradução: Roberto Barbosa Alves. Barueri: Manole, 2005, p.30; e Margarita 
Beladiez Rojo, op. cit., pp. 56 e ss.,  em que assevera: “Por esta razón, no basta com firmar su 
generalidad. Hay que demonstrar que no se trata de um mero juicio subjetivo, sino de um sentir de la 
entera comunidad”.  
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Para esclarecer o ponto de vista, evoque-se uma situação. O valor liberdade 

constituiu um ideal perseguido pelo homem moderno, pois a sociedade medieva 

desestimava-o. Ele resulta das mutações sócio-culturais em que novas formas de 

convivência são eleitas, i.e., o sujeito queria autonomia para vender, comprar, 

alienar a mão-de-obra, ter acesso à propriedade, escolher a religião e seus 

governantes. Nesse contexto, o consciente coletivo almejou e lutou com obstinação 

para desgarrar-se das estruturas opressoras do feudalismo. Esse agir incessante 

tornou possível a edificação de um estado de coisas desejado: relações sociais 

baseadas no valor da liberdade, em contraposição ao desvalor da tirania.  

Por isso, cabe dizer que o mundo dos valores é o do dever ser, “Das normas 

ideais segundo as quais se realiza a existência humana, refletindo-se em atos e 

obras, em formas de comportamento e em realizações de civilização e cultura, ou 

seja, em bens que representam o objeto das ciências culturais”4. 

No campo do Direito, a correspondência entre os valores e os princípios está 

em que ambas as categorias se classificam como espécies normativas, integrantes 

do ordenamento jurídico5. Daí a dificuldade em se buscar uma clara distinção. No 

máximo, consegue-se uma tênue diferença, em face de nos princípios haver um 

grau maior de especificação da conduta necessária para atingir o fim e da 

conseqüência jurídica pela sua violação, ao passo que os valores concentram 

elevadas indeterminações prescritivas e descritivas6. Dessa maneira, os princípios 

funcionam como delimitadores da amplitude dos significados dos valores.  

__________ 
4Miguel Reale, op. cit., p.191. 
5Ricardo Luis Lorenzetti. Fundamentos do direito privado. Tradução: Vera Maria Jacob de Fradera. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pp.322/323. 
6Claus-Wilhelm Canaris, op. cit, pp. 86 e ss; Marco Antonio Lima Berberi, op. cit., pp.100/1001. 
Entendimento contrário expressa Margarita Beladiez Rojo, op.cit., p.139, onde argumenta que não 
tem sentido diferenciar valores e princípios pelo simples fato de os primeiros possuírem carga 
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A sociedade brasileira, no decurso das suas transformações sócio-

econômico-políticas, constituiu uma série de valores, muitos dos quais acolhidos nas 

fontes tradicionais do Direito. Apontem-se os valores jurídicos pessoa e igualdade, 

imersos no preâmbulo da Lei Maior, cuja menção genérica é insuficiente para a 

descoberta de como se proceder à sua concretização.  

Entretanto, quando a mesma Constituição, no art.5º, caput e LIV, hospeda 

os princípios da não discriminação e do devido processo legal, portanto, dois modos 

de realizar os valores igualdade e pessoa, já circunscreve a abrangência destes e se 

lhes atribui finalidades específicas a serem cumpridas, motivo por que são 

determináveis as condutas aptas a efetivá-los e os efeitos do seu descumprimento: é 

inconstitucional e ineficaz lei que faz infundada discriminação por motivo de raça ou 

sexo, p. ex., regra que só permite freqüentar escola pública quem for do sexo 

masculino; é nulo o ato jurisdicional que mande privar a liberdade ou penhorar bens 

sem respeitar o procedimento legal. 

As cláusulas gerais consistem numa técnica de legislar, por meio da qual o 

legislador constrói regras com expressões lingüísticas indeterminadas, e assim 

comete ao intérprete a responsabilidade de preenchê-las casuisticamente, 

socorrendo-se dos valores e princípios jurídicos7. O diferencial entre tais elementos 

reside em que aquelas (as cláusulas gerais) estão numa escala superior de 

proposição normativa, ante a relativa proximidade com as regras descritivas rígidas. 

Logo, não há como efetuar uma subsunção direta na aplicação dos artigos do 

Código Civil que cuidam, e.g., da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Aí, 

___________________________________________________________________ 
prescritiva inferior aos últimos. E conclui que ambos são normas jurídicas que expressam os valores 
jurídicos da comunidade. 
7Judith Martins Costa. O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas gerais no 
projeto do código civil. In: Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 87, n.º 753, 
julho/1998, p.27.  
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há de mister o recurso a valores e princípios, como os da honestidade, seriedade, 

solidariedade, justiça material etc., pondo em ação essa escolha legislativa. 

1.2 A construção do sistema jusracionalista  

Quando se fala em sistema vem à mente, após consultar o léxico8, a idéia de 

algo construído pela razão de modo ordenado, coerente e unitário, a traduzir 

absoluto controle sobre o objeto examinado, a ponto de se chegar à verdade a seu 

respeito, como ocorre numa inferência de operação matemática, cujo rigor lógico dos 

cálculos representa resultados incontestes.  

O passo seguinte e comum é vincular essa concepção de sistema 

metrificado ao pensamento científico das Ciências Naturais, integradas pelas 

disciplinas formais e empíricas, como a Lógica, a Matemática, a Física, a Biologia, e, 

em seguida,  estendê-la às Ciências do Espírito, compostas pelo Direito, pela Moral, 

pela História etc9. Em suma, imagina-se que o sistema, por se revestir de ordenação 

e unidade, símbolos de controle racional do objeto, é condição sine qua non do 

processo científico, já que este não existiria em ambiente desordenado, desconexo e 

irracional.  

 

__________ 
8Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. O novo dicionário aurélio eletrônico – século XXI. São 
Paulo: Nova Fronteira, 2004, 1 CD-ROM, que, dentre várias definições sobre sistema com enfoques 
assemelhados, apresenta uma que diz: “Disposição das partes ou dos elementos de um todo, 
coordenados entre si, e que funcionam como estrutura organizada”. 
9Miguel Reale, op. cit., pp.240 e ss., elabora a classificação entre as Ciências Histórico-culturais, 
também conhecidas como mundo do espírito ou mundo histórico, que têm por objeto um produto da 
História ou um bem cultural, submetido à compreensão humana por nexos de finalidades, e as 
Ciências Naturais, cujo objeto é o mundo do ser, explicado por leis causais. 
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 Ao irmanar o modo de pensar sistemático ao científico10, a etapa 

subseqüente fora estender o método deste último a todos os ramos do 

conhecimento humano, até ao jurígeno. A quem se deve creditar essa postura 

teórica? Ao movimento jusracionalista dos séculos XVII e XVIII, que cogitara, nas 

proximidades do seu ocaso, fundado na aplicação do postulado matemático, 

consistente em partir de premissas gerais e aportar nas especiais, com inspiração no 

encadeamento da lógica dedutiva, conquistar a demonstração evidente das normas 

jurídicas11.  

Acreditava-se que o estudo do Direito, para ser cientificista, teria de aplicar a 

mesma metodologia investigativa da natureza, concebida desde o século XVI12. Uma 

das mais importantes fontes influenciadoras dessa visão axiomática do mundo 

jurídico foi a pregação filosófica de Descartes13, que advogou, como indispensável à 

obtenção do conhecimento das coisas, o preceito lógico dos geômetras, segundo o 

qual se devem conduzir por ordem os pensamentos, de sorte que o sujeito inicie a 

cadeia gradativa pelos objetos mais simples e dirija-se aos mais complexos, levando 

em conta, sempre, uma hierarquia entre os bens considerados. Numa palavra, 

defendeu que todas as coisas sujeitas ao conhecimento do homem podem ser 

demonstradas pelo método lógico-formal da geometria14.    

A confiança absoluta na razão, em desprezo pela manifestação dos 

sentidos, alcança o ápice quando Descartes conclui que se é científica a afirmativa 

__________ 
10Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p.14, nota 16, na qual o autor atribui a Binder “A ligação inseparável 
entre a natureza científica do Direito e a idéia do sistema”. 
11Francisco Amaral. Racionalidade e sistema no direito civil brasileiro. In: Revista de direito civil: 
imobiliário, agrário e empresarial, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 17, n.º 63, 
janeiro/março/1993, pp.46/47.  
12Boaventura de Sousa Santos. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003, p.33. 
13Ibid., loc. cit., ensina que a filosofia da ciência moderna, que influenciou o positivismo oitocentista, é 
herança do racionalismo cartesiano. 
14 René Descartes. Discurso do método: regras para a direção do espírito.Tradução: Pietro Nassati. 
São Paulo: Martin Claret, 2003,  p.32. 
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de que  num triângulo os três ângulos são iguais a dois retos ou de que numa esfera 

todos os pontos são eqüidistantes, embora nada garanta existirem no mundo tais 

figuras, então é certo que Deus - ser perfeito – existe tal como as referidas 

demonstrações dos geômetras15.   

O sistema talhado sob esse formalismo extremo obstaculizava a penetração, 

no seio da Ciência Jurídica, de fatores sócio-axiológicos. Abarcava esta, então, uma 

experiência a-histórica e a-valorativa, fechada por construções de pura 

racionalidade. É o retrato fiel do império da ratio, nascente primordial do saber. 

A alteração do enfoque dá-se nos albores da quadra oitocentista com o 

advento da pandectista16, que, em seus primórdios, ao imprimir uma dimensão 

histórico-cultural ao Direito, distancia-se da exclusividade das entidades abstratas 

jusracionalistas; por outro, destas se aproxima ao adequar o seu pensar a um 

sistema expositivo coerente e gerador de unidade material pelo espírito do povo, que 

reflete a tradição cultural radicada no Jus Romanum17, bem como a um formal, 

devido à idealização da típica estrutura abstrata da relação jurídica18. É assim que o 

sistema jurídico pandectista, de matriz savignyana, conquanto baseado na reflexão 

científica de influxo cartesiano, logra coordenação interior, com sentido de 

__________ 
15René Descartes, op. cit., p.44. 
16Expressa o pensamento jurídico baseado no Digesto ou Pandecto, um dos quatro livros do 
monumento legislativo legado por Justinianus; os outros são: Codex, Novelas e Institutos.  Outrossim, 
dele resultou a denominada Escola Histórica do Direito, capitaneada por Savigny, o qual, ao 
resguardar o Direito do arbítrio do legislador, elaborou o sistema jurídico unindo as experiências 
empíricas do humanismo e os axiomas centrais do jusracionalismo.  A respeito, vide R. C. van 
Caenegem. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo Lima 
Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp.25/26.  
17António Menezes Cordeiro. Introdução: os dilemas da ciência do direito no final do século XX. In: 
Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., pp.LXXXII e ss. 
18Franz Wieacker. História do direito privado moderno. Tradução: Marcos Kell e Manuel Seca de 
Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.454, em que afirma, sobre o entendimento 
de Savigny: “A unidade formal da ordem jurídica não é, ela própria, constituída directamente por 
normas jurídicas, mas pela mediação de ‘relações jurídicas orgânicas’; a ordem jurídica não é tanto 
uma ordem de normas, mas antes uma ordem institucional”.  
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totalidade, e, ao mesmo tempo, entreabre as portas do Direito para o ingresso de 

componentes sociológicos. 

A tentativa de sair do isolamento juscientífico para trazer a Ciência Jurídica à 

mundanalidade recebeu o selo do fracasso com o retorno do formalismo radical da 

segunda fase da pandectista, em que se remodela o sistema numa pirâmide 

conceitual hierarquizada, da qual se extraíam, com rigor lógico, as normas jurídicas 

isoladas e as decisões jurídicas19.  

No século XX, emerge o herdeiro dessa racionalidade: o positivismo jurídico 

kelseniano, ainda hoje ecoante. Nele, o sistema é reconduzido a conceitos 

fundamentais, e também se constitui de categorias formais que se espraiam por 

qualquer ordem jurídica, independentemente do espaço e do tempo em que ela se 

estabeleça20. Ademais, exprime auto-suficiência mercê de as normas inferiores 

receberem validez das superiores, tendo como vértice a norma hipotética 

fundamental, que finda, uniformiza e serve de fundamento último do sistema21. 

Portanto, as acepções aduzidas unem à natureza científica do Direito o 

pensamento sistemático provido dos elementos ordem e unidade, que pressupõem 

categorias abstratas apriorísticas (tal qual se imaginam as figuras do triângulo, 

quadrado ou cubo), originariamente produzidas pela razão, afastadas, por isso, de 

realidades empíricas, excetuados, em parte, como dito, os ensaios de Savigny. Ou 

seja, para se tornar científico e sistemático, o Direito carece da solitária existência 

racional para não se contaminar com a desordem do ser. 

__________ 
19Franz Wieacker, op. cit., p.457, atribui a Pucha, substituto de Savigny na cátedra, essa guinada para 
o logicismo jusracionalista. 
20Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., pp.28/29.  
21Hans Kelsen. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado. Coimbra: Armênio Amado     
Editor, 1979, pp.309/310. 
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1.3 Objeção ao sistema juspositivista 

Houve resistência à geometrização da Ciência Jurídica. É de se advertir que 

“Quase todas as correntes de oposição à Escola Histórica e ao positivismo jurídico 

científico dos últimos 130 anos podem ser, sem violência, incluídos numa orientação 

de protesto antiformalista contra a recusa de referência à realidade social” 22. A esta 

altura, a indagação apropriada é: como transcender a conceituação lógico-formal de 

sistema que há muito se consolidou na teoria do Direito, conforme a exposição 

supra, atraindo para a sua órbita os valores e os princípios23 de caráter não 

metafísico? Doravante, procurar-se-á responder. 

Um dos mais contundentes críticos da visão lógico-formal do Direito foi 

Viehweg, que contrapôs a tópica ao pensamento sistemático. Ele caracteriza aquela 

como pensamento problemático, a funcionar como fio condutor do raciocínio jurídico, 

na busca e exame de premissas, situadas nos topoi gregos – sede ou depósitos de 

argumentos -, no intuito de resolverem questões jurídicas de maneira justa, e o 

último como um sistema axiomático, que extrai conclusões jurídicas apenas de 

enunciados normativos, sem concessões a interpretações valorativas24. 

Sucede que, ao estabelecer essa rígida diferenciação, Viehweg esquece que 

o sistema lógico-axiomático contra que se insurgiu não tem mais respaldo 

__________ 
22Franz Wieacker, op. cit., p.458.No mesmo sentido: Arthur Kaufmann. A problemática da filosofia do 
direito ao longo da história. In: A. Kaufmann e W. Hassemer (Org.). Introdução à filosofia do direito 
e à teoria do direito contemporâneas. Tradutores: Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, em que situa a teoria das normas de Kelsen no rol das 
correntes formais. 
23Observar infra o Capítulo 2, o item sobre a visão jusnaturalista dos princípios. 
24Manuel Atienza. As razões do direito: teoria da argumentação jurídica. Tradução: Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. São Paulo: Landy, 2003, p.49, nessa perspectiva de diferenciar a tópica do 
pensamento lógico-dedutivo, segundo a concepção de Viehweg, escreve: “Os tópicos devem ser 
entendidos de um modo funcional, como possibilidades de orientação e como fios condutores do 
pensamento que só permitem alcançar conclusões curtas. A isso se contrapõe a ars judicandi, a 
lógica demonstrativa que recebe as premissas e trabalha com elas, o que permite a elaboração de 
longas cadeias dedutivas”. 
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doutrinário, nem mesmo dentre os defensores da lógica jurídica, os quais não 

descartam a importância do raciocínio problemático na jurisprudência25. Tal 

empreitada distintiva levou Canaris a apregoar, inspirado no personagem Dom 

Quixote da obra de Miguel de Cervantes, que Viehweg “lutou contra moinhos de 

vento”, i. e, travou uma luta fictícia, pois o sistema por ele contraditado não era mais 

patrocinado por ninguém26.  

Na verdade, o problema não reside no acolher o panorama sistemático da 

Ciência do Direito, mas sim na escolha inadequada, efetuada pelos desapercebidos, 

de uma espécie dele: o axiomático-dedutivo, de cepa positivista, a almejar uma 

ordem jurídica configurada pela falta de contradições e incompletude, com resposta 

normativa exata para cada litígio, por deter compreensão equívoca do legislador 

omnipresente. Segundo Larenz, para o positivismo, “Só deve chamar-se ‘científico’ 

ao pensamento que funda cada um dos passos ou na evidência lógica (ou 

matemática) ou em factos incontroversos”27. 

As codificações28 dos oitocentos, em particular o Code Civil, que refletiu os 

ideais iluministas da classe burguesa recém-chegada ao poder político, são 

__________ 
25Manuel Atienza, op.cit., p.53. 
26Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p.7. 
27Karl Larenz, op. cit., p.108; Cláudio Souto. Ciência e ética no direito: uma alternativa de 
modernidade. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2002, p.22, esclarece que muitos juristas, sob influência de 
Kelsen, acreditam que no formal é que reside a especificidade do seu modo de saber, pois identifica o 
normativo com o normativo formal, a excluir o espírito interdisciplinar. Adota idêntico pensar: José 
Alcebíades de Oliveira Júnior. Casos difíceis no pós-positivismo. In: Carlos Eduardo de Abreu 
Boucault e José Rodrigo Rodriguez (Org.). Hermenêutica plural: possibilidades jusfilosóficas em 
contextos imperfeitos. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.209, em que afirma ser o positivismo 
kelseniano formalista, atribuindo ao juiz uma tarefa lógico-mecânica, de subsunção pura e simples do 
fato à norma preestabelecida. 
28Há diferença entre compilação, consolidação e codificação. De acordo com Geraldo de Oliveira 
Santos Neves. Código civil brasileiro de 2002: principais alterações. Curitiba: Juruá, 2003, 
pp.13/14, na primeira, os textos reunidos não podem ser alterados pelo compilador, que, por isso, 
agrega leis vigentes e revogadas; na segunda, sob a regência de uma única norma, há reunião de 
leis vigentes sobre uma determinada matéria, revogando-se as regras precedentes; na terceira, não 
há reunião de normas, mas sua criação de forma sistematizada, no que resulta na revogação do 
direito anterior. 
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exemplos cabais, no Direito Privado, dessa herança jusracionalista de sistema29. 

Com elas, reuniram-se normas jurídicas num corpo unitário e coerente, denominado 

Código, de onde sairiam, conforme os seus idealizadores supuseram, com ar 

presunçoso, todas as respostas dos embates interprivados, devido à vinculação do 

juiz à lei, mito esse que a sabedoria do tempo, estimulada pelas transformações 

imprevisíveis da realidade social, encarregou-se de desvanecer. 

A sensação de angústia gera inquietação e estimula a pensar em saídas da 

armadilha do sistema juspositivista, redutor do Direito à lei, para cuja validade é 

suficiente ter sido obedecida a forma prevista para a sua emissão. Não satisfeito 

com esse formalismo, mitificou a plenitude da ordem jurídica, da qual se tirariam 

soluções para todos embates sociais, razão por que o juiz não tinha o papel de criar 

Direito. É o momento de procurar novos caminhos, que abram as portas do jurídico 

para a complexidade da vida. 

1.4 O sistema jurídico axiológico de Canaris 

A transcendência desse positivismo secular está não em se desvencilhar do 

pensamento sistemático30, senão em dar a este uma modelagem conceitual 

antiformalista, de maneira que nele se possa compreender um mundo jurídico 

__________ 
29Francisco Amaral, op. cit., p.49, na qual afirma: “Disso são exemplos os Códigos jusnaturalistas 
supramencionados, sendo codificação, portanto, a expressão do racionalismo no Direito, e o sistema 
o seu programa. O importante era elaborar conceitos e preceitos racionais, não contraditórios, 
manifestação de uma unidade de poder e de razão, vindo ao encontro dos anseios ou necessidades 
de uma burguesia que lutava pelos valores da liberdade e da igualdade, conquistados na Revolução 
de 1789 e consagrados no Código Civil Francês”. 
30Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p.243, nota 1a, esclarece que Viehweg, em resposta aos opositores, 
chegou a sustentar que a sua tese não era contrária a qualquer tipo de pensamento sistemático na 
Ciência do Direito, e sim, apenas, ao sistema dedutivo; no entanto, ressalta Canaris, isso é uma 
contradição, já que ele continua orientando-se essencialmente ao problema singular, a desprezar, 
desse modo, a necessária índole unitária e ordenada que deve ter o sistema jurídico. 



     

 

23 

abrangente, aberto às condicionantes axiológicas, sociais e políticas, sem prejuízo 

da concretização do projeto de ordem e unidade do Direito, a ser implementado com 

nova roupagem. 

Como fazê-lo? No entender de Canaris, que se ocupa em estudar o sistema 

do Direito Privado alemão, a resposta radica, num primeiro plano, em figurar o 

sistema como sendo aberto, em vez de fechado31. Esta última é a espécie 

predominante nas variantes correntes positivistas, acima examinadas, visto que 

implica concebê-lo como normativamente concluído e refratário a se ajustar às 

permanentes alterações valorativas da sociedade. Aqueloutra, ao invés, é detentora 

de um conjunto normativo modificável, por atender às transformações históricas, 

seja no campo dos valores, seja no dos princípios. 

Num segundo aspecto, em tratá-lo como móvel, no qual se permite trabalhar 

com categorias jurídicas de igual dignidade e substituibilidade, a resultar numa maior 

liberdade do julgador na ponderação dos diversos aspectos jurídicos 

preestabelecidos e indispensáveis a uma solução equânime do caso concreto32. No 

entanto, não se despreza a necessidade de ele coexistir com o sistema imóvel, em 

que há rigidez na descrição normativa, inclusive quanto aos específicos princípios 

subjacentes, impondo um grau elevado de vinculação normativa33. É da mistura 

equilibrada de ambos, acrescida do mecanismo das cláusulas gerais, que se 

__________ 
31Claus-Wilhelm Canaris, op.cit., p.104. 
32Ibid., p.127, em que a visão de sistema móvel exposta está baseada no ensinamento de Wilburg, 
que não o confunde com a de sistema aberto, como, às vezes, faz a doutrina menos atenta. 
33Winfried Hassemer. Sistema jurídico e codificação: a vinculação do juiz à lei. In: A. Kaufmann e W. 
Hassemer (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Tradutores: Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 
p.281, ministra que o advento da codificação vinculou a atividade jurisprudencial, pois os Códigos 
passaram a prescrever ao juiz as normas com as quais ele deve decidir os casos que lhe são 
submetidos, mas, não obstante, continua a afirmar, esse papel da codificação depende de se atribuir 
à norma jurídica uma maior ou menor força vinculativa.  
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consegue um sistema jurídico apto a negar o mito da completude ou plenitude lógica 

e interna do ordenamento jurídico.  

Num terceiro, em situar as noções de ordem e unidade, imprescindíveis à 

caracterização de um sistema, fora do âmbito juspositivista ou hierárquico-

axiomático. Assim, a unidade deixa de equivaler a um princípio básico e geral 

aglutinador de normas em núcleo único, e torna-se plural, com vários pontos centrais 

e princípios fundamentais; sai o monossistema jurídico e entra o polissistema34. No 

tocante à ordem, longe de ser uma compatibilidade lógica absoluta entre normas 

escalonadas, apresenta-se, no novo modelo, com a função de harmonizá-las 

perante valores e princípios, depositários de pautas abertas de comportamentos, à 

espera de concretização35.  

É possível confrontar o sistema de Direito Privado brasileiro com essa 

perspectiva sistemática aberta capitaneada por Canaris, que toma como parâmetro o 

ordenamento jurídico privado alemão, e assim identificar entre eles pontos de 

confluência? A resposta será perseguida no próximo item. 

1.5 O sistema objetivo do Direito Privado  

A respeito do Direito Civil codificado nesse contexto inovador sobre o 

sistema jurídico, diga-se que o recente Código Civil brasileiro expressa um sistema 

aberto, porquanto houve a deliberada inserção das cláusulas gerais, dos princípios e 

do uso de vocábulos cujos teores dão margem a que o contínuo processo de 

__________ 
34Francisco Amaral, op. cit., p.49.  
35Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., pp.105 e ss.  
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transformações sociais seja captado pela jurisprudência, de modo a evitar o 

engessamento do texto legislado36.  

Tomem-se os seguintes exemplos: o § 4º do art.1.228 do Código Civil 

estabelece os requisitos autorizadores da desapropriação incidente sobre bem 

particular, dando concreção ao ambíguo princípio constitucional da função social da 

propriedade, que aguarda ser colmatado pelo hermeneuta. Como se não bastasse 

isso, o legislador inseriu no texto expressões de igual indeterminação: extensa área; 

considerável número de pessoas; obras e serviços considerados pelo juiz de 

interesse social e econômico relevante. No mesmo sentido, o art.422 ordena que 

os contratantes atuem em conformidade com os princípios da probidade e boa-fé.  

Nota-se que tais dispositivos legais não podem incidir à maneira de um 

silogismo, já que forçam uma atuação complexa do intérprete para construir padrões 

de comportamentos adequados à carga valorativa eleita pela sociedade numa certa 

etapa histórica. É inócua a tentativa de definir a priori as referidas expressões 

normativas, tornando-as genéricas e estáticas no tempo. Elas funcionam como 

elementos jurídicos dinâmicos capazes de acompanhar as mudanças sociais e de 

orientar as decisões judiciais para o pragmatismo de buscar a melhor solução em 

cada julgamento, com a segurança de estarem positivadas.  

Ademais, nada obsta que a modificação do sistema se dê por ingerência do 

legislador, como fê-lo o do novel Código Civil, no art.931, ao instituir a regra geral da 

responsabilidade objetiva, antes prevista, tão-somente, em leis esparsas e no 

Código de Defesa do Consumidor, bem assim ao fixar o parágrafo único do 

__________ 
36Miguel Reale. Sentido do novo código civil. Professor Miguel Reale. Disponível em:  
<http://www.miguelreale.com.br/artigos/sentncc.html>. Acesso em: 10 de agosto de 2004, 2003, p. 1, 
destaca que a vigência do novo Código significará a passagem do individualismo formal, que 
imperava no revogado, para a perspectiva socializante do atual, devido à preocupação deste em 
acompanhar as mutações sociais.  
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art.1.225, que suplantou o princípio da acessoriedade37, adotado no anterior, em 

prevendo a possibilidade de quem construir de boa-fé, em terreno alheio, obter a 

propriedade da área edificada, desde que indenize o proprietário. 

Outro ponto de realce é a identificação no Código Civil do citado sistema 

misto, no qual os três acima exibidos caracteres estão conjugados: rigidez, 

mobilidade e cláusulas abertas38.   Nalgumas passagens os seus textos descrevem 

situações bem delimitadas, quase inflexíveis, com o objetivo de excluir a contribuição 

significativa do intérprete na resolução do problema.  

A propósito, leiam-se as redações dos arts.1.258, parágrafo único, e 1.259, 

respectivamente, onde se disciplinam as aquisições de parte do solo invadido por 

construções e as correlativas indenizações mediante critérios valorativos muito 

circunscritos. Utilizam uma semântica com acentuado grau de precisão: pagando 

em décuplo as perdas e danos previstos neste artigo, o construtor de má-fé adquire 

a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à vigésima parte 

deste; o construtor responde por indenização que represente o valor da área 

perdida e a desvalorização da área remanescente. Não é cabível a permuta 

desses dados jurídicos por outros; p. ex., em vez de calcular a indenização pelo 

décuplo, fazer pelo quíntuplo ou por algo mais eqüitativo. 

Na mobilidade, a diferença reside em que as suas categorias normativas não 

predeterminam um peso ou critério valorativo de decisão, e outorgam em 

conseqüência ao decididor a tarefa de construí-la, mas, ressalte-se, dentro de 

critérios necessários, independentes do exame do caso sub judice.    

__________ 
37Significa, na hipótese da propriedade imóvel, que o acessório acompanha o principal. O Código Civil 
revogado o acolhia, na seção pertinente à aquisição da propriedade imóvel, nos art.545 a 549, uma 
vez que não admitia ao construtor em terreno alheio tornar-se proprietário da aérea construída, 
mesmo com indenização, embora a jurisprudência, excepcionalmente, aceitasse. 
38Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p. 143, anota que “O sistema móvel ocupa uma posição intermédia 
entre previsão rígida e cláusula geral”. 
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Exemplifique-se: o parágrafo único do art. 953 do Código Civil preceitua que 

o juiz, atento às peculiaridades do caso, fixará eqüitativamente a indenização no 

dano moral. Isto é, o juiz examinará, para quantificar o dano, os aspectos fático-

jurídicos da lide – critérios necessários – como a situação econômica das partes, a 

intensidade culposa, a contribuição da vítima para o evento, a gravidade do dano, a 

sua repercussão no meio social, sem obedecer, ex lege, a uma tabela preconcebida, 

em que se listem esses elementos numa ordem rígida e decrescente de importância, 

para aumentar ou reduzir a verba indenizatória. Tem ele liberdade para sopesar o 

valor das especificidades da hipótese trazida a julgamento ou para substituí-las 

umas pelas outras: numa hora pode achar que a situação econômica dos litigantes 

requer peso maior, noutra, que a repercussão do dano merece sobrepor-se para 

definir o valor indenizatório. 

As cláusulas gerais e o sistema móvel possuem correlação de semelhança, 

e não de identidade. Enquanto o preenchimento do conteúdo daquelas está a 

depender das conjecturas fáticas, de um juízo de eqüidade, o tipo móvel assenta-se 

em parâmetros predefinidos, na lei ou na jurisprudência, embora não hierarquizados, 

e incondicionados pela realidade dos fatos39. O art. 421, respeitante à função social 

do contrato, integra o rol das primeiras. Doutra banda, os dois institutos carregam 

um traço comum: são reconduzidos a princípios fundamentais. 

Por fim, defendeu-se aqui um sistema entendido como instrumento de 

adequação racional jurídico-axiológica.  As ordem e unidade do Direito Civil objetivo 

não se obtêm pela metodologia lógico-formal, senão se recorrendo a valores e 

princípios jurídicos, em especial os situados na Constituição. Numa palavra, o 

__________ 
39Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p.142.  
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sistema adequado a recepcionar valores e princípios requer abertura, mobilidade e 

cláusulas gerais, e esses predicados encontram-se no Código Civil de 2002. 
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2 OS PRINCÍPIOS E AS REGRAS 

2.1 Diferenças entre princípios e regras do jusnaturalismo à 
atualidade 

É importante registrar que não há falar em direito natural sem o seu 

referencial contraposto, o direito positivo ou positivismo jurídico. Trata-se de 

distinção que, a contar do século XIX, permeou o pensamento jurídico ocidental, e 

ainda hoje, revestida, é claro, com as condicionantes das alterações históricas, 

suscita acaloradas discussões. É certo que Sócrates, Platão e Aristóteles já 

descreviam essa dualidade; todavia, é na referida quadra que sobrevém a idéia da 

unicidade: a exclusividade do direito positivo40. 

A doutrina do direito natural, em sua variante jusracionalista, propugna haver 

valores advindos da natureza das coisas, universais e fundadores do direito posto 

pelo Estado. São exatamente os princípios gerais do direito, identificados por obra 

privativa do espírito, destinados a disciplinar qualquer comunidade humana. 

Preexistem à organização estatal, em razão do que aspira a dar a esta unidade, 

coerência e legitimidade41.  

E quais seriam tais princípios fundamentais? Os formulados pela escola do 

jus naturae, a exemplo do da liberdade, que permite a cada um a coexistência 

pacífica, cujo limite é a liberdade do outro, e do da igualdade, que exige o tratamento 

igualitário de todos perante a lei do homem. Insere-se nessas categorias o bem 

__________ 
40Norberto Bobbio. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradutores: Márcio Pugliese, 
Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995, pp.15 e ss. 
41Arthur Kaufmann. A problemática da filosofia do direito ao longo da história. In: A. Kaufmann e W. 
Hassemer (Org.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. 
Tradutores: Marcos Keel e Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, 
p.85; Margarita Beladiez Rojo. Los principios jurídicos.Madrid: Tecnos, 1994, p.19. 
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comum, considerado a lei suprema a que se devem submeter todas as regras do 

direito positivado42. 

A crença num direito escrito na mente do homem, não produzido, mas 

simplesmente descoberto, mensageiro da verdade última, ou absoluta, do 

regramento estatal, transmissor de idéias gerais racionais, traz como conseqüência 

a visão de que, em caso de conflito com o direito positivo, aquele se sobrepõe, tal 

como numa relação entre verdade e mentira, justo ou injusto, os primeiros terão de 

prevalecer. Ao investigar essa variante jusnaturalista, Adeodato conclui sobre o 

conteúdo dela, dizendo: “Em caso de conflito com a ordem positiva, deve prevalecer 

esta ordem ‘natural’, por ser ela o critério externo de aferição daquela, hetero-

referente (e superior) em relação ao direito positivo”43. 

Era o período em que o direito natural equivalia a Direito, e como uma luz 

focada na consciência do sujeito, transformava-o num descobridor reiterado de 

verdades e justiças que recaíam na resolução das contendas intersubjetivas ou 

naqueles envolvendo o Estado. 

O positivismo jurídico dos novecentos, em especial na sua fase ortodoxa 

inicial, sustentou inexistir direito superior ou à margem do direito objetivo, cristalizado 

na lei posta pela vontade humana: a concepção dual – direitos natural e positivo – 

converte-se em monista – o único direito é o positivo, o estatal. Essa transmutação 

afeiçoa-se à teoria dos princípios? Ou melhor: o juspositivismo, em não aceitando 

__________ 
42Orlando Gomes. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p.95.  
43João Maurício Adeodato. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p.188. Contudo, outra corrente jusnaturalista posiciona-se de modo diferente, 
conforme  Giorgio Del Vecchio. Princípios gerais do direito. Tradução: Fernando de Bragança. Belo 
Horizonte: Líder, 2003, p.60: “As normas sancionadas pelo direito positivo podem não corresponder, 
em absoluto, aos princípios deduzidos da razão e contradizê-los em parte, ou modificá-los, ou, de 
vários modos, restringi-los. Onde se verificar um tal contraste, certamente, o intérprete, ao reconstruir 
o sistema jurídico positivo e, particularmente, ao aplicá-lo judicialmente, deve ater-se às leis tais como 
são, e não como deveriam ser, segundo os princípios em sua pureza”.  
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elemento transcendental para justificá-lo ou fundamentá-lo, permite-se harmonizar 

com a teoria dos princípios, tão bem aceita pelo jusnaturalismo? 

A resposta positiva deve acompanhar uma ressalva, qual seja, o positivismo 

jurídico não encara os princípios como normas superiores e fora do sistema 

positivado, como o fazia o jusnaturalismo, senão como algo correspondente à lei e 

integrante do mesmo conjunto normativo. E não caberia assertiva outra, porque 

“Para los juristas del siglo XIX el Derecho se reducía a los textos positivos, y por ello 

no pudieron nunca fundamentarlo en otras ideas que no fueran aquellas que 

estuvieran expresadas en estas normas”44. 

Mesmo com as codificações do século XIX, retrato do absolutismo da lei 

estatal, propagado pelos detratores do direito natural, os princípios jurídicos 

continuaram a ter relevo no ordenamento jurídico, não como fonte autônoma deste, 

mas sim, subsidiária da lei, nas omissões do legislador, frente a sua incapacidade de 

prever e regrar todos os acontecimentos da vida social.  

Reitere-se: o positivismo (em suas diversas tendências) não descarta de 

pronto os princípios jurídicos. Entretanto, exige a vinculação deles à moldura do 

texto legal interpretado ou aos fatos externos joeirados para elaborá-lo. Ou seja, 

leva-se o princípio em conta, em se demonstrando, no processo interpretativo, a sua 

adoção pelo legislador ou por outras fontes formais do Direito45. Nessa condição 

subalterna, nunca prevalecerá sobre a lei, por mais injusta que seja considerada 

pelo exegeta. Faz-se opção pela neutralidade valorativa da ciência jurídica. 

Para confirmar a asserção, tomem-se duas vertentes do positivismo como 

modelos. Uma, kelseniana, recusa lacunas na ordem jurídica, por causa da norma 

__________ 
44Margarita Beladiez Rojo, op. cit., p.21 
45Ibid., p.25. 
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geral de aceitação: o que não está proibido é permitido. Se alguns ordenamentos 

preverem-nas (o Código Civil suíço e a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro), 

significa uma ficção jurídica, idealizada para justificar decisões judiciais em que o juiz 

valha-se de seus próprios valores ético-jurídicos a solucionar casos concretos. Em 

última instância, ela concebe o princípio jurídico como mero elemento subjetivo, 

como resultado da outorga de poderes do legislador para que o juiz julgue de acordo 

com as suas convicções pessoais46. Ou ainda, os princípios funcionariam como 

simples pautas programáticas, com sua normatividade absorvida pela lei47. 

A outra, hartiana, patrocina o ordenamento jurídico composto por princípios 

que adquirem o estatuto jurídico pelo consenso judicial de tê-los como fonte do 

direito, e põe como critério de identificação deles o que se convencionou chamar de 

regra de reconhecimento, de natureza empírico-convencional. Para explicar esta, 

Hart coteja o seu discurso com o de Dworkin. Relata que ela é constituída mediante 

a aceitação partilhada dos juízes de regras definidoras de critérios de identificação 

das fontes jurídicas, ao passo que Dworkin a rejeita, sob o argumento de a 

juridicidade não advir de regras, e sim de consensos ou pré-compreensões 

partilhados pelos membros da comunidade48.  

O que importa salientar é que Hart reconhece a importância dos princípios, a 

sua aptidão a dirimir conflitos intersubjetivos, mas apela, na sua coerência 

positivista, a um critério formal para designá-los: a regra de conhecimento. Ou seja, 

a existência deles está a depender de que os poderes constituídos – magistrados e 

Tribunais – compartilhem em suas experiências de regras que identifiquem as fontes 

__________ 
46Hans Kelsen. Teoria pura do direito. Tradução: João Baptista Machado, Coimbra: Armênio Amado     
Editor, 1979, pp.340/341.  
47José Fabio Rodrigues Maciel. Teoria geral do direito: segurança, valor, hermenêutica, princípios e 
sistema.São Paulo: Saraiva, 2004, p.101. 
48Herbert L. A. Hart. O conceito de direito. Tradução: A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001, p.329.  
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jurídicas – lei, Constituição, costumes e jurisprudência - nas quais eles (os 

princípios) hão de se encontrar. Hart cognomina critério de pedigree essa 

modalidade formalizada de achamento dos princípios jurídicos49. 

Tudo considerado, importa dizer que a forma de compreender os princípios 

pelo jusnaturalismo e juspositivismo está superada, porque o Direito não se acha 

fundado em um dado abstrato, ideal ou transcendental, tampouco na vontade 

soberana do legislador, muito menos no pacto entre juízes.  

É o que apregoa a doutrina  hodierna, ao apresentar suas conceituações 

sobre os princípios, dando-lhes as marcas da valoratividade e, às vezes com menor 

ou maior intensidade, da normatividade. Para Larenz, os princípios são 

manifestações de idéias de Direito, derivadas da consciência jurídica geral, em 

determinado momento histórico,50 indispensáveis à aplicação e interpretação do 

ordenamento jurídico, e se transformam em regras para a solução dos casos 

concretos, quando acolhidos pela legislação ou pela jurisprudência51. 

Observa-se que ele firma a sua definição, distinguindo os princípios das 

regras, pois defende que aqueles, por serem simples diretivas, são destituídos da 

proposição normativa, isto é, não têm a descrição da conduta típica nem a 

conseqüência pelo descumprimento; as regras possuem a hipótese de incidência e a 

respectiva sanção.  

Nessa linha comparativa de regras e princípios, Dworkin preconiza que 

aquelas são aplicadas no modo tudo ou nada, quer dizer, se as condições fático-

__________ 
49Herbert L. Hart., op. cit., p.327. 
50É o idêntico pensar de Claus-Wilhelm Canaris.Pensamento sistemático e conceito de sistema na 
ciência do direito. Tradução: António Menezes Cordeiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
2002, pp.121/122, ao professar que “[...] os princípios redutíveis à idéia de Direito só ganham o seu 
poder concreto em todas as regras através da referência a uma determinada situação histórica e da 
mediação da ‘consciência jurídica geral’”. 
51Karl Larenz. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José Lamego. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p.599. 



     

 

34 

jurídicas da regra encontram-se preenchidas, a sua incidência é imediata, a não ser 

que lhe falte validez, ocasião em que descabe aplicá-la. Acrescenta que a regra, por 

descrever o comportamento desejado, já condiciona a decisão a respeito. Com os 

princípios assim não ocorre, porquanto estes não determinam, pelo menos de forma 

direta, o conteúdo da decisão, consistindo em fundamentos que combinados com 

outros conduzem a um decisório. No conflito entre princípios, sobrepõe-se o de peso 

maior, sem invalidar o que restou inaplicável, o qual, em outra situação, poderá 

incidir. No de regras, uma delas se tornará inválida52.  

Em Alexy, os princípios são normas que estabelecem deveres no sentido de 

realizá-los o mais possível, na busca do ótimo, conforme as possibilidades 

normativas e fáticas. Além disso, a sua aplicação depende dos princípios e regras 

contrapostos. No conflito principiológico, não cabe solvê-lo pela prevalência de um 

sobre o outro, como o defendera Dworkin, porém, pela via de um juízo de 

ponderação, que procura criteriosamente preservar cada uma das normas 

envolvidas. Nas regras, o choque resolve-se pela decretação de invalidade de uma 

delas ou pela promoção de uma exceção ao preceito interpretado53. 

2.2 Ponderações críticas  

Verifica-se que a opinião dos citados doutrinadores (Larez, Dworkin e Alexy)  

retira os princípios da metafísica jusnaturalista e do legalismo positivista para 

__________ 
52Ronald Dworkin. Levando o direito a sério. Tradução: Nelson Boeira. São Paulo: Martisn Fontes, 
2002, pp.113 e ss. 
53Robert Alexy. Epílogo a la teoria de los derechos fundamentales. In: Revista espãnola de derecho 
constitucional, Madrid, Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, ano 22, n.º 66, 
setembro/dezembro/ 2002, pp.13 e ss. 
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redimensioná-los axiológica e normativamente54. No campo da dogmática jurídica, 

onde o estudo é mais detalhado, procuram diferençá-los das regras, sustentando 

que no conflito entre aqueles há uma limitação recíproca na busca da solução, ao 

passo que no destas, o desate passa pela declaração de invalidade de uma delas ou 

pela acolhida de uma exceção55.  

No referente à firmeza da obrigação que estabelecem, sugerem que os 

princípios instituem obrigações prima facie, as quais se configuram pela 

possibilidade de serem superadas por outras estabelecidas em princípios 

oponentes, enquanto que as regras portam obrigações absolutas, não superáveis 

por normas divergentes56. 

Em que se reconheça a importância pragmática dessas distinções para o 

perfeito dimensionamento do que seja princípio jurídico, são insuficientes e 

incompletas para atingirem o desiderato. 

De início, atente-se na imprecisão do critério hipotético-condicional pelo qual 

as regras portam tão-só estrutura descritiva da conduta e estabelecem as 

conseqüências em face da violação desta; por sua vez, os princípios seriam meras 

diretrizes ao intérprete, porque neles não está prefixado o comportamento social a 

seguir. Em suma, as regras traçam com clareza uma hipótese e uma conseqüência 

que antecedem o conteúdo da decisão, “Sendo aplicadas ao modo ‘se’, ‘então’; os 

princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para, 

futuramente, encontrar a regra aplicável ao caso concreto”57.  

__________ 
54José Fabio Rodrigues Maciel, op. cit., p.101. 
55Marco Antonio Lima Beberi. Os princípios na teoria do direito. São Paulo: Renovar, 2003, p.114. 
56Humberto Ávila. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São 
Paulo: Malheiros, 2004, p.30. 
57Ibid., p. 31. 
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Mostra-se mais decisivo, para se qualificar algo de regra ou princípio, a 

maneira como se argumenta ante uma dada situação, e menos a consideração do 

enunciado hipotético da regra. Por exemplo, o preceito constitucional que dispõe se 

houver criação ou aumento de tributo, então haverá cobrança no exercício seguinte 

à publicação da lei, ora é aplicado como regra, se for  compreendido como exigência 

de publicação de lei antes do início do exercício financeiro da cobrança, ora como 

princípio, se houver o entendimento de que a sua aplicação concretizará o valor 

previsibilidade (estado ideal) para proibir o aumento de tributo sem que o 

contribuinte possa conhecer de antemão o conteúdo das normas58. Em tese, o 

exegeta, de acordo com sua capacidade interpretativa, dá a qualquer dispositivo o 

caráter de regra ou princípio59. 

Igualmente inexato o critério do modo de aplicação - as regras instituem 

obrigações definitivas e não admitem ponderações; os princípios adotam obrigações 

relativas, já que superáveis por outros colidentes -, porquanto, não raro, uma norma 

com descrição objetiva, portanto, de caráter absoluto, pode incidir em um evento, por 

estarem presentes as condições de aplicabilidade, mas deixar de ser realizada.  

Como isso se dá? É emblemática a questão de inadimplemento contratual, 

interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça. Eis a regra do parágrafo único do art. 

1.092 do antigo Código Civil (art.475 do atual): se houver inadimplemento do 

contrato, então a parte lesada resolvê-lo-á, inclusive requerendo perdas e danos. 

Por certo, constitui uma descrição normativa rígida, uma vez que, preenchidas as 

suas condições materiais, aplicam-se os efeitos nela antevistos. Sucede que o 

Tribunal esquivou-se de aplicá-la, sob o fundamento de que o descumprimento 

parcial da obrigação pactuada, referente à falta de transferência, para o nome do 
__________ 
58Humberto Ávila, op.cit., p.32. 
59Ibid., p.33. 
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promissário comprador, do imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, 

é motivo secundário e insuficiente à resolução do contrato60. Infere-se, pois, que 

tanto as regras como os princípios superam-se por razões contrárias61. 

Ainda,  inconsistente é o do conflito normativo (a antinomia entre regras 

acontece no plano abstrato e resolve-se pela declaração de invalidade de uma delas 

ou com a instituição de uma exceção; a dos princípios é concreta e soluciona-se 

pela ponderação que atribui um peso a cada um). É que o juízo de ponderação não 

é exclusividade dos princípios. Também as regras utilizam-se dele. Veja-se um 

exemplo. 

O Código de Ética Médica ordena que o médico tem de informar a verdade 

da doença ao paciente e utilizar todos os meios disponíveis para curá-lo. Entretanto, 

qual deve ser a conduta do profissional se a comunicação sobre a gravidade da 

doença for capaz de trazer abalo emocional e prejudicar os procedimentos médicos 

indispensáveis à cura? Cuida-se de um conflito concreto de regras, no qual a 

solução não implica a invalidade de uma delas, a ponto de alijá-la do sistema 

jurídico62.  

Ademais, nada impede um conflito de princípios no aspecto abstrato. O fim 

instituído por um princípio pode muito bem ser inconciliável pelo estipulado noutro: a 

liberdade de informação permite a publicação de notícias sobre as pessoas, mas o 

princípio do respeito à intimidade contrapõe-se e coíbe tal divulgação. Não há como 

otimizá-los. Há de preferir um ao outro. Contribui para isso a positivação de tais 

__________ 
60BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.Promessa de compra e venda. Resolução de contrato. 
Financiamento pelo SFH. Transferência do contrato. Não ofende a lei a decisão que considera 
inadimplemento parcial, insuficiente para a resolução do contrato, o fato de o promissário comprador 
deixar de efetuar a transferência do contrato de financiamento perante o SFH. Agravo Regimental em 
Agravo de Instrumento n.º 48604. Relator: Ruy Rosado de Aguiar. STJ,  Brasília, DF, 20 de setembro 
de 1994. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 23 de junho de 2004. 
61Humberto Ávila, op. cit., pp.36/37. 
62Ibid., pp. 42/43.  
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princípios, o que leva a jurisprudência a fixar, com elevado nível de segurança, os 

seus conteúdos. Daí, antes mesmo de surgir o caso concreto, sabe-se o estado ideal 

que cada um tenciona conservar e qual a conduta para consegui-lo.  

É induvidoso que o contraste entre princípio e regra contribui sobremaneira a 

difícil missão de se estabelecerem os limites entre cada categoria estudada, e, em 

conseqüência, ajuda a entender o papel que um e outro cumpre na ordem jurídica.   

Por outro lado, como sói suceder com as construções intelectivas, está  

outrossim sujeita à censura a diferenciação dos princípios e regras pelo uso 

argumentativo. Alega-se: qualquer norma pode ser reformulada de modo hipotético, 

v. g., se o poder estatal for exercido, então deve ser garantida a participação 

democrática (princípio democrático); se for desobedecida a exigência de 

determinação da hipótese de incidência de normas que instituem obrigações, então 

o ato estatal será considerado inválido (princípio da tipicidade)63. 

A afirmativa ajusta-se com exatidão às normas de Direito Tributário ou 

Administrativo, impregnadas da valoração do Texto Constitucional, em virtude de 

este delimitar de forma exaustiva a atuação do legislador infraconstitucional, na 

matéria tributária, e do Administrador Público, na administrativa. Com efeito, de uma 

regra que abarque tema tributário ou administrativo, não se vislumbra embaraço na 

revelação do princípio correspondente64.  

O mesmo não se diga de algumas normas do Direito Civil. É incomum 

reconduzi-las a um princípio específico65. Como se converte em argumento 

__________ 
63Humberto Ávila, op. cit., pp.32 e ss. 
64Ibid., p. 33, diz: “A relação entre as normas constitucionais e os fins e os valores para cuja 
realização elas servem de instrumento não está concluída antes da interpretação, nem incorporada 
ao próprio texto constitucional antes da interpretação”. 
65É a orientação de Claus-Wilhelm Canaris, op. cit., p.236, ao falar das normas estranhas ao sistema 
que “[...] não se deixam reconduzir aos princípios gerais, permanecendo, por isso, valorativamente 
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principiológico o enunciado do art. 1.198 do Código Civil, ao descrever a condição 

de detentor da coisa? Nessa hipótese, o fim da norma é, tão-só, distinguir as figuras 

do possuidor e detentor, consoante a teoria possessória. Desconhece-se um estado 

de coisas determinado a ser preservado, a ponto de se conceber um comportamento 

ideal para atingi-lo. Logo, dela não se espere deduzir um conteúdo de princípio 

equivalente. 

Que leitura reformulada far-se-á para dar natureza de princípio ao dispositivo 

do art.1.205 do mesmo estatuto, ao discriminar os que podem adquirir a posse? 

Nenhuma. A ratio juris é somente a disciplina subjetiva da posse. 

Fica evidente a irrealizabilidade de uma teoria sobre os princípios tão 

abrangente que encerre todos os contornos do complexo universo jurídico; aliás, tal 

inferência é extensiva às regras. 

2.3 A natureza jurídica e a função dos princípios 

Em razão do que se falou até agora sobre a origem dos princípios e a as 

suas características resultantes da comparação com as regras, é possível divisá-los 

como idéias gerais de conteúdo valorativo, presentes na consciência jurídica da 

comunidade, e que exigem determinado comportamento para preservá-lo ou 

alcançá-lo. Não estão envoltos apenas pelos valores, senão também pelos 

mandamentos necessários a mantê-los ou realizá-los. Noutros vocábulos, os 

princípios se destinam a regular e a impor comportamentos, tendo, assim, estrutura 

deôntica. Nessa perspectiva, “São normas que recepcionam valores, como tais não 

___________________________________________________________________ 
isoladas dentro da ordem jurídica global”. Em seguida, o autor cita como exemplo dessa 
impossibilidade o § 419 do BGB. 
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podem ser mais que aspirações, cujo grau de concreção varia segundo os sistemas 

jurídicos, os períodos históricos e a relação com as regras” 66 

Quais seriam as condutas reclamadas pelos princípios? Devido ao seu 

acentuado grau de abstração, a descoberta, na maioria das vezes, virá com o 

processo interpretativo. Porém, repita-se, não se nega que muitos princípios, por se 

acharem incorporados ao ordenamento jurídico, seja pela lei, seja pela 

jurisprudência, podem de antemão apresentar condutas exigíveis, a exemplo do da 

legalidade em tema penal (nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege) e do da 

moralidade administrativa. 

No concernente à função, o art.4º da Lei de Introdução ao Código Civil 

(Decreto-lei n.º 4.657, de 4 de setembro de 1942) estabelece duas condições à 

aplicação dos princípios gerais do direito: a) a existência de lacuna da lei; b) inexistir 

possibilidade de a questão ser resolvida por analogia ou por algum costume. Em 

resumo, segundo esse dispositivo legal, os princípios gerais do direito têm função 

supletiva. Incidem, apenas, nas lacunas legais e desde que não caiba a solução por 

analogia ou pelos costumes.  

Conquanto tenha sido a intenção do legislador infraconstitucional oferecer 

uma atribuição secundária aos princípios gerais do direito, ditando-lhe a função de 

fonte formal do Direito só em casos especiais, o preceptivo é louvável porque trouxe 

o reconhecimento oficial de que o ordenamento jurídico precisa dessa espécie de 

fonte normativa. 

É claro que as circunstâncias sociais, econômicas e jurídicas da primeira 

metade do século XX, época da promulgação da mencionada norma, são de todo 

__________ 
66Ricardo Luis Lorenzetti. Fundamentos do direito privado. Tradução: Vera Maria Jacob de 
Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p.317. 
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diversas das contemporâneas. De lá para cá, passou-se pelo segundo embate 

mundial, extinguiu-se a guerra fria e entrou-se nas revoluções da informática e 

informação.  

O Brasil, desde 1988, está sob a égide da Constituição Cidadã, prodigiosa 

ao listar de modo expresso inúmeros princípios que se irradiam por todas as searas 

jurídicas. Completa o quadro a promulgação do novo Código Civil, ao qual se 

incorporaram vários princípios, dentre os quais, a função social do contrato e a boa-

fé objetiva.  

É exato dizer, pois, que hoje é raro apontar-se para um princípio que não 

esteja encampado pelo texto constitucional, infraconstitucional ou, em derradeiro 

recurso, pela jurisprudência. 

Nada obstante, é inegável considerar, também, a função de fonte jurídica 

independente dos princípios, sobre os quais repousa o ordenamento jurídico, motivo 

por que as demais normas terão de se compatibilizar com o arcabouço axiológico 

deles, sob pena de invalidade. 

Prestam-se, igualmente, a servir de critério interpretativo, cabendo, por isso, 

ao julgador optar, dentre os sentidos possíveis sorvidos da norma, por aquele que 

melhor se ajusta a um princípio geral do direito. “Obligación que, si no es cumplida, 

podrá ser exigida jurídicamente por quien se vea afectado por el acto 

incorrectamente interpretado”67.  

Saliente-se que as três funções (a supletiva, a  fonte autônoma e  a 

interpretativa) quase sempre aparecem entrelaçadas, o que torna hercúlea a tarefa 

__________ 
67Margarita Beladiez Rojo, op. cit., p.111. 
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de discerni-las diante do caso concreto. A separação, na verdade, comporta fim 

didático. 

2.4 Técnica de solução dos conflitos principiológicos   

O enfoque será dado aos confrontos entre: regras x princípios; princípios x 

princípios, dado que os entre as regras já estão satisfatoriamente solucionados pela 

dogmática jurídica.  

Quanto às primeiras altercações, Ávila sustenta, numa visão de positivismo 

extremo, hierarquia entre as normas, sejam regras ou princípios. E. g., um princípio 

constitucional prevalece sobre uma regra ou princípio legal; no entanto, se as 

normas (princípios e regras) tiverem o mesmo nível hierárquico, e ocorrer um 

conflito, deve ser dada primazia à regra68.  

Não se discorda de que os princípios constitucionais devem se sobrepor, em 

eventual tensão com as demais normas de grau inferior. Todavia, não se é de 

aceitar, pelo menos como máxima, o raciocínio de que num confronto entre regra e 

princípio, prevalecerá, em qualquer ocasião, a regra, pois vai de encontro à 

concepção de que os princípios fundam a ordem jurídica.  

Demais, não é pacífico enxergar conflito entre regras e princípios, uma vez 

que se uma regra não se coaduna com os valores encampados por determinado 

princípio, cuja exegese merece acolhida, o julgador que dele se distanciar estará 

cometendo um erro de julgamento, sujeito ao procedimento revisional. A própria 

hermenêutica encarrega-se de aplainar o aparente conflito. 

__________ 
68Humberto Ávila, op. cit., p.85.  
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Hart, se bem que positivista, aceita que no confronto entre um princípio e 

uma regra de mesma hierarquia, aquele predomina em algumas ocasiões. Cita o 

paradigma Riggs vs. Palmer, no qual se aplicou o princípio de que ninguém pode se 

beneficiar do próprio ilícito, ao proibir a condição de legatário ao assassino do autor 

da herança, apesar de existir regra escrita autorizando os efeitos do testamento. E 

pontifica: “Isso é um exemplo de um princípio que prevalece em concorrência com 

uma regra [...]”69 . 

O Direito Penal ilustra a situação com um julgado. O art.155 do Código 

Penal sanciona quem subtrai coisa alheia móvel. O Superior Tribunal de Justiça, 

para não observar esse comando, invoca o princípio da insignificância, a incidir se a 

vítima sofre ínfima perda patrimonial70. 

A importância maior é no tocante à colisão entre princípios. A solução passa 

pelo método da ponderação, que endereça pesos aos elementos (bens jurídicos, 

interesses, valores, princípios) que se imbricam. Dessa maneira, esforça-se por 

saber qual dos princípios em jogo tem peso maior no caso concreto para prevalecer, 

sem eliminar o outro do sistema ou seus efeitos mínimos, cumprindo-se a pretensão 

do conteúdo deles no sentido de obter a maior realização possível de acordo com as 

possibilidades fáticas e jurídicas71. 

A ponderação é uma técnica de decisão judicial para os casos difíceis como 

os conflitos principiológicos, impossíveis de serem harmonizados pelo tradicional 

critério silogístico, em que os fatos são enquadrados numa previsão legal, a resultar 

__________ 
69Herbert  L. A. Hart, op. cit. p. 324. 
70BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Penal e Processo Penal. Princípio da 
insignificância. Furto. Inexistência de prejuízo concreto à vítima. Admite-se, em algumas modalidades 
de furto, quando evidenciado, como no caso, que a vítima não sofreu dano relevante ao seu 
patrimônio, a aplicação do princípio da insignificância.Recurso conhecido e provido. Recurso Especial 
n.º 608378. Relator: José Arnaldo da Fonseca. STJ, Brasília, DF, 05 de agosto de 2004. Disponível 
em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 23 de junho de 2004. 
71Robert Alexy, op. cit., p. 27. 
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numa conclusão; dito em ordem lógica, parte-se de uma premissa maior – a norma -, 

incide-a sobre a premissa menor – os fatos – e chega-se à composição do caso 

concreto72. Como aplicar esse raciocínio numa oposição de princípios referentes à 

proteção do consumidor e à liberdade de profissão?  

Para não se aduzir decisório arbitrário, sem fundamentá-lo, que faça simples 

opção por um dos interesses em jogo, recorre-se ao postulado hermenêutico da 

proporcionalidade, que serve para avaliar se uma medida concreta tem o condão de 

efetuar a finalidade almejada, mediante o exame da adequação, de ser a menos 

restritiva dentre as possíveis medidas a se adotarem, atestando assim a sua 

necessidade, e de ter a capacidade de provar que o grau de restrição de um dos 

princípios em jogo corresponde a maior satisfação do outro73.  

Auxilia esclarecê-lo decisão do Supremo Tribunal Federal, lembrada pela 

doutrina74.  Esta Corte declarou inconstitucional a lei que obrigava a pesagem de 

botijão de gás na presença do consumidor. Reconheceu a adequação da medida, 

por eficaz na proteção do consumidor, mas não a necessidade dela, porque havia 

possibilidade de ser providenciada outra menos restritiva que, ao mesmo tempo, 

protegia o consumidor (o princípio de defesa do consumidor) e respeitava a 

liberdade de comércio (o princípio da liberdade de profissão) 75. 

__________ 
72Luís Roberto Barroso. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. Critérios de 
ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do código civil e da lei de imprensa. In: 
Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, ano 45, nº 235, janeiro/março/2004, 
pp.8 e ss. 
73Robert Alexy , op. cit., pp.26 e ss. 
74 Humberto Ávila, op. cit., pp.121 e ss. 
75BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Gás liquefeito de petróleo. Lei estadual que determina a 
pesagem de botijões entregues ou recebidos para substituição à vista do consumidor, com 
pagamento imediato de eventual diferença a menor. Argüição de inconstitucionalidade fundada nos 
arts. 22, IV e VI (energia e metrologia), 24 e parágrafo 25, parágrafo  2º, art. 238, além de violação ao 
princípio de proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. Plausibilidade jurídica da 
argüição que aconselha a suspensão cautelar da lei impugnada, a fim de evitar danos irreparáveis a 
economia do setor, no caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade. Liminar deferida. Adin n.º 
855. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Requerente: Confederação Nacional do Comércio do Paraná. 
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Nesse decisório, em continuação, socorreu-se de outro fundamento, o da 

carência do elemento da proporcionalidade em sentido estrito, porquanto o meio da 

pesagem dos botijões implicava sacrifício elevado ao princípio da liberdade de ofício 

e de propriedade, porém, não promovia com grau elevado a proteção do 

consumidor, uma vez que nada assegurava que este não fosse enganado no ato da 

medição.  Isto é, a desvalia da restrição causada suplantava as vantagens pela 

promoção do fim. 

De fato, nem sempre se obtém esse equilíbrio entre os princípios. A 

complexidade da vida apresenta situações em que se tem de fazer uma escolha por 

um deles. Adiante, exemplificar-se-á com uma decisão do Supremo Tribunal 

Federal, que, na tensão entre os princípios da liberdade de expressão e da 

dignidade da pessoa humana, optou por este último.   

2.5 Operacionalidade dos princípios pelos Tribunais 

Um arcabouço teórico bem estruturado é inútil se lhe falta aplicabilidade, 

principalmente na ciência jurídica, voltada para busca de solução dos conflitos do 

homem na sociedade. Ver-se-á, agora, que o manuseio reiterado dos princípios pela 

jurisprudência é sinal irretorquível da importância prática deles no sistema jurídico 

qualificado pela abertura e mobilidade. Não se pretende classificar os princípios para 

confrontá-los com os julgados. O objetivo é, apenas, arrolar decisões que 

demonstrem a recorrente opção metodológica dos Tribunais pelo raciocínio 

principiológico, afastando-se da dogmática silogística tradicional. 

___________________________________________________________________ 
Requeridos: Governador do Estado do Paraná e Assembléia Legislativa do Estado do Paraná. STF, 
Brasília, DF, 1º de julho de 1993. Disponível em <http://www.stf.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso 
em: 23 de junho de 2005.  
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Com apoio no princípio da segurança jurídica, O Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento de que, deferida a liminar para a transferência de aluno de 

uma para outra Universidade, passado algum tempo, consolida-se essa situação 

fática, sendo incabível, mesmo que o mérito da demanda exigisse, em conformidade 

com a legislação vigente, julgamento desfavorável ao aluno76.   

A despeito de se render à maioria, o Ministro Luiz Fux do Superior Tribunal 

de Justiça reitera a ressalva em seu voto de que a Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II, que 

autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, como forma de compelir o 

usuário ao pagamento da tarifa ou multa, fere o princípio da dignidade humana, 

prestigiado na Constituição, porque se trata de uma execução extrajudicial que 

atinge não o patrimônio, segundo exige o sistema jurídico pátrio, senão diretamente 

a pessoa do devedor. O fundamento é robusto. Infelizmente, por justificativas 

econômicas, a Corte prefere a exegese literal e legalista77. 

O Superior Tribunal de Justiça estimou contrária aos princípios da 

moralidade e impessoalidade a conduta da Comissão de Concurso que prestou 

esclarecimentos interpretativos restritivos do edital sobre os trabalhos jurídicos 

publicados pelos concorrentes, após o início da avaliação das provas de título, 

__________ 
76BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Ensino Superior. Transferência. Aluno 
dependente economicamente do pai militar transferido para a reserva remunerada do exército. 
Recurso Especial n.º 88192. Relator: Ministro Milton Luiz Pereira. STJ, Brasília, DF, 17 de março de 
1997. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 de outubro de 2004. 
77BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Constitucional e administrativo. Concurso público. Serviços 
notariais e de registros públicos do Estado de Minas Gerais.  Edital 001/99. Omissão. Termo final 
para obtenção dos títulos. Suprimento. Competência. Comissão examinadora. Dúvida interpretativa. 
Natureza dos trabalhos jurídicos publicados. Esclarecimento após início da prova de títulos. 
Impossibilidade.  Ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade. Precedente. Recurso 
Ordinário em Mandado de Segurança n.º 17878. Relator: Ministro Gilson Dipp. STJ, Brasília, DF, 20 
de maio de 2004. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 de 
outubro de 2004. 
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quando já havia conhecido o conteúdo dos documentos entregues pelos 

interessados78. 

Nos autos de uma Ação Civil Pública, o Superior Tribunal de Justiça apontou 

conflito entre os princípios do desenvolvimento econômico e o da preservação do 

meio ambiente, e, em face da inviabilidade fática de otimizá-los no caso decidido, 

sacrificou o primeiro em prol do segundo, ao argumento de que a finalidade deste é 

de grau superior, visto que tem em mira preservar a qualidade de vida humana. Mais 

especificamente, visa a proteger o patrimônio natural das presentes e futuras 

gerações79. 

Noutro processo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobrepor os 

princípios à regra escrita. Em descumprimento do art.70, III, do Código de Processo 

Civil, o Juiz da instância primeira negou a integração à lide de servidor público, em 

demanda de acidente de trânsito promovida contra o Estado. Nas razões recursais, 

este alegou a nulidade do processo, por expressa afronta ao referido preceito do 

CPC. O Órgão julgador rejeitou a fundamentação do recorrente, dizendo que, posto 

tivesse havido infração a dispositivo legal, impunha-se a incidência dos princípios da 

economia e celeridade processuais, capazes, por si sós, de sobrepujarem a regra 

que ordena a denunciação à lide, sob pena de anulação do processo80. 

__________ 
78BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo. Corte do Fornecimento de água. 
Inadimplência do consumidor. Legalidade. Recurso Especial n.º 635871. Relator: Ministro Luiz Fux. 
STJ, Brasília, DF, 14 de setembro de 2004. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. 
Acesso em: 06 de outubro de 2004. 
79BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. 
Desassoreamento do Rio Itajaí-Açu. Licenciamento. Competência do Ibama. Interesse Nacional. 
Recurso Especial n.º 588022. Relator: Ministro José Delgado. STJ,  Brasília, DF, 17 de fevereiro de 
2004. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 de outubro de 2004. 
80BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual civil. Agravo Regimental. Nulidade. Não 
demonstração de prejuízo. Indenização. Responsabilidade civil. Denunciação à lide. Desnecessidade. 
Princípios da economia e celeridade processuais. Precedentes. Ação Regressiva garantida. 
Inocorrência de julgamento extra petita. Dissídio jurisprudencial. Não comprovado.  Agravo 
Regimental em Agravo de Instrumento n.º 402417. Relator: Ministro José Delgado. STJ,  Brasília, DF, 
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A coisa julgada nos sistemas de tradição romano-germânica muito de 

aproxima do mito. Como o absoluto em Direito não existe, o Superior Tribunal de 

Justiça entendeu que a coisa julgada tributária não deve prevalecer para determinar 

que o contribuinte recolha tributo cuja exigência legal foi tida por inconstitucional 

pelo STF, porque, do contrário, restarão violados os princípios da legalidade e 

igualdade. A justificativa é clara: é inconcebível admitir um sistema tributário que 

obrigue um determinado contribuinte a pagar tributo com base em uma lei portadora 

do vício da inconstitucionalidade, enquanto os demais contribuintes estão livres de 

tal encargo81. 

Em ação anulatória, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a Lei n.º 

8.025/90, art.2º, VI, e §3º, veda a alienação de imóvel funcional, antes do prazo de 

cinco anos da aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação, sendo causa de 

nulidade o negócio firmado em desrespeito a este comando. Entrementes, em 

homenagem ao princípio de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza, 

denegou a pretensão82.  

Em julgamento de um habeas corpus, travou-se acirrado debate no Supremo 

Tribunal Federal a respeito do alcance do princípio da liberdade de expressão. O 

núcleo temático fora a licitude, ou não, da publicação de obras reputadas anti-

semíticas. Por maioria, prevaleceu a tese de que os princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade deveriam suplantar o da liberdade de expressão, 

___________________________________________________________________ 
16 de dezembro de 2001. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 
de outubro de 2004.  
81BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processual Civil. Rescisória. Relação jurídico- tributária. 
Função harmonizadora dos julgados. Princípios constitucionais. Súmula 343/STF. Inaplicabilidade. 
Recurso Especial n.º 138853. Relator: Ministro José Delgado. STJ,  Brasília, DF, 03 de março de 
1998. Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 de outubro de 2004. 
82BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Aquisição de imóvel funcional. Lei nº 8.025/90: artigos 2°, VI, 
e 3º. Promessa de compra e venda realizada antes de expirado o prazo de cinco anos. Ação ajuizada 
pelo Espólio do falecido adquirente e promitente vendedor. Precedente da Corte. Recurso Especial 
n.º 416611. Relator: Carlos Alberto Menezes Direito. STJ,  Brasília, DF, 23 de abril de 2002. 
Disponível em <http://www.stj.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 06 de outubro de 2004. 
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motivo por que se manteve a condenação das instâncias iniciais pelo crime de 

racismo83. 

O Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, inconstitucional 

norma municipal que estabeleceu o número de vagas da Câmara Municipal sem 

observar o critério da proporcionalidade com o número de habitantes do Município. 

Pela natureza da decisão, seus efeitos seriam ex tunc. Porém, em nome do princípio 

da segurança jurídica, deu-se efeito ex nunc ao julgado84.  

O estudo realizado denota uma realidade insofismável: os princípios 

jurídicos, concorde-se ou não com as dimensões que se lhes atribuem, são 

poderosos instrumentos postos à disposição do intérprete para fugir do campo árido 

e estéril de tentar relacionar apenas as regras legisladas para o desfecho dos casos 

concretos, restringindo, com efeito, injustificadamente, a verdadeira abrangência do 

Direito. 

 Como remate, proclame-se que não somente dos Códigos ou do édito do 

pretor, nem das XII Tábuas, mas dos princípios deve haurir a disciplina do Direito85. 

 
 

 

__________ 
83BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas-Corpus. Publicação de livros: Anti-semitismo. Racismo. 
Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Liberdade de expressão. Limites. 
Ordem Denegada. Habeas Corpus n.º 82424. Relator: Min. Moreira Alves. Relator do acórdão: 
Maurício Correa. STF, Brasília, DF, 17 de setembro de 2003. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 07 de outubro de 2004. 
84BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Municípios. Câmara de vereadores. Composição. Autonomia 
municipal. Limites constitucionais. Número de vereadores proporcional à população. Cf, Artigo 29, IV. 
Aplicação de critério aritmético rígido. Invocação dos princípios da isonomia e da razoabilidade. 
Incompatibilidade entre a população e o número de vereadores. Inconstitucionalidade, incidenter 
tantum, da norma municipal. Efeitos para o futuro. Situação excepcional. Recurso Extraordinário n.º 
276546. Relator: Maurício Correa. STF, Brasília, DF, 31 de março de 2004. Disponível em 
<http://www.stf.gov.br/jurisorudencia/html>. Acesso em: 07 de outubro de 2004. 
85Giorgio Del Vecchio, op. cit., p.77. 
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3 O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA VONTADE 

3.1 A historicidade do Direito 

No capítulo precedente, anotou-se que o princípio resulta das vicissitudes 

históricas. Tem o selo do episódio empírico. A sua construção não é feita a priori na 

mente de um sábio, em seu momento de iluminação, e divulgada em seguida; na 

verdade, é estabelecida a posteriori, sob inspiração das condicionantes 

socioeconômicas. O processo criador é lento, vai impregnando o espírito dos juristas 

e do Direito até chegar à acepção final, muitas vezes após séculos de maturação, 

como, aliás, ocorrera com o princípio da autonomia da vontade, que “É histórico e 

relativo, no sentido de que fatores de vária natureza, nomeadamente de ordem 

moral, política e econômica, contribuíram para a sua configuração histórica, até se 

consubstanciarem no princípio fundamental da ordem jurídica privada”86.  

Este sinaliza para a criação de um estado de coisas, em que a vontade livre 

adquire lugar fundamental na construção das regras jurídicas legisladas e das que 

regem as relações privadas, expressas pelo ato jurídico. Em síntese, significa que o 

querer autônomo do indivíduo, elemento do seu mundo psicofísico, é fator primordial 

para gerar direito. Supervalorizado, o sujeito é posto no centro no mundo jurígeno. 

Desse modo, é duvidosa a existência dessa concepção nas sociedades 

greco-romana e medieval, nas quais se encarava a lei como fruto de uma  ordem 

natural-racional, a que estava subordinada a vontade do príncipe legislador. Tendo 

__________ 
86Francisco Amaral. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: perspectivas 
estrutural e funcional. In: Revista de direito civil: imobiliário, agrário e empresarial, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, ano 12, n.º 46,  outubro/dezembro/1988, p.13; Michel Villey. Essor et 
décadense du volontarisme juridique. In: Archives de philosophie du droit. Le rôle de la volonté 
dans le droit. Paris: Sirey, 1957, pp.87/88. 
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esta uma serventia secundária,  por depender da razão,  é infundado sustentar que 

tais civilizações conheceram o princípio da autonomia da vontade, tal como ficou 

concebido a partir no século XIX87.  

O princípio da autonomia da vontade fora gerado no ambiente social dos 

séculos XVIII e XIX, em que o grito em favor das liberdades civil e econômica, 

proclamado pela ascendente burguesia, asfixiada por incontáveis restrições 

impostas pelos senhores feudais, ecoou de forma avassaladora, a desaguar na 

Revolução Francesa, catalisada pelos lemas da liberdade, igualdade e fraternidade.  

Logo que chega ao poder, a classe vencedora incumbe-se de estruturar o 

aparelho jurídico estatal de acordo com os seus ideais libertários, de todo opostos 

aos vínculos pessoais do regime decaído. No Direito Público, o Estado nasce da 

vontade geral do povo, tendo a missão precípua de assegurar direitos fundamentais, 

inatos do homem, como a liberdade e a propriedade. No Direito Privado, reina o 

voluntarismo radical como espaço de liberdade para os interessados disciplinarem 

as próprias relações, por meio do instrumento contratual. 

É no leito do incessante processo das transformações sociais que o princípio 

da soberania da vontade é forjado para conduzir e justificar a existência das 

instituições jurídicas, as quais, longe da dinâmica da historicidade, viram 

monumentos hirtos e indiferentes às aflições cotidianas da vida social. “Le droit 

suppose vie et mouvement. Dans un monde inerte, il n’y aurait pas rapports de 

droit”88. Tudo isso será investigado com mais detalhe nos itens seguintes. 

__________ 
87Michel Villey, op. cit., pp.88/89. 
88René Savatier. Cours de droit civil. Paris: Librairie General de Droit et de Jurisprudence, 1947, t.1,  
p. 25. Tradução livre do autor: O direito supõe vida e movimento. Em um mundo inerte, inexistiriam 
relações jurídicas. 
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3.2 Origem conceitual da autonomia, da vontade e da autonomia da 
vontade na civilística 

A etimologia do termo autonomia provém da antiguidade helênica, e 

significava o direito que os romanos concediam a algumas cidades gregas de 

autogovernarem-se. A mesma noção adotara o direito alemão pré-codificado, ao 

designá-la como o privilégio pertencente à classe nobre ou a certas corporações de 

produzirem uma espécie de legislação doméstica89. Ainda hoje, o Direito Privado 

define-a como o direito de reger-se por suas próprias leis90. 

O fenômeno psicológico da vontade é a força motriz da ação. Passa a 

interessar à ordem jurídica, em regra, quando é externada, em que pese ter servido, 

em passado não muito distante, ao esquema interpretativo, na descoberta da 

intenção do legislador, quando houvesse lacuna da lei; ao ato jurídico, para 

descortinar o querer real dos contratantes; à formação do Estado, baseada no 

contrato social de Rousseau; bem como à deflagração de todo direito, subjetivo ou 

objetivo.  

Os jurisconsultos romanos tinham-na em conta. Os institutos por eles 

estudados, não ignorados pelos exegetas atuais, como a posse, a aquisição da 

propriedade e o matrimônio, pressupunham, à sua satisfação, o ato volitivo mútuo 

dos interessados, solenemente proferido, tendo em conseqüência têmpera 

normativa. O negócio particular era a forma de manifestação do Direito Privado, 

consubstanciado na lex privata, estatuída na Lei das XII Tábuas91. 

__________ 
89Veronique Ranouil. L’autonomie de la volonté: naissance et évoluction d’un concept. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1980, p.22. 
90Francisco Amaral, op. cit., p.10. 
91Ibid., p.14. 
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No entanto, até então, não se manipulava a fórmula conjugada autonomia da 

vontade, nem se teorizava a seu respeito, uma vez que o modelo jurídico romano 

era de extrema praticidade.  

Embora não se descarte o papel do consensualismo no Direito Romano, 

pois este delegou à vontade um lugar destacado, no reinado de Justiniano, na 

compreensão do jurídico, a feição expressa, fundada, principiológica e conclusiva da 

locução no Direito Civil, herdada dos internacionalistas, entendida como a 

autoridade do querer de criar o direito nas relações privadas ou emprestar 

fundamento a este, data do século XIX92. E a junção dos termos é atribuída a 

Worms, devido à publicação, em 1891, da obra De la volonté uniratérale considerée 

comme source d’obligationis, na qual assegurou a supremacia da vontade de cada 

um dos contratantes. Em seguida, em 1899, Gény a reproduz, com semelhante 

enfoque, no seu livro Méthode d’interpretation et sources em droit privé positif93. 

A propósito, a exposição não justificou o porquê de a unanimidade da 

doutrina civilista européia, em particular a francesa, ter ficado em estado de 

hibernação durante tanto tempo, sem agitar com clareza o tema da autonomia da 

vontade, somente vindo a promovê-lo na segunda metade do século XIX. Isso não 

obsta dizer que, de forma implícita, o princípio já dominara todos os quadrantes do 

Direito Privado de antanho, haja vista tê-lo seguido o Código Napoleônico94. 

__________ 
92Veronique Ranouil, op. cit. p.17. É uma criação moderna também na concepção filosófica, 
consoante propugnam Michel Villey, op. cit., p.87, e A. Rieg. Le rôle de la volonté dans la formation de 
l’acte juridique d’après les doctrines allemandes du XIX siècle. In: Archives de philosophie du droit. 
Le rôle de la volonté dans le droit. Paris: Sirey, 1957, p.126. Em sentido contrário, Marco Aurélio 
Risolia. Soberania e crisis del contrato: en nuestra legislacion civil. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1958, p.55, assevera: “No creemos, como algún autor, que el derecho antiguo haya desconocido el 
principio de autonomía de la voluntad y que tal principio sea una creación de la filosofía política, 
jurídica y económica del siglo XVIII, aunque entonces se lo haya formulado como hoy se lo conoce”.  
93Veronique Ranouil, op. cit., p.92. 
94Ibid., p.76, apenas ressalva Acollas, que, em 1866, escreveu o livro D’autonomie de l’individu. 
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Dentre possíveis fatores dessa omissão, três despontam em importância. 

Um era a idéia prevalecente no meio dos civilistas da época de que se cuidava de 

matéria pertinente à filosofia do direito, visto que estava ligada aos fundamentos 

deste, e não à ordem jurídica positiva, como o Código Civil.  A tese é reforçada ao se 

deparar com o ineditismo do termo autonomia da vontade, revelado pela filosofia 

kantiana, no ensaio Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos95, 

editado em 1785, se bem que o autor formule nele análise ético-metafísica, de modo 

a preservar distanciamento cognitivo com o posterior voluntarismo empírico 

conduzido pelos juristas, conforme se esclarecerá mais adiante96. 

O outro, muito imbricado com o anterior, deve-se à Escola Exegética, 

hegemônica até o findar do século XIX, a qual reduzira a ciência do direito à  literal 

interpretação do Code Civil.  Discuti-lo ou questioná-lo, nem se cogitava. Na esteira 

do espírito revolucionário emergido de 1789, em que o Judiciário subordinara-se ao 

Legislativo, “O direito fundira-se com o estatuto, o estatuto por sua vez não era obra 

de professores ou magistrados, que não tinham mandato para agir em nome da 

nação, mas sim o legislador, o único representante do povo soberano”97. Se nenhum 

artigo codificado aludia à autonomia da vontade, especular sobre ela estava 

defeso98. 

O terceiro encerra uma visão formalista e estática da juridicidade. O Código 

de 1804, em cujas entrelinhas traspassava o individualismo jurídico e por 

__________ 
95É o título da tradução para o português feito pela editora Martin Claret, ed. 2004, cujo tradutor é 
Leopoldo Holzbach. 
96Veronique Ranouil, op. cit., pp.76 e ss. 
97R. C. van Caenegem. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo 
Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.207. 
98Veronique Ranouil, op. cit., p.77,confirma: “ Pas un de grands commentateurs du Code civil qui 
représentent l’apogée de l’École de l’exegèse ne fait usage de l’expression d’autonomie de la volonté 
ou d’une expression approchante”. Tradução livre do autor: Os grandes comentadores do Código Civil 
que representavam o apogeu da Escola da Exegese não usaram a expressão autonomia da vontade 
ou termo aproximado.  
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conseguinte o princípio da autonomia da vontade, fora construído para resistir às 

transformações sociais e econômicas. Consistia num legado da racionalidade, por 

isso definitivo,  imutável e universal, às gerações futuras. Nesse ambiente de 

blindagem jusfilosófica, nenhuma ameaça externa, social ou econômica, 

vislumbrava-se a ponto de acordar os civilistas a perscrutarem a temática da 

autonomia da vontade. É o retrato de um paradoxo: tornara-se categoria tão 

evidente que mantê-la no limbo era um meio, consciente ou não, de eternizá-la. 

3.3 Fundamento político-econômico 

A dialética cultural do princípio da soberania da vontade tem como 

antecedente necessário o individualismo, modo peculiar de enxergar o universo 

sócio-jurídico à luz da pessoa humana, nomeada o alfa e o ômega da coletividade e 

do Direito. 

No plano econômico, representou uma reação liberal, encetada no século 

XVIII, contra uma gama de embaraços econômicos derivados do Ancien Régime99. 

Aí, a propriedade rural, única fonte de riqueza, concentrava-se nas mãos do senhor 

feudal, de quem o camponês arrendava uma parte para cultivá-la em modo de 

agricultura de subsistência, mas ficava obrigado a trabalhar, sem contrapartida, pelo 

menos três dias na semana, na terra específica do proprietário, a configurar um 

trabalho semi-escravo100. O acesso a esse bem cabia à nobreza, em troca da 

segurança militar dada aos monarcas, e ao clero, que patrocinava o lenitivo espiritual 

__________ 
99Jacques Leclercq. Leçons de droit naturel. Louvain: Pax, 1955. Les droits et devoirs individuels, 
travail, propriété, deuxieme partie, v. 4, p.212. 
100Leo Houberman. História da riqueza do homem. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 
1986, p.6. 
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das camadas inferiores da pirâmide social, impedindo as eventuais revoltas101. A 

circulação desse bem era algo impensável.  

O surgimento do comércio, um novo tipo de riqueza, agora dinâmica, 

arrimada no capital, diferente da estática, apoiada na propriedade da terra, estimulou 

o desabrolhar das cidades e o afluxo de trabalhadores dos feudos para elas. De 

pronto, advieram os conflitos: os senhores feudais, donos das áreas edificadas, 

começaram a cobrar altas taxas dos mercadores para que pudessem comerciar e se 

deslocarem por entre as comunidades urbanas nascentes. Aparece a classe média 

comerciante e em simultâneo o sentimento de livrar-se dessas amarras102. 

As entidades corporativas medievais, que congregavam trabalhadores 

dedicados a uma mesma profissão, os conhecidos artesãos, fabricantes de produtos 

manufaturados, destinados aos negociantes, monopolizavam o mercado. O 

mercantilismo, por sua vez, vigorante entre 1450 a 1750,  difundira a crença de que 

a economia dependia de forte controle estatal para assegurar a exportação e o 

aumento da riqueza da nação, entorno do ouro e da acumulação de dinheiro103. 

Ambos fenômenos constituíam causas inibidoras da expansão comercial104.  

Entraves na liberdade de trabalho no campo, devido à vinculação pessoal do 

servo ao senhorio; estorvo na cidade, graças à exclusividade das corporações; 

obstáculos no tráfico de mercadorias em geral, atribuído ao dirigismo estatal do 

__________ 
101Leo Houberman, op. cit., pp.14/15.   
102Ibid.,  p.33. 
103Ibid., pp.119 e ss., retrata bem a refutação da política colonial mercantilista, que mantinha absoluto 
controle sobre a atividade de comércio, tirando, assim, a sua oportunidade de crescimento, de acordo 
com a vontade de investimento de quem já acumulara certo capital.  
104Ibid., pp.100/1001, aduz que as corporações não serviam mais aos intermediários dinâmicos da 
época, pois as regras e os métodos ultrapassados delas obstavam o desenvolvimento da indústria, e, 
em seguida, reconhece o poderio dessas instituições ao constatar que sobreviveram até depois da 
Revolução Francesa, em França, e ao início do século XIX, na Inglaterra. Jacques Leclercq, op. cit.,  
p.213, nota 2, a respeito do mercantilismo, alicerçado em Gonnard, enfatiza que se caracteriza pelo 
estatismo, protecionismo e uma economia dirigida ao desenvolvimento da indústria de exportação, 
visando ao enriquecimento nacional pelo acúmulo de ouro e capital. 
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mercantilismo; e o gravame de ser a propriedade um privilégio de poucos. Eis o 

panorama incompatível com o anseio de o indivíduo, a seu talante, ampliar as 

atividades negociais e assenhorear-se dos bens disponíveis, em razão do que 

emerge, no final do século XVIII, o sentimento de liberdade, cunhado de liberalismo 

econômico, propagador do “Livre jogo das atividades econômicas individuais, com o 

mínimo de intervenção do Estado no domínio econômico, limitando-se esse a 

garantir a liberdade de trabalho e do comércio e o benefício da propriedade dos 

bens”105. 

No velho regime, o senhor feudal, na ausência de um poder central forte, 

propiciava segurança a todos, já que as pilhagens e os desrespeitos à vida das 

pessoas ocorriam com freqüência. Em troca dessa demonstração de força particular, 

em que os fortes protegiam os fracos, estes, na falta de alternativa, cedia a sua 

liberdade, em todas as variantes, para recompensar aqueles. A população medieval 

prestigiava a segurança e relegava a liberdade, a qual se tornara uma prerrogativa 

das minorias dirigentes. O princípio reitor desse período era o da dependência106. 

Um passo à frente, vem o absolutismo concentrar o poder nas mãos dos 

reis, que intentam estabelecer uma ordem centralizada ao derredor da polícia, da 

Justiça e do governo. Porém, impera um despotismo sufocante, a exemplo do de 

Luis XVI em França, a perpetuar o cerceamento das liberdades individuais, as 

desigualdades e inúmeros privilégios, conferidos a uma nobreza parasitária107. A 

__________ 
105Francisco Amaral, op. cit., p.13. Idêntico raciocínio apresenta Jacques Leclercq, op. cit., p.221, ao 
registrar : ‘’Le libéralisme économique commence à exercer son action sur les institutions sociales dès 
la fin du XVIII siècle. « Laissez faire, laissez passer «.  Laisser faire : liberté de la production ; laissez 
passer : liberté du commerce’’. Tradução livre do autor : O liberalismo econômico começa a exercer 
sua ação sobre as instituições sociais no final do século XVIII, tendo como lemas: a liberdade de 
comércio e a de produção. 
106Jacques Leclercq. Leçons de droit naturel. Louvain: Pax, 1958. L’État ou la politique, v. 2, p.27. 
107Leo Houberman, op. cit., pp.133/134, oferece admirável exemplo de desperdício e privilégio 
promovidos pelos governos monarcas do século XVIII: “O Livre Rouge era um Livro Vermelho 
contendo a lista de todas as pessoas a quem o governo dava pensões. Entre elas estava o nome de 
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submissão dos servos apenas mudou de autoridade: do senhor feudal passou para 

o monarca. 

O entusiasmo da burguesia, classe afligida no feudalismo, de se 

desvencilhar dessa modelagem social eclode, também no declínio do século XVIII, 

sob a batuta do liberalismo político, orientado a criar instituições garantidoras das 

liberdades individuais, em menosprezo de objetivos coletivos, única maneira de se 

alcançar a felicidade do homem.  

O teórico individualismo extremado nasce, assentado na acepção política 

em que a vontade autônoma da população institui a sociedade civil, o Estado, para 

assegurar o exercício dos direitos naturais, anteriores ao aparecimento deste, uma 

vez que a saída do homem do estado da natureza, como fuga para evitar a sua 

destruição pelo estado de guerra, leva-o a constituir um estado baseado no 

consenso e harmonia108. 

As experiências das Declarações de Direitos nos Estados Unidos, em 1776, 

e na França, em 1789, são determinantes na consolidação do Estado-liberal-

burguês no século XIX, produto do desprendimento e da razão do homem para 

assegurar-lhe o gozo pleno de direitos fundamentais, dentre os quais se sobrepõem 

a liberdade, a igualdade e a propriedade, concebidas formalmente, porquanto sem  a 

preocupação com as condições materiais do sujeito109.  Nele, consubstanciam-se e 

realizam-se os sonhos há muito alentados da burguesia de vender, comprar, 

___________________________________________________________________ 
Ducrest, um barbeiro. Por que tinha ele direito a uma pensão de 1.700 libras anuais? Porque havia 
sido o cabeleireiro da filha do conde d’Artois. O fato de que essa filha tivesse morrido cedo, antes de 
ter cabelos para pentear, não tinha importância. Ducrest recebia sua pensão”. 
108Norberto Bobbio. Direito e estado no pensamento de Emanuel Kant. Tradução: Alfredo Fait. 
Brasília: Universidade de Brasília, 1995, p.39. 
109Lembra Paulo Bonavides. Do estado social ao estado liberal. São Paulo: Malheiros, 1996, p.42, 
que “Em suma, o primeiro Estado jurídico, guardião das liberdades individuais, alcançou sua 
experimentação histórica na Revolução Francesa. E tanto ele como a sociedade, qual a idearam os 
teóricos desse mesmo embate, entendendo-a como uma soma de átomos, correspondem, segundo 
alguns pensadores, entre os quais Schmitt, tão-somente à concepção burguesa da ordem política”. 
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produzir e viver em sociedade com vasta independência e segurança, voltando-se as 

instituições políticas à defesa desses interesses ou à dos intocáveis domínios de 

liberdade de cada um, somente limitados pelos dos outros. Quanto menos interferir o 

Estado no destino e na ação dos indivíduos, mais bem-estar e justiça proporcionar-

lhes-ão. 

3.4 Fundamento jurídico-filosófico 

O Estado Liberal assume o posto da nova ordem político-econômico-social.  

Para cumprir o seu projeto de oferecer liberdade a todos, tratando-os com  

igualdade, embora formal, compôs uma estrutura normativa sintonizada com os 

objetivos traçados pela burguesia dirigente. Qual seria a fonte desse ordenamento 

jurídico? Não poderia ser a simples tradição ou considerações vagas de justiça, tão 

evocados pela nobreza como expediente para manter a sua tirania. 

No feudalismo, o indivíduo era um apêndice da estrutura social 

hierarquizada, que o submetia a vínculos pessoais imutáveis. Nascia e morria 

vassalo. Se o senhor transferia o feudo, junto ia o servo que nele trabalhava. “Da 

mesma forma que o senhor ficaria aborrecido com a perda de um boi, pois dele 

necessitava para o trabalho da terra, também o aborrecia a perda de qualquer de 

seus servos – gado humano necessário ao trabalho na terra”110. Tudo isso se 

explicava pelo vigor irresistível da sociedade natural. 

Sobrepujá-la demandava outro modelo, articulado pelo individualismo 

jurídico-filosófico: sobrevalorizar o então desprestigiado sujeito, situando-o na base 

__________ 
110Leo Houberman, op. cit., p.8. 
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da construção jurídica. Transmudou o indivíduo-coisa em objeto, fundamento e fim 

do ordenamento jurídico. A par do Estado, o Direito, a lei e o ato jurídico são 

originários de um dado concreto: a vontade, a qual pressupõe a liberdade natural, 

advinda da própria natureza humana, “Pero a su vez el derecho tiende a asegurar 

esa autoridad inicial del individuo, hasta el máximo compatible con a libertad de los 

demás”111. 

No entanto, na modernidade antropológica individualista, o sujeito que 

edifica a ordem jurídica convencional imprescindível à coexistência inaugurada pelo 

liberalismo, não é o de carne e osso, contingente, marcado pelas angústias 

cotidianas. É o sujeito abstrato, racional e formal. Como reflexo, a ordem artificial por 

este criada é formalística e atemporal, distante das condições materiais da vida em 

comum.  

Com efeito, o pobre e o rico, o fraco e o forte são reputados iguais, 

desfrutando da mesma liberdade. A eventual coação econômica sofrida pelos 

desaquinhoados pertence ao mundo dos fatos, e não interessa ao jurídico, que 

submete os indivíduos à alienação de sua existência. “Solo así es posible pensar 

que el individuo que esté coartado por la pobreza, constreñido por los instintos, 

empujado por la necesidad, sea al mismo tiempo jurídicamente libre y formalmente 

sujeto abstracto al plano factual”112. Separa-se o econômico do jurídico e do político. 

__________ 
111Marco Aurélio Risolia, op. cit., p.48. Pronuncia-se na mesma direção Veronique Ranouil, op. cit., 
p.139, que, a propósito do individualismo jurídico, escreve: “Il est donc une philosophie de l’homem, 
une théorie du fondament du droit, et une théorie du but du droit. En effet, il attribue à l’homme des 
droits naturels anterieurs à ceux de la société, et dont le principal est la liberté ; il fait de la volonté de 
l’individu la source du droit, ce que l’on désigne par doctrine de l’autonomie de la volonté ; il assigne 
pour fin au droit la coexistence des volontés individuelles’’. Tradução livre do autor : Ele é uma 
filosofia do homem, uma teoria do fundamento do direito e uma teoria do fim do direito. Com efeito, 
ele atribui ao homem direitos naturais anteriores àqueles da sociedade, cujo principal é a liberdade; 
ele faz da vontade do indivíduo a fonte do direito, e isso a doutrina designa como autonomia da 
vontade; ele aponta como fim do direito a coexistência das vontades individuais. 
112Pietro Barcelona. El individualismo proprietário. Madrid:Trotta, 1996, p.47. 



     

 

61 

Dessarte, o desenho conceitual da autonomia da vontade, como matriz 

normativa, provém do movimento liberalista que veio a lume no século XVIII e 

estendeu-se pelo século XIX, infundindo-se nas legislações constitucionais e infra da 

civilização ocidental. Em nome dele, fizeram-se revoluções. Sua repercussão, na 

contemporaneidade, ainda se nota, mas com parcimônia, o que se avaliará em outro 

Capítulo. 

3.5 A autonomia da vontade em Kant 

Em Kant, a autonomia da vontade é a causa do agir de todo ser racional, 

determinada por uma lei moral - o imperativo categórico113 -, que prescreve uma 

ação boa em si mesma, livre de qualquer impulso da sensibilidade, de fins subjetivos 

ou da faculdade de desejar. A filosofia kantiana prega a existência de uma vontade 

pura, gerada na razão, a qual identifica, independente de desejos ou prazeres 

materiais ou imateriais, a conduta necessária a se cumprir. Isto é, a vontade livre é 

aquela que recebe de si mesma, sob o império da liberdade, a determinação para 

atuar no mundo exterior114.  E essa liberdade é a priori, integrante do mundo 

inteligível, e não uma realidade material115. 

__________ 
113Norberto Bobbio, op. cit.,  p.64, explica essa categoria filosófica do pensamento de Kant, ao dizer: 
“Uma vez dito que as leis da conduta humana são preceitos, Kant distingue o gênero ‘preceito’ em 
duas espécies: categóricos e hipotéticos. Categóricos são os que prescrevem uma ação boa por si 
mesma, como por exemplo: ‘Você não deve mentir”, e chamam-se assim porque são declarados por 
meio de um juízo categórico. Hipotéticos são aqueles que prescrevem uma ação boa para alcançar 
um certo fim, como por exemplo: ‘Se você quer evitar ser condenado por falsidade, você não deve 
mentir’, e chamam-se assim porque são declarados por meio de um juízo hipotético”. 
114Immanuel Kant. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução: 
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2004, p.81, sobre o assunto, expõe o seu pensar: “Mas 
é impossível pensar uma razão que com a sua própria consciência recebesse de qualquer outra parte 
uma direção a respeito de seus juízos, pois que então o sujeito atribuiria não à sua razão, mas a um 
impulso, a determinação da faculdade de julgar. Ela deve considerar-se a si mesma como autora dos 
seus princípios, independentemente de influências estranhas; por conseguinte, como razão prática ou 
como vontade de um ser racional, deve considerar-se a si mesma como livre; isto significa que a 
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A autonomia da vontade, forjada sob os auspícios do liberalismo clássico, 

parte da premissa de que cada sujeito é livre para satisfazer os próprios interesses, 

de cuja soma atinge-se o bem-estar da população. A felicidade social alcança-se 

somente pela adição das felicidades individuais. O valor da ação mede-se pelos 

resultados práticos que dela se aguardam.  

Como se vê, cuida-se de uma moral eudemonista, dado que se serve da 

liberdade para fim utilitarista individualizado, por meio da exploração do ambiente 

sensível, principalmente da apropriação e fruição dos bens, ofertados pelo sistema 

capitalista. 

A moral kantiana afasta-se desse hedonismo. A sua autonomia da vontade 

advém da idéia de um atuar a salvo das contingências externas ou tentações 

internas, em respeito à pura voz da consciência. O seu bem maior não é o sucesso 

individual pelo êxito nos negócios, e sim o crescimento pessoal em face do 

cumprimento do dever incondicionado, realizado sem a intenção de esperar 

resultado proveitoso para quem o pratica116.  

Patenteia-se o contraste entre o personalismo ético do filósofo de 

Königsberg e a autonomia da vontade modelada no Estado Liberal. Saiu-se do 

___________________________________________________________________ 
vontade desse ser não pode ser a vontade própria senão sob a idéia da liberdade, e, portanto, tal 
vontade é preciso atribuir, em sentido, em sentido prático, a todos seres racionais”.  
115Immanuel Kant, pp.79/80.  
116Ibid., p.87, em que confirma a proposição com um exemplo prático: “Não há ninguém, nem mesmo 
o pior facínora, se está habituado a usar da razão, que não deseje, quando se lhe apresentam 
exemplos de retidão nas intenções, de perseverança na obediência a boas máximas, de compaixão e 
universal benevolência (ainda por cima unidas essas virtudes a grandes sacrifícios de interesses e 
bem-estar), que não deseje, digo, ter também esses bons sentimentos. Mas não pode consegui-lo em 
virtude de suas inclinações e apetites, desejando todavia, ao mesmo tempo, libertar-se de tais 
tendências que a ele mesmo o oprimem. Demonstra com isso, pois, que em pensamentos se 
transpõe, por uma vontade livre de impulsos da sensibilidade, a uma ordem de coisas completamente 
diferente da de seus apetites no campo da sensibilidade, pois daquele desejo não pode ele esperar 
nenhum prazer dos apetites e, portanto, nenhum estado satisfatório para qualquer de suas 
inclinações reais ou imaginárias (pois que então poria a perder a excelência da própria idéia que lhe 
arranca esse desejo), mas tão-somente um maior valor íntimo de sua pessoa. Essa pessoa melhor, 
acredita ele sê-lo quando se situa no ponto de vista de um membro do mundo inteligível, e que 
involuntariamente o impele a idéia da liberdade, isto é, da independência em relação a causas 
determinantes do mundo sensível”. 
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território sublime da razão, onde a liberdade gravita para impulsionar a vontade pura 

ou desinteressada, e embrenhou-se no do econômico, no dos sentidos, no qual a 

liberdade concerne ao poder do sujeito jurídico, possuidor de direitos e faculdades 

manejáveis à persecução de objetivos egoísticos. Ter autonomia, para o liberalismo, 

é poder atuar no mercado, alienando e comprando bens, longe de restrições 

jurídicas ou ético-racionais, ou diretamente na natureza para transfigurá-la ao arbítrio 

do agente117.  

Logo, é correta a assertiva de que não é visível a colaboração de Kant na 

ideação liberal da autonomia da vontade, cujos contornos sobressaíram no decurso 

dos séculos XVIII e XIX118. Decerto, ele inventou, na filosofia, a locução com um 

significado moral peculiar, na crença do aperfeiçoamento espiritual do homem. Os 

liberais tomaram-na emprestado e alteraram-lhe o sentido em prol de suas cobiças 

transformadoras da realidade social. Puseram a liberdade e a vontade como agentes 

necessários do crescimento da riqueza externa individual.  

Se não foi na esfera ética, no idealismo da liberdade pessoal, onde o 

discurso liberal valeu-se de Kant? Apenas no seu formalismo jurídico, que considera 

o Direito condição sine qua non para a coexistência social, porque não prescreve o 

teor das relações intersubjetivas, senão a maneira pela qual elas se ordenam. Kant 

__________ 
117Joaquim de Sousa Ribeiro. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio 
da liberdade contratual. Porto: Almedina, 2003, nota 28, p. 26. 
118Ibid., pp.27/28. É igual o pensar de Veronique Ranouil, op. cit., p.22, em que declama : ‘’L’autorité 
de Kant est certainement à écarter. Sans doute, sa philosophie était-elle connu des juristes 
allemands, en raison de l’organisation des études qu’ils avaient suivies. Mais l’expression qu’il a 
invitée est celle d’autonomie de la volonté, dont le sens est purement éthique’’. Tradução livre do 
autor : Certamente, a influência de Kant está descartada. Sem dúvida, a sua filosofia era conhecida 
dos juristas alemães, em razão da organização de estudos realizada por eles. Mas a expressão que 
ele criou é aquela da autonomia da vontade, cujo sentido é puramente ético. Segue o mesmo 
caminho Michel Villey, op.cit., p.90, nota 3 : ‘’Kant n’a proné l’autonomie, à notre connaissance, que 
dans le domine de la morale. Encore l’autonomie ne consiste-t-elle à ses yeux, pour l’individu, qu’à 
agir selon la raison pratique (à la fois personelle et universelle) ‘’.  Tradução livre do autor: A nosso 
ver, Kant preconizou a autonomia da vontade no domínio da moral. Ainda, para ele a autonomia 
consiste em o indivíduo agir segundo a razão prática (pessoal e universal). Contra: Francisco Amaral, 
op. cit., p.15. 
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discernia a ética do Direito. Entretanto, não os apartava, mantendo-os ligados119. O 

que fez o liberalismo? Quebrou esse nexo. Descartou o fundamento ético kantiano 

da liberdade positiva – a vontade escolhe aquilo que a razão, indiferente a pendores, 

reconhece indispensável - e adotou o arrazoado formal da liberdade negativa – uma 

zona de atividade isenta de incursão do Estado, cuja função é protegê-la pelo seu 

ordenamento jurídico. A liberdade de conteúdo transfigurou-se em liberdade vazia, 

meramente declarativa. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
119Norberto Bobbio, op. cit., pp.69 e ss.  
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4 O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO CONTRATO 
         E NO MOVIMENTO DE CODIFICAÇÃO 

4.1 Distinções entre o contrato dos romanos e o do liberalismo 

Os romanos foram os precursores do uso prático do contrato, como fonte de 

obrigações, nas relações interprivadas. Diferenciavam conventio ou pactum do 

contractus. Na época clássica, a convenção ou pacto, termos correspondentes, 

indicava o vínculo objetivo entre pessoas incapaz de gerar eficácia jurídica, porque 

desacompanhado das formalidades do ius civilis. Inexistia demanda típica para dar-

lhe guarida ante o pretor. Já o contrato, por estar revestido das solenidades legais, 

tornava exigíveis as prestações. O inadimplemento propiciava o nascimento de uma 

ação específica para resguardá-las. Designava-se contrato apenas o acordo solene 

produtor de efeito jurídico. Convenção (pacta nuda), qualquer ajuste informal, 

desprovido de potência obrigacional120. Era o tempo em que o formalismo 

dispensava a vontade na feitura do acordado. 

A partir das compilações de Justiniano, prestigiou-se o consentimento na 

celebração de contratos com estrangeiros, mediante actio deferida pelo pretor, no 

delimitado campo da compra e venda, locação de coisas, sociedade e do mandato. 

Contudo, desprestigiava-se o consenso nas predominantes obrigações formais que 

se concretizavam com a entrega da coisa contratada (mútuo de empréstimo ou de 

uso), com a redução a escrito (inscrição no registro do credor) ou com a pronúncia 

de palavras solenes (oferta e resposta). Ausente uma dessas formalidades, a 

manifestação da vontade dos contratantes exonerava-se do poder vinculativo. A 

__________ 
120Jorge Mosset Iturraspe. Contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2003, pp.27/28. 
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chegada dos contratos inominados não alterou essa consciência formal, por se 

sujeitarem à concessão de uma ação específica (actio praescriptis verbis)121.  

Nessa quadra, tolhia-se gravar, com independência, a vontade no conteúdo 

dos acordos, apenas incorporados à lista das obrigações se estivessem 

conformados aos reduzidos tipos contratuais preestabelecidos na legislação 

justiniana – sistema cerrado ou numerus clausus -, o que retirava destes o caráter de 

negócio jurídico abstrato e genérico. Cultuava-se a praticidade dos institutos 

jurídicos, e não a sua teorização. Por isso, comete equívoco histórico apregoar que 

em Roma os jurisconsultos ou legisladores trabalhavam os textos legais à vista do 

dogma da autonomia da vontade122. 

Coisa muito distinta é a do Estado Liberal, em que o animus assume o posto 

de fonte da juridicidade (solus consensus obrigat) e o contrato o de instrumento para 

realizá-la a contento. O estado de servidão do homem antigo impedia-o de expandir 

as suas relações sociais e econômicas, donde a inutilidade de um meio para 

canalizá-las. A liberdade irrompe, destrói as referências subalternas e traz novo 

modo de satisfazer as necessidades sociais: a livre circulação da propriedade ou 

intercâmbio de mercadorias. A vontade criadora de vínculos obrigatórios tinha de ser 

respeitada, de preferência com elevada segurança. Como fazê-lo?  

__________ 
121Paulo Luiz Netto Lôbo. Contrato e mudança social. In: Revista dos tribunais, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, ano 84, n.º 722, dezembro/1995, p.42.; Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p.29; Ambroise 
Colin e Henri Capitant. Cours élémentaire de droit civil français. Paris: Dalloz, 1953, t.2, p.25. 
122Nelly Dora Louzan de Solimano. Teoria de la imprevisión en Roma: seria la solución para la 
asimetria provocada en los contratos?, el contrato en el  derecho romano. In: Agerson Tabosa Pinto 
(Org.). A autonomia da vontade e as condições gerais do contrato: de Roma ao direito atual. 
Anais do V congresso internacional y VIII iberoamericano de derecho romano. Fortaleza: UNIFOR, 
2003, p.583, escreve: “En Roma no se conocía la noción abstrata de contractus, sino que únicamente 
existian determinados tipos de contrato, y solo estos eran generadores de obligaciones. Es por ello 
que alguns juristas dicem que los romanos no reconocíam autonomía a la volountad de los que 
intervenían en el sentido de que éstos no podían configurar a su voluntad el contenido de sus 
acuerdos, de tal manera que si los sujetos se dirigían a constituir relaciones patrimoniales que nos 
estaban en concordancia con los tipos particulares que prevéia el ius civiles el ordenamiento jurídico 
no reconocía aquellos acuerdos ni eram ficazes para producir vínculos obligatorios”. 
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O homem moderno recorreu ao secular expediente contratual, mas, é 

evidente, não o tratou com o formalismo, objetividade e as restrições dos romanos, 

cuja sociedade era menos complexa. Ao reverso, adequou-o à sua conjuntura 

transformadora, alçando-o, para tanto, à categoria depositária da voluntariedade 

humana e a núcleo gerador de obrigações recíprocas perpetradas no dia-a-dia do 

tráfico jurídico-econômico, sendo a propriedade, mobiliária ou imobiliária, seu objeto 

por excelência. O contrato encontra no despertar do mercado, com suas leis 

infalíveis da oferta e da procura de bens, o estuário apropriado ao pleno 

desenvolvimento. A incerteza do porvir, tormenta inaceitável dos negociantes, por 

arriscar os alvissareiros ganhos, é neutralizada pela contratação, que traz o futuro 

para o presente e reúne as aspirações de segurança e liberdade. 

Na modernidade, o pacto é abstrato, atemporal e universal. Abarca 

indefinidas situações, não se preocupa com o tempo e garante acesso a todos. Ao 

acolher igualmente os desiguais, visto que têm autoridade para traçar os seus 

destinos, elege a si difusor da justiça, se bem que desmaterializada. Desinteressa-

lhe o oprimido, o débil, os socialmente desfavorecidos ou o grau de estima social do 

bem ajustado. A aparente neutralidade ética é pretexto para suprir as expectativas 

comerciais da classe burguesa, que dissemina os seus ideais com se pertencessem 

ao inteiro organismo social. 

O individualismo jurídico, uma das facetas do Estado Liberal, incumbiu-se de 

oferecer firmeza teórica e racionalidade as recém instituídas regras substitutas das 

normas costumeiras vigentes no caótico e plural ordenamento da comunidade 

feudal. Fê-lo, e não poderia ser diferente, obedecendo a novos parâmetros 

societários tradutores do rompimento com o passado. E assim pôs o consentimento 

livre e a igualdade formal na base do edifício institucional. O Estado mesmo fundava-
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se na adição das vontades livres dos indivíduos iguais, competindo-lhe velar os bens 

e a vida dos associados, constrangidos apenas pela lei à qual anuíram123. 

Equivalente matriz tem o contrato, máxima expressão da autonomia da vontade na 

produção de direitos e obrigações entre partes. Sua dogmática, germinada nesse 

clima voluntarista, forneceu e vulgarizou os princípios clássicos a seguir 

examinados124.  

4.2 Reflexos do voluntarismo no contrato  

4.2.1 A liberdade contratual 

A autonomia da vontade submete a composição do direito ao querer 

humano. No território particular do negócio jurídico, os sujeitos são livres para 

formarem os vínculos jurídicos que lhes convierem. Legisladores de si mesmos, 

avaliam a ocasião de contrair deveres e exercer direitos por intermédio da 

convenção. Nenhuma vontade externa é digna de compeli-los a suportar uma 

obrigação. Na senda liberal de sobreestimar o egocentrismo, em desapreço ao 

tecido social, selecionam contratar com quem lhes agrada ou dá mais proveito e, 

firmado o ajuste, determinam o seu conteúdo, forma e efeitos.  

Esses caracteres da liberdade contratual nasceram destinados a encorajar a 

economia de mercado, ampliada em ritmo acelerado com a industrialização. E ao 

Estado sobra o encargo negativo de abster-se de qualquer interferência no comércio 

__________ 
123Essa visão do Estado Liberal tem como um dos principais formuladores Jean-Jacques Rousseau. 
Do contrato social. Tradução: Lourdes Santos Machado. São Paulo: Nova Cultural, 1999, pp.69 e 
ss. (Coleção os pensadores, v.1), em que ele consagra a vontade geral fundadora da entidade 
estatal. 
124Paulo Luiz Netto Lôbo, op. cit., p.42.; Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p.41. 
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entre as pessoas. De ordinário, o legislador oferece-lhes um conjunto normativo de 

caráter supletivo, que visa a suprir omissões dos contratantes quanto aos resultados 

do acordo, mas suscetível de ser descartado por eles, se lhes convir regulamentá-lo 

de uma outra maneira. As regras supletivas são um tipo adaptado às situações 

contratuais, em que a vontade singular é dominante125.  

Perante uma atuação estatal mínima, não intervencionista nas relações 

privadas, os comandos imperativos hão de ser excepcionais e pouco numerosos. As 

condições queridas e sua modelagem integram a exclusiva competência dos 

acordantes. As únicas restrições buscam resguardar o próprio consentimento e 

derivam da incapacidade dalguns, por si sós, pactuarem: menores e loucos.  

4.2.2 O consensualismo 

Imagine-se conservar as estruturas contratuais típicas dos romanistas, com 

sua quantidade preestabelecida de contratos e respectivas ações para lhes 

assegurar eficácia jurídica, num mundo no qual a liberação das pessoas e dos bens 

dos jugos feudatários impulsionou em demasia os intercâmbios mercantis. Quem o 

pretendesse, seria anacrônico, arredio às inovações socioeconômicas que 

clamavam substituir os institutos jurídicos insuficientes a satisfazer os apetites 

materiais da aristocracia burguesa. O formalismo dos antigos estava fadado a 

desaparecer. Sente-se a sua debilidade na Idade Média, quando os canonistas 

desprezam-no e passam a apreciar a vontade como elemento básico na formação 

dos ajustes.   

__________ 
125Ambroise Colin e Henri Capitant, op. cit., p.15. 
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Os modernos consolidam essa tendência, ao apregoarem que a 

convergência de vontades (solus consensus) é suficiente à revelação do contrato. 

Algumas reduzidas solenidades porventura exigíveis por lei não invalidam a 

premissa da consensualidade126. 

Na interpretação desse consentimento, buscava-se a intenção comum das 

partes, refutando-se a declarada. Numa palavra, havendo omissões dos contratantes 

ou ambigüidade na escrita, ao julgador restava a árdua tarefa de penetrar nas 

profundezas do consciente dos pactuantes para lhe sorver o conteúdo querido no 

ato de contratar.  

4.2.3 A força obrigatória do contrato 

É clara a coerência do raciocínio doutrinário liberal. O contrato funda-se na 

autonomia da vontade. As partes têm um leque de opções: julgam a conveniência de 

contratar ou não; escolhem os parceiros do acordo; controlam as suas cláusulas e o 

modo de concretizá-las (verbal ou escrito). Se estão forradas de todas as garantias à 

livre expressão intelectiva, feita em sã consciência, outra conduta não lhes toca 

senão cumprir a convenção.  As promessas compactuadas assumem o lugar de lei 

entre os contratantes. Elas são um liame jurídico com as marcas da obrigatoriedade 

e da irrevogabilidade. Cobrem-nas a regra moral do respeito à palavra dada, uma 

vez que delas surgem confiança e limitações recíprocas (pacta sunt servanda)127. 

Pela corrente tradicional, se no contrato cada partícipe cede voluntariamente 

parcelas de sua liberdade, eventuais prejuízos dele procedentes serão arcados 

__________ 
126J. W. Hedemann. Derecho de obligaciones. Tradução: Jaime Santos Briz. Madrid: Revista de 
Derecho Privado, 1958, p.51, v.3. 
127Ibid., p.52. 
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pelos envolvidos, únicos culpados pelas suas imprevidências. Nem o legislador nem 

o juiz podem imiscuir-se para alterá-lo, independente do motivo, seja: vantagem 

exagerada de um dos contratantes em detrimento do outro, por superioridade 

econômica ou técnica; ou desequilíbrio entre as prestações por fatos, previsíveis ou 

não, supervenientes ao ajuste, a provocar enriquecimento indevido de um e 

empobrecimento do outro acordante. O liberalismo fez do contrato um elemento 

abstrato, insensível às aflições dos que a ele apelam. Em concomitância, era fonte 

de direitos, obrigações e de justiça; afinal, ‘’’Lo consentido es justo’, decía Fouillé”128. 

As hipóteses raras de extinção do contrato pela autoridade judicial ficam 

definidas em lei, como, v.g., as inexecuções voluntárias e involuntárias, vícios de 

consentimento e lesão. A regra vigorante não deixava dúvida: somente o concurso 

de vontades criava e desfazia o contrato.  

4.2.4 A relatividade dos efeitos contratuais 

Corolário das reflexões anteriores é afirmar a eficácia direta do contrato tão-

só entre os contratantes. Até porque “Son partes quienes se han puesto ‘de acuerdo 

sobre una declaración de voluntad común’, concurriendo a la formación del 

consentimiento y celebración del contrato”129. O terceiro, cuja vontade nenhuma 

participação detectou-se, não se beneficia nem suporta os efeitos dele.  

__________ 
128Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p.327; Jean Carbonier. Théorie des obligations. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1963, p.158, corrobora dizendo : ‘’Suivant les postulats du liberalisme, c’est 
à chacun des contratants de s’assurer que, dans la formation du contrat, la justice commutative a été 
observée à son égard. La présomption est qu’un contrat est juste’’. Tradução livre do autor : Segundo 
os postulados do liberalismo, é assegurada a cada um dos contratantes, na formação do contrato, a 
observância da justiça comutativa. Pressupõe-se que o contrato é justo. 
129Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p.335.  
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Havia ressalvas. Duas dominaram a literatura jurídica. Os herdeiros dos 

contratantes, a despeito de não concorrerem para o acordo, encontram-se a ele 

vinculados, em sendo os direitos e obrigações transmissíveis. As estipulações em 

favor de terceiro, nas quais um dos celebrantes promete realizar uma prestação em 

proveito de quem não participara do emoldar do pacto, adquirindo todas as 

prerrogativas de credor. Os seguros de vida retratam a importância dessa exceção 

às conveniências do capitalismo nascente130. 

4.3 O apogeu do voluntarismo nas codificações do século XIX e na   
brasileira de 1916 

O iluminismo-racionalista131 aniquila com suas propostas as vigas de 

sustentação da organização feudal. Opõe-se a todos os níveis de desigualdades. Às 

políticas, que conservavam a sinecura da nobreza e do clero, tornando inacessível o 

ingresso nos cargos públicos da maioria plebéia e sua participação nas decisões de 

governo. Às econômicas, mercê da submissão da propriedade e dos vassalos ao 

suserano, em nome de quem se concentravam as riquezas. Às jurídicas, em face 

dos arbítrios dos monarcas, escorados na atribuição divina de poderes, da 

imputação de penas cruéis na punição dos culpados e da anarquia normativa devido 

__________ 
130José Castan Tobeñas. Derecho civil español, comun y foral. Madrid: Reus, 1992. Derecho de 
obligaciones, la obligación y el contrato en general, t.3, pp.747 e ss. 
131Há uma forte ligação entre o jusracionalismo e o iluminismo, embora seja cabível uma sutil 
diferenciação. Isso é explicado pelo ensinamento de Franz Wieacker. História do direito privado 
moderno. Tradução: A. M. Botelho Hespanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
pp.353/354: “O jusracionalismo e o iluminismo do séc. XVII e XVIII não são por natureza idênticos. O 
jusracionalismo foi a nova versão de uma filosofia social continuamente presente na tradição antigo-
ocidental; o iluminismo, apesar da sua fundamentação filosófica, foi uma ruptura moral ou, em última 
análise, religiosa, no sentido de uma nova atitude perante a vida, da qual surgiu uma modificação da 
opinião pública e grandes reformas da vida política. Mas ambos os movimentos estão intimamente 
ligados: tanto quanto à sua origem, uma vez que o sistema do novo jusracionalismo só se tornou 
possível através dos pensadores do primeiro iluminismo, como Galileu e Descartes, quer quanto à 
sua acção, já que o iluminismo justificou jusracionalisticamente as suas exigências humanitárias, tais 
como a abolição dos delitos de magia, da tortura e das penas corporais”. 
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às inúmeras fontes de direito - impenetráveis ao grosso da população -,  i. e., os 

costumes locais, as tradições, as opiniões dos doutores, dos juízes-legisladores, as 

ordenanças reais e o Direito Romano. Às teológicas, ante a relação promíscua entre 

a Igreja Católica e o Estado, o qual se dotava de justificativa transcendental, bem 

como devido à supremacia daquela e sua intolerância religiosa132.  

Quais os antídotos a esse quadro sufocante da vida social? Aplicam-se-lhe 

os remédios da liberdade e da igualdade. Tomem-se medidas difusivas no 

desenvolvimento do comércio: transferência incondicional dos bens adquiridos pelo 

esforço próprio e a locação desimpedida da mão-de-obra. Constitua-se o Estado 

laico erguido sobre as pilastras da vontade livre de todos os cidadãos. Elidam-se as 

indecorosas vantagens de casta, fruídas pelos nobres e clérigos, passando-se a 

tratá-los de maneira uniforme em relação aos desassistidos: comerciantes, 

camponeses, artífices, e a todos estes se dêem oportunidades de ascensão social. 

Humanizem-se as penas dos condenados e isente-os de punições lancinantes: arder 

nas fogueiras, subir no cadafalso ou ser chicoteado. Permita-se a opção de credo. 

Em vez de confiar na tradição, dela escape e creia no progresso, num futuro 

alvissareiro. Vê-se assim que na luta por tais idéias “O velho mundo passou por uma 

renovação radical, guiada pelos princípios da razão humana e pelo objetivo de 

alcançar a felicidade do homem”133. 

Não é tudo. No patamar jurídico, o individualismo oitocentista apostou na 

plena capacidade de o homem erigir uma ordem artificial reguladora das relações 

sociais e tutora da paz, arraigada na sua irrestrita vontade racional. Outras 

qualidades desse novo ordenamento eram inabdicávies: tinha de ser uniforme, 

__________ 
132R. C. van Caenegem. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo 
Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp.161/162. 
133Ibid., p.163. 
 



     

 

74 

compreensível às massas e a estas endereçado, compacto o suficiente para reunir 

um conjunto de leis inter-relacionadas, harmônicas e sistematicamente dispostas, 

defensoras das individualidades pessoais, dos próprios bens e da livre circulação 

destes, de fácil e segura aplicação, de modo que os sujeitos prevejam as suas 

condutas e saibam as conseqüências delas advindas.  Aqui estão as respostas ao 

direito arcaico, envolto por explicações sobre-humanas, acompanhadas pela 

insegurança de fontes esparsas, interpretações variadas e de extrema subjetividade. 

Qual o instrumento jurídico apto a realizar os mencionados desejos 

renovadores? A codificação. As primeiras aportaram, em meados do século XVIII, de 

início, pelas mãos dos déspotas esclarecidos, fascinados pelo discurso iluminista 

que os ajudava a fortalecer os fragmentados impérios em virtude da expectativa de 

sua unificação político-territorial, fornecida pela legislação comum. Em 1756, 

Maximiliano José III da Bavária promulga na Alemanha o Codex Bavaricus Civilis . 

Por iniciativas de Frederico Guilherme I e Frederico II, o Grande, a Prússia publica o 

seu Código (Allgemeine Landrecht) em 1794. Depois, a imperatriz Maria Teresa e 

seu filho José II patronearam o Código austríaco (Allegemeines Bürgerliches 

Gesetzbuch) de 1811. Foram textos legais avançados para a época, mas, com 

menor intensidade no derradeiro, por ser mais atual, abrigavam incontáveis vícios 

impugnados pela cartilha iluminista, como: a manutenção de privilégios da nobreza e 

da autoridade do Direito Romano; as redações prolixas e deficientes na 

sistematização, porque regravam até matérias penais e eclesiásticas134.   

Contudo, é o processo revolucionário francês, e não os seus reis, que 

presenteia o mundo com o Código sonhado pela modernidade liberal: um conjunto  

orgânico de regras claras e auto-suficientes, de validade universal, revogador dos 

__________ 
134R. C. van Caenegem, op. cit., pp.172 e ss. 
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direitos consuetudinário e romano, então vigorantes. O Code Napoléon de 1804 

aclama a vontade como sua pilastra fundamental. A começar pelo seu nascimento, 

atribuído à deliberação e à tenacidade do estadista-general Napoleão Bonaparte135. 

Apesar de ter sido projetado pelos constituintes de 1791, malograram as sucessivas 

tentativas, para editá-lo, dos que antecederam o primeiro-cônsul, soerguido ao 

governo por um golpe de Estado de 9 de novembro de 1799136.  Por se considerar a 

única fonte de direitos, o Estatuto inaugura o positivismo legalista do método 

exegético que idolatra a lei, ato da vontade popular capaz de resolver qualquer 

peleja social137. 

A autonomia da vontade, por não estar explícita no Code Civil, é deduzida 

sem dificuldade dos seus três livros (As pessoas; Os bens; As diferentes maneiras 

de aquisição da propriedade) que destilam o espírito burguês: dissolução do 

casamento pelo divórcio,  indulgência de culto, autorização da cobrança de juros, 

isenção de taxas imobiliárias, muito exigidas pelos feudalistas, o intocável e sagrado 

direito de propriedade. No título das obrigações acordadas, encampa: a liberdade 

contratual, só estremada pela ordem pública e pelos bons costumes; a 

informalidade, na conclusão do pacto, do consentimento, cujo defeito poderia anulá-

lo; a inviolabilidade das convenções - presumidamente justas -, admissível nos 

__________ 
135Tanto é correto dizê-lo que René Savatier. Cours de droit civil. Paris: Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, 1947, t.1,pp.43/44, enfatiza que ainda não se fez uma reforma profunda no Code 
Civil porque falta um Bonaparte para conduzir os trabalhos. 
136R. C. van Caenegem, op. cit., pp.5 e ss. 
137René Savatier, op. cit., p.14, acresce sobre a Escola da Exegese: ‘’Même en cas de lacune, on 
exploitait au maximum, on scrutait attentivement ses virgules et ses accents, la place de chaque mot 
et de chaque disposition, ses sous-entendus et ses analogies’’. Tradução livre do autor: Mesmo em 
caso de lacuna, explora-se ao máximo, investiga-se atentamente suas vírgulas e seus acentos, o 
lugar de cada palavra e de cada disposição, seus subentendidos e suas analogias. 
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casos extremos de lesão ou resolução; a interpretação conforme a vontade interna, 

e não a declarada; a eficácia relativa dos acordos138.  

No apagar das luzes do século XIX, em 18 de agosto de 1896, a Alemanha  

conhece o seu Código Civil, que é posto em vigor em 1º de janeiro de 1900.  

Nenhum ambiente revolucionário o gerou, a exemplo do Code Civil, tampouco um 

tirano esclarecido, como alhures o mostrou a história jurídica dos territórios 

fracionados da Bavária e da Prússia. Resultou de um profundo amadurecimento 

doutrinário, refletido na sua perfeição sistêmica e conceitual de cepa pandectista, em 

prejuízo da funcionalidade e popularidade, cuja metodologia espalhara-se por todos 

os continentes,  desbancado a exclusividade do Código francês, que se inclinara 

pela praticidade, objetividade e simplicidade da linguagem, sorvida de uma nação 

ciosa em se desprender do passado de servidão139. 

O Código Civil alemão esteve a serviço do positivismo jurídico individualista 

e da burguesia, nada obstante se pressentissem tímidos avanços, como a sua 

abertura por via das cláusulas gerais, que foram pequenas concessões à auto-

responsabilidade do juiz, em mitigação da fé inabalável do iluminismo pelo 

legislador. Preservou o voluntarismo proprietário, absorvendo a liberdade contratual, 

a igualdade formal dos contratantes, em desprezo da sua realidade material, a 

irrevogabilidade do convencionado e sua eficácia interna; não incluiu a lesão enorme 

e repeliu expressamente a cláusula rebus sic stantibus140.  

No Brasil, em 1º de janeiro de 1916, o Código é publicado com vacatio legis 

de um ano. Nessa época (1899-1916), havia dois grupos dominantes, na sociedade 

brasileira: a burguesia agrária, enriquecida com a exportação de produtos agrícolas, 
__________ 
138Veronique Ranouil. L’autonomie de la volonté: naissance et évolution d’un concept. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1980, pp.71 e ss. 
139Franz Wieacker, op. cit., pp.540 e ss. 
140Ibid., pp.549 e ss.  
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extraídos com a exploração de mão-de-obra recém saída da escravidão e com a dos 

imigrantes; e a burguesia mercantil que importava da Europa as custosas 

mercadorias consumidas pela primeira. Eram minoritárias. A maioria da população 

constituía-se de trabalhadores rurais, explorados e viventes em condições de 

extrema pobreza. A indústria sequer começara a dar os passos iniciais. Constatava-

se uma classe média incipiente – dependente e defensora dos interesses das 

burguesias rural e mercantil -, formada pelos ocupantes dos cargos públicos: 

professores, militares e funcionários da Administração dos órgãos governamentais. 

Os conflitos sociais de classes inexistiam141. 

 Esse cenário socioeconômico e os Códigos Francês e Alemão tiveram 

influência decisiva na codificação brasileira. Esta sublimou a propriedade, em 

especial a imobiliária, tornando-a um bem sagrado e inviolável. Os proprietários dos 

latifúndios viram-se livres e protegidos a expandir as suas atividades agrícolas da 

monocultura exportadora. Os comerciantes, por sua vez, são beneficiados pela 

consagração dos princípios clássicos do contrato, já assentados nas codificações 

européias, a servir de impulso, com o processo de industrialização que se 

avizinhava, ao desenvolvimento da atividade mercantil. Assim, pode-se afirmar que o 

Código Civil veio ordenar uma sociedade cujas classes dominantes – latifundiários e 

comerciantes - elegeram o sistema capitalista de produção como o mais adequado a 

satisfazer às necessidades do povo142. E os contratos voluntaristas tiveram papel 

fundamental nesse desiderato. 

 
__________ 
141Orlando Gomes. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, pp.24/25. 
142Ibid., p.30, diz: “O Código Civil é obra de homens da classe média, que o elaboraram nesse estado 
de espírito, isto é, na preocupação de dar ao país um sistema de normas de Direito privado que 
correspondesse às aspirações de uma sociedade interessada em afirmar a excelência do regime 
capitalista de produção”. 
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5 AS FONTES MEDIATAS DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL  
        DO CONTRATO 

5.1 A superação dos paradigmas liberais 

Quando um cientista de um dos ramos da ciência normal apreende, no 

decorrer dos seus estudos e pesquisas, um conjunto padronizado de argumentos e 

respostas para resolver os problemas ou questionamentos da sua específica área de 

investigação, cabe dizer que ele se valeu de paradigmas para solucioná-los. Na 

física, Newton e Einstein firmaram paradigmas dissímeis para resolverem  as 

intricadas questões relativas ao espaço e ao tempo.  

Não é incomum darem-se respostas distintas a uma mesma pergunta, se os 

indagados partirem de paradigmas incoincidentes, mesmo nas cognominadas 

ciências exatas.  Kunh descreve um evento.  Um físico e um químico foram 

perguntados se um átomo de hélio era uma molécula. O primeiro negou, pois o 

átomo de hélio não cumpria nenhuma função molecular. O segundo disse sim, em 

conformidade com o papel desempenhado pelo átomo de hélio na cinética.  Ambos 

estão certos, à vista dos paradigmas científicos manipulados143. Colhe-se desse 

ensinamento que, a depender dos pontos de partida, os resultados da investigação 

são variados. Aqueles, em regra, são objeto de consenso dentro de cada ramo do 

conhecimento. 

Mas se brota uma situação em que se exigem outros critérios para 

solucionar os mesmos ou novos problemas, em face dos avanços dos 

__________ 
143Thomas S. Kuhn. A Estrutura das revoluções científicas. Tradução: Beatriz Vianna Boeira e 
Nelson Boeira. São Paulo: Perspectiva, 2003, p.76. 
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conhecimentos, aí ocorre a denominada mudança de paradigma, que reflete a 

quebra do consenso a respeito dos pontos de partida da pesquisa científica. 

No Direito, as coisas funcionam de forma semelhante. Os manuais, os 

resistentes a mutações temporais, transmitem modelos de solução dos problemas 

jurídicos, p. ex.: o Juiz deve se vincular ao texto da lei; o Estado tem de interferir o 

mínimo nas relações privadas e econômicas; a lei clara não precisa ser interpretada; 

a propriedade imobiliária é sagrada e inviolável; o contrato é lei entre as partes; os 

direitos públicos e os privados não se intercambiam; o justo é aplicar e cumprir a lei 

de maneira igual para todos. Às vezes, ficam tão impregnados no espírito dos 

juristas que estes, em grande parte, se tornam imunes às substituições ou aos 

redimensionamentos dos paradigmas experienciados144. 

Como se observou no Capítulo anterior, no período setecentista e em quase 

todo o oitocentista vigeu o Estado Liberal. No seu auge, irradiaram paradigmas - em  

reação aos do feudalismo -, que o sustentaram e nortearam as suas ações. O 

principal: o da autonomia da vontade, expressão máxima dos individualismos 

político, econômico, filosófico e jurídico. Nessa perspectiva, o homem não era visto 

como ser necessariamente grupal, vivendo sempre em interação com o próximo. Ao 

reverso, puseram-no no pedestal e o isolaram das condicionantes espaços-

temporais, dispensando o outro para sobreviver.  O Estado e a sociedade existiam 

para servi-lo na busca da felicidade particular e para proteger os seus direitos 

__________ 
144Antônio Junqueira de Azevedo. Insuficiências, deficiências e desatualização do projeto de Código 
Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In: Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, ano 89, n.º 775, maio/2000, p. 16, ministra, sobre o tema: “ Ora, o mundo inteiro, em todas 
as áreas, está acostumado a trabalhar com problemas. Todo biólogo se defronta com problemas; 
todo físico, com problemas. A maneira como se solucionam esses problemas é o paradigma; é ele 
que aprendemos na escola. O professor transmite para o aluno; o aluno aprende e será operador do 
direito com o paradigma que recebeu. Daí uma certa dificuldade quando o paradigma está em 
mudança ou quando o anterior entrou em crise; muitos juristas, muitos professores no caso do direito, 
vivem o paradigma que aprenderam e recusam as mudanças; eles recusam as inovações. É preciso 
um grande esforço para mudar o tipo de pensamento que fundamenta o exercício da própria 
atividade”. 
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naturais inatos, como a vida, a liberdade e a propriedade. Os direitos dos homens 

eram expressivos; os deveres, muito poucos. O mercado, por sua mão invisível, 

ordenava a economia. Nada de intervenções positivas nas relações pessoais ou 

econômicas. Essa solidão do homem era traduzia numa parêmia jusnaturalista da 

época: “O direito de ser homem contém o direito que ninguém me impeça de ser 

homem, mas não o direito a que alguém me ajude a conservar a minha 

humanidade”145.  O Público e o Privado são dicotômicos146: O Código disciplina as 

relações entre os cidadãos; a Carta Magna, que não se amalgama com o estatuto 

civil, rege as do Estado e governados.   

O liberalismo encampou a lei como resultado da vontade do legislador. Se 

os eventuais acontecimentos estavam nela aduzidos, obrigava-se o julgador a 

interpretá-la na estreiteza da literalidade. Desnecessário seria descobrir outra fonte 

decisória. Com o inestimável auxílio da pandectista, difundiu a categoria do direito 

subjetivo: relação entre duas pessoas em que um, o sujeito ativo, tem o poder ou a 

faculdade de exigir da outra, o sujeito passivo, uma prestação perante o Judiciário. 

Até nos direitos reais, que representam o domínio sobre coisas, haveria o sujeito 

passivo universal, pois os terceiros devem respeito à propriedade alheia.  

Ao contrato atribui uma mera função econômico-individual: transferir  riqueza 

de um sujeito a outro. E tal vínculo, solenizado após ampla e livre discussão, só 

__________ 
145Michele Giorgianni. O direito privado e as suas fronteiras. Tradução: Maria Cristina De Cicco. In: 
Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 87, n.º 747, janeiro/1998, p.41. 
146Norberto Bobbio. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral política. Tradução: Marco 
Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p.13, atribui a origem da separação 
público/privado ao Direito Romano, que a mencionava no Corpus iuris, Institutiones I, I, 4 , e Digesto I, 
I, I, 2. E acrescenta que dicotomia significa a divisão de um todo em duas partes independentes, de 
maneira que o conteúdo de uma delas não possa contaminar o da outra. No linguajar jurídico, os dois 
termos delimitam-se reciprocamente. Daí, a esfera pública vai até aonde começa  a do privado, o que 
sempre impede a permeabilidade entre essas categorias jurídicas. Foi essa visão divisionista a que 
se apegou o liberalismo para impor a sua concepção naturalista de que o último era o campo dos 
direitos inatos pré-estatais do homem, a regular os  vínculos privados, e o da primeira compunha os 
direitos postos pelo Estado, a disciplinar as suas relações com os governados. 
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interessava aos contratantes. Podiam desfazê-lo mutuamente. Mas não por iniciativa 

de um arrependido. Alterá-lo, por mais injusto ou prejudicial que se tenha tornado 

por razões estranhas aos pactuantes ou pela esperteza abusiva de um deles, 

jamais. A vontade comum tinha efeito de lei. O contrato era a encarnação da justeza. 

Firmado, não havia saída, senão adimpli-lo.  

Essa variedade de paradigmas foi revolucionária e serviu para suplantar os 

vigentes na estratificada e improdutiva sociedade medieva. No transcurso do século 

XIX, ajudou sobremaneira a consolidar o capitalismo e o idealismo da sua classe 

protagonista: a burguesia. Contudo, a despeito de esta tê-los abraçado como fruto 

da razão humana, e por isso universais, atemporais e imutáveis, as inevitáveis 

transformações sociais pelas quais passou o mundo no século XX promoveram a 

substituição e a remodelagem dos supracitados paradigmas, máxime o da 

autonomia da vontade e seus consectários. É o que se verá nos próximos pontos. 

5.2 A era da socialidade  

A Revolução Gloriosa inglesa de 1689 e a Revolução francesa de 1789 

assinalam, cada uma a seu estilo, o cobro do feudalismo. A classe burguesa assume 

as direções política e econômica da sociedade. Com isso, nasce o capitalismo, 

sistema baseado na apropriação privada dos meios de produção e na locação de 

mão de obra com o intuito de produzir em série mercadorias para obtenção de um 

objetivo supremo: o lucro. Nesse mundo, as relações sociais se resumem a 

operações econômicas em que o indivíduo é tratado como um elemento importante 

no aumento do capital do substituto do senhor feudal: o senhor empresário. Este 

transfunde seus objetivos egoísticos de acumulação de riqueza ao Estado que lhe 
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garante o logro com o suporte de uma ordem jurídica  abstrata e genérica, de matiz 

individualista, que atomiza o homem, supervaloriza a sua vontade, conferindo-lhe um 

território de liberdade inviolável, desvincula-o das angústias existenciais, iguala 

formalmente os desiguais, despreza, enfim, qualquer espectro de alteridade, de 

interdependência social, de compartilhamento.  

O liberalismo, fortalecido no percurso do século XIX, não tardou na 

revelação de suas mazelas. A jornada de trabalho atingia dezesseis horas com 

facilidade, extensiva às crianças de onze, doze e até sete anos de idade. O limite  de 

horário de chegada e saída pertencia ao dono da fábrica. A contrapartida salarial 

sequer provia ao alimento familiar. As instalações industriais estimularam o 

nascimento das cidades onde nos subúrbios se aglomeravam os obreiros em 

palafitas insalubres, submetidos a todo tipo de doença, como a cólera, a aumentar 

as taxas de mortalidade. Negava-se educação aos empregados. Não tinham tempo 

de aprender a ler e escrever, dedicados que estavam à produção incessante de 

mercadorias, e se conseguissem, os patrões temiam alguma insurreição147.  

O Estado não deveria intervir? Nem pensar. Tentar fazê-lo afrontaria a 

ordem natural do mercado e a liberdade de iniciativa, já que o trabalhador era livre 

para vender a sua força de trabalho e o empregador para aceitá-la. No Estado 

mínimo, as sinas dos indivíduos estes mesmos traçavam, sem se preocuparem com 

os demais. As relações entre privados seriam lugares sagrados, inóspitos à 

presença de estranhos. Os motes dos beneficiários decretavam: laisser-faire 

(liberdade de produção) e laisser-passer (liberdade de comércio).  

__________ 
147Leo Huberman. História da riqueza do homem. Tradução: Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 
1986, p.167, ressalta o sentimento filáucio da burguesia, nas palavras de um dos seus integrantes, o 
Sr. Giddy, proferidas, na Inglaterra, na primeira metade do século XIX: “Dar educação às classes 
trabalhadoras pobres...seria na realidade prejudicial à sua moral e felicidade; aprenderiam a 
desprezar sua sorte na vida em vez de fazer deles bons servos na agricultura e outros empregos 
sediciosos... e os tornaria insolentes para com seus superiores”. 



     

 

83 

O capitalismo desmesurado engendrou nas próprias entranhas o seu 

inimigo: o proletariado, a quem Marx e Engels, desde 1848, devotavam estudos, 

delatando as chagas do sistema: concentração de riqueza nas mãos de poucos; 

destruição dos pequenos produtores ou comerciantes pelos grandes; o desemprego, 

por causa da substituição do trabalho manual pela máquina; a miséria da maioria da 

população; as crises constantes. Vaticinaram que a classe trabalhadora organizada 

tomaria o poder da burguesia e extinguiria a sua propriedade e o seu Estado - tal 

como esta fez com o feudalismo -, instituindo o regime comunista148.  

Suas idéias tiveram ressonância prática nos bolcheviques da revolução 

russa de 1917. Entre 1914 e 1945, duas conflagrações mundiais assombraram a 

humanidade. No derradeiro pós-guerra, duas potências, Estados Unidos e União 

Soviética, disputam a hegemonia, cada uma na defesa dos seus respectivos 

modelos. A revolução tecnológica leva o homem à lua. As comunicações encurtam 

distâncias. A União Soviética se desmancha. O comércio internacional se globaliza. 

No monossistema capitalista renovado, a produção em série se massifica e robotiza. 

Ante esses sobressaltos, o mundo não haveria de ficar indiferente. O homem, os 

seus conhecimentos e as instituições jurídico-sociais mudaram. 

Com efeito. Ainda no apagar das luzes do século XIX, pressente-se a 

solução de continuidade do ideário liberal clássico. Entra em cena o paradigma da 

solidariedade, em suas diversificadas vertentes, bastante reforçado na 

contemporaneidade. Na filosófica, propugna, em vez do individualismo 

antropológico, no qual só havia direitos reconhecidos ao sujeito, a antropologia 

social, buscando a inserção de deveres e funções no conteúdo das relações 

intersubjetivas. O homem não é um fim em si mesmo. O seu espaço de liberdade 

__________ 
148Leo Huberman, op. cit., pp.206/207.  
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dá-se no coletivo, cujos valores e interesses preferem-se aos singulares.  Ele tem 

obrigações para com a sociedade. Enaltece-se a dignidade humana e valorizam-se 

as situações existenciais em desapreço às patrimoniais. Desaprova-se o fictício 

divórcio liberal entre o  político e o econômico, público e o privado, o Estado e a 

sociedade civil, o Estado e o mercado149.   

Abra-se um parêntese. A teologia católica partidária dos ensinamentos de 

Santo Tomás de Aquino reverenciou a função social da propriedade e do contrato 

pelas encíclicas papais: Rerum Novarum de Leão XIII, publicada em 1891; 

Quadragésimo Anno de Pio XI, em 1931; La Solemita e Oggi de Pio XII, em 1941 e 

1944; Mater e Magistra de João XXIII e Populorum Progressio de Paulo VI150. Elas 

propagam restrições externas aos excessos do liberalismo econômico, em nome da 

piedade e fraternidade bíblicas. O solidarismo filosófico é mais radical. Mexe nas 

entranhas do capitalismo selvagem para humanizá-lo e pô-lo nos eixos duma 

civilização sedenta por justiça e igualdade materiais. 

Na político-econômica, o Estado sai de sua inércia secularizada. Deixa de 

ser o comandante-em-chefe de uma classe – a burguesa - para sê-lo de todas. 

Erige-se o Estado Social, conciliador entre capital e trabalho; interventor e 

estimulador de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, economia, visando 

à redução das desigualdades reais, que resistem por causa da manutenção da 

estrutura capitalista.  Não é um Estado socialista ou totalitário, uma vez que se 

orienta pela democracia participativa e representativa151. Crê no pluralismo político-

__________ 
149José Fernando de Castro Farias. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998, p.185. 
150Augusto Geraldo Teizen Júnior. A função social no código civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, pp.121/122. 
151Paulo Bonavides. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2001, p.185. Segue 
essa doutrina Augusto Geraldo Teizen Júnior, op. cit., p.91, ao esclarecer: “Essa nova concepção de 
Estado tem como traços mais característicos a tutela política das necessidades econômicas e a 
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partidário. Humaniza o capital e a propriedade, condicionando-lhes o uso a fins 

sociais. Constitucionaliza o valor pessoa pelo simples fato de ser humano, e não por 

atributos materiais. A sua justiça é a substantiva, distributiva, e não a formal ou 

apenas comutativa152.  

Como decorrência, advém o solidarismo jurídico. Aqui, o fundamento do 

Direito está na sociedade, e não na vontade do sujeito, do Estado ou em dados 

metafísicos. A regra jurídica é um produto social153. O Direito e o indivíduo são 

examinados em face de um contexto social, sem abstrações. A experiência jurídica é 

solidária, diferenciada e plural. Mantém-se a categoria do direito subjetivo.  

Entretanto, a ela se agrega a noção de dever ou função, i.e., o poder da 

vontade necessita do beneplácito da utilidade social para receber a aprovação do 

ordenamento jurídico. Noutra forma de expressão, é o ato compatível com os valores 

e princípios eleitos pela sociedade - muitos dos quais albergados na Constituição - 

que tem o privilégio da juridicidade. Desmistifica-se a liberdade individual, sem 

menoscabá-la, porque apenas se exige o seu exercício na direção da solidariedade 

social, que pergunta mais para que serve o Direito, e menos o que ele é. No estado 

de solidariedade, indivíduo, sociedade e Estado interagem-se. Não são 

compartimentos estanques, como pretendera o liberalismo. Por igual, no plano 

jurídico, acontece com os termos direito subjetivo e função. Direitos e deveres estão 

correlacionados. São as duas faces de uma mesma moeda. Tem-se o poder da 

___________________________________________________________________ 
intervenção ou direção do Estado na vida econômica, com o propósito de reajustar, reequilibrar a 
estrutura econômica e social”. 
152Paulo Luiz Netto Lôbo. Contrato e mudança social. In: Revista dos tribunais, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, ano 84, n.º 722, dezembro/1995, p.42. 
153José Fernando de Castro Farias, op. cit., p.222, na qual, assentado em M. Hauriou, L Duguit, G. 
Gurvitch, declara: “A partir desses autores, a experiência jurídica é vista como uma experiência 
coletiva e solidária, que integra as consciências individuais e pressupõe, como fator de adesão dos 
indivíduos, as regras subjacentes à obra comum do grupo social”. 
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vontade, o qual, ao perder o sentido arbitrário e egocêntrico de outrora, agora se 

incumbe de efetivar o bem comum e a justiça social154.  

5.3 A socialização e a constitucionalização do Direito Privado 

Aparenta contradição adjetivar com publicização ou socialização o  

denominado Direito Privado. Induz a acreditar na existência de um Direito Privado 

não-socializado ou publicizado. Mas a qualificação justifica-se. É para avivar as 

metamorfoses sofridas por esse ramo do conhecimento jurídico sob a batuta da 

epistemologia da socialidade, nascida quando o imaginário racionalista e iluminista, 

documentado nas codificações dos anos oitocentos, enceta o estágio de 

esgotamento. O Direito Privado é uno. O seu enfoque é que se alterou 

profundamente: moveu-se do individualismo do Estado Liberal ao solidarismo do 

Welfare State. 

Para melhor compreenderem-se as transformações históricas do Direito 

Privado, estas serão epigrafadas em dois ângulos, que terminam se enlaçando: um 

de ordem externa; o outro de feitio intrínseco. No tocante àquele, é de se mencionar 

a pretensão de completude das codificações jusnaturalistas do século XIX. Tudo o 

que respeitasse aos direitos dos particulares, considerados ingênitos, como a 

__________ 
154Francisco Amaral. A autonomia privada como princípio fundamental da ordem jurídica: perspectivas 
estrutural e funcional. In: Revista de direito civil: imobiliário, agrário e empresarial, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, ano 12, n.º 46, outubro/dezembro/1988, p.22. Também, corroboram a 
adequação entre direito subjetivo e função: Eros Roberto Grau. A ordem econômica na 
constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.241; e Ricardo da Silva Bastos. Fundamento 
filosófico da função social do contrato. In: Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (Coorda. e co-
autora). Novo código civil: interfaces no ordenamento jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Delrey, 
2004, p.186. Este último realça o direito subjetivo como padrão de comportamento, um standard, a 
funcionar como patamar geral dum homem médio, cujo atuar seria avaliado em cada situação 
conflituosa, e no exercício dele o seu titular tem de cumprir determinadas exigências, em consonância 
com o princípio da solidariedade política, econômica e social. 
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liberdade e a propriedade, nelas estava englobado. Nenhuma lei postularia aptidão 

para rivalizar-lhes. Os Códigos nesse tempo redigidos eram a Constituição do 

cidadão. Encontravam-se separados das Cartas Políticas, que só disciplinavam 

interesses gerais, e não intervinham nos individuais. No relativo ao segundo, 

dominava-lhes o individualismo radical. O sujeito era o centro do ordenamento 

privado. Os seus institutos fundamentais, como a família, a propriedade, a posse, o 

negócio jurídico e o contrato estavam imantados pelo voluntarismo, distanciado da 

realidade. A família subordina-se ao poder paterno; a propriedade e a posse, ao do 

proprietário ou possuidor; o negócio jurídico e o contrato corporificavam a 

manifestação da vontade, ordenadora das condutas intersubjetivas. O Direito 

Privado formava o oásis das relações individuais, onde cada um, a seu talante, 

exercia a liberdade e perseguia a felicidade155. Até mesmo a liberdade de não tê-la 

adentrava a raia do possível. 

Não restou vestígios de tal percepção. O acelerado processo de 

industrialização, as reivindicações sociais e as duas conflagrações universais 

propulsaram a renovação dos parâmetros liberais do Direito Privado, visto que 

acarretaram fenômenos inimagináveis pelos codificadores iluministas. O seu 

centralismo definhou-se pelo desprendimento de várias matérias zelosamente 

arroladas nos Códigos ou pela incapacidade de outras serem antevistas. As 

ramificações especializadas ou leis esparsas proliferam-se. O Direito do Trabalho, 

de uma regulamentação discreta na parte de locação de serviço, torna-se autônomo, 

nos países industrializados, e fator de equilíbrio nas relações entre patrão e 

empregado. Em França, v.g., o direito de seguro emancipa-se do comercial e 

__________ 
155Michele Giorgianni, op. cit., pp.40/41. 
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aparece o direito colonial, a regular os bens dos nacionais situados na colônia e a 

vida civil dos nativos156.  

No Brasil, acontece o mesmo. Na década de trinta, inaugura-se o Estado 

Providência, indutor na descentralização do Código de 1916, que também não 

escondia a ambição de onipresença157. A título exemplificativo, vejam-se: O Dec. 

22.626/33, que delimita a cobrança da cláusula penal e os juros moratórios e 

compensatórios; o Dec. 24.778/34, dispondo da caução de hipoteca e penhor; o 

Dec.lei n.º 58/37, a respeito do loteamento e venda de terrenos a prestações; o 

Dec.lei n.º 3.200/41, concernente à organização e proteção da família; o Estatuto da 

Mulher Casada, Lei n.º 4.121/62; o Estatuto da Terra, regulamentado pelo Decreto 

59.566/66; A Lei n.º 4.591/64, sobre convenção de condomínio e incorporação 

imobiliária158.  A Constituição de 1888 expandiu o leque: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Código de  Defesa do Consumidor, o Estatuto da Cidade e o do 

Idoso. 

O Direito Privado welfarista reestrutura-se no seu interior, na sua dogmática, 

distanciando-se do subjetivismo abstrato e insensível de então. Em vez de 

superestimar a vontade do sujeito de direito, socorre-se do conteúdo das situações 

vividas por indivíduos reais para solucionar os seus litígios. Procura se orientar pela 

objetividade das relações jurídicas. A autonomia da vontade cede lugar à 

heteronomia da norma. Importa-se na interpretação de seus preceitos com o  mais 

vulnerável em condições de desigualdades concretas, sejam elas de idade e sexo 

ou materiais. Quer saber do idoso, da criança, do adolescente, da mulher grávida ou 
__________ 
156René Savatier. Cours de droit civil. Paris: Librairie General de Droit et de Jurisprudence, 1947, 
t.1, p. 21. 
157Gustavo Tepedino. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.6. 
158BRASIL. Código Civil. Org. Yussef Said Cahali. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pp. 961 e 
ss. No caso específico dos contratos, Paulo Luiz Neto Lôbo. Dirigismo contratual. In: Revista de 
direito civil: imobiliário, agrário e empresarial, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 14, n.º 52, 
abril/junho/1990, pp.71/72, lista as normas que atestam o dirigismo contratual do Estado brasileiro. 
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mãe, do consumidor, do trabalhador, do contratante aderente, em última análise, da 

dignidade e solidariedade humanas, e não dos sujeitos de direito formais que 

integrem uma eventual relação de direito privada,  envolta pela neutralidade, e 

supostamente disputando com paridade de armas159. Revoluciona-se na técnica de 

legislar por meio das cláusulas gerais, e renuncia à tipificação detalhada e completa 

da fattispecie, tão encalçada pelos liberais do século XIX. Impõe deveres a titulares 

de direito subjetivo, como proprietários e contratantes, que têm de cumprir uma 

pauta mínima de objetivos coletivos, em desproveito dos exclusivismos.  

Os dados externo e interno, acima relatados, combinam-se e enastram-se 

por duas razões. A Primeira, porque demonstram o intervencionismo estatal, fruto 

dos reclamos históricos, nas relações interprivadas, intocáveis pelos padrões do 

liberalismo tradicional, que primava em dar nitidez às fronteiras entre o público e o 

privado ou sociedade civil e Estado, aquela o reino da liberdade, este o da 

autoridade, persuadido de que “O bem-estar social podia ser alcançado através do 

livre exercício do jogo econômico e através da libertação da propriedade, ou seja, da 

terra, de qualquer vínculo  que a ela foram impostos nos séculos passados”160.   

A segunda, em virtude de terem as Constituições assumido uma missão 

positiva na construção de uma sociedade justa e solidária e irradiadora de normas 

diletas do Direito Privado dos jusracionalistas. A Carta Política adquire status nuclear 

e sistematizador do ordenamento jurídico privado, inflacionado  pelas leis 

extravagantes e subdivisões independentes, remodelando-o de acordo com a tábua 

__________ 
159Luiz Edson Fachin. Teoria crítica do direito civil: à luz do novo código civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p.18, ensina: “Numa expressão, o Direito Civil deve, com efeito, ser concebido como 
‘serviço da vida’ a partir de sua raiz antropocêntrica, não para repor em cena o individualismo do 
século XVIII, nem para retomar a biografia do sujeito jurídico, mas sim para se afastar do tecnicismo e 
do neutralismo. Não sucumbir, enfim, ao saber virtual”. 
160Michele Giorgianni, op. cit., p.47. 
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axiológica e princípios nela colacionados, em cujo centro, tirando-se o indivíduo 

abstruso, põe-se a pessoa humana, descoberta em sua dignidade161.  

Dessa maneira, a summa diviso (público x privado) carece de prestígio na 

contemporaneidade. No Estado interventor ou dirigente, a importância daquela  é 

quantitativa, e não qualitativa: há hipóteses institucionais em que prevalece o 

interesse individual, apesar de se não descartar, em menor medida, o coletivo; 

noutras, ao inverso, é o proveito social que se intensifica, porém, na sua realização, 

não poderá ferir a dignidade humana162. Há um sistema de pesos e contrapesos, 

conciliando, em cada textura, ambos os interesses, até porque  são incontáveis os 

lances em que se privatiza o público e socializa-se o privado163.  

A propósito, a constitucionalização do Direito Privado não implica a absorção 

do privado pelo público, segundo proclamam vozes desapercebidas, de sorte que 

aniquile a natureza das normas daquele. O Direito Civil, o Trabalhista ou do 

Consumidor, em suas respectivas competências, regulam vínculos onde 

preponderam aspirações econômicas interindividuais; ao revesso, no Direito 

Tributário ou Administrativo impera os sociais. A divisão tem fim classificatório e 

didático, nada mais. Na essência, é inegável que todas essas esferas conjugam 

objetivos individuais e gerais, máxime ao se atentar o tronco normativo comum: o 

Estado. De verdade, a civilística constitucional excogita uma metodologia, a exigir a 

__________ 
161Tereza Negreiros. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
pp.10/11. Na mesma senda, é o que ministra Gustavo Tepedino, op. cit., p.7. 
162Maria Celina B. M. Tepedino. A caminho de um direito civil constitucional. In: Revista de direito 
civil: imobiliário, agrário e empresarial, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 17, n.º 65, 
julho/setembro/1993, p.26. 
163Michele Giorgianni, op. cit., pp.51 e ss, esquadrinha tramas que traduzem essa ausência de lindes 
precisos entre o público e o privado, p. ex.: o Estado abandonou o princípio da irresponsabilidade do 
ente público para adotar o da responsabilidade civil por culpa ou risco; a incidência da legislação 
comum à Administração, com perda da sua supremacia, quando firma contrato com os particulares; a 
multiplicação de empresas geridas pelo Estado sob o regime concorrência e a participação deste nas 
sociedades de capitais; a extensão do usucapião, instituto eminentemente privado, a bens do 
patrimônio mobiliário indisponível do Estado. Em acréscimo ao que diz o autor, arrolem-se as 
parcerias públicas e privadas, recém implantadas no Brasil. 
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criação e interpretação de cânones de Direito Privado em simetria com os valores e 

princípios constitucionais, eleitos numa certa quadra histórica, dentro de um sistema 

de Estado Social Democrático de Direito, respeitador e indutor do desenvolvimento 

da personalidade e da solidariedade164. 

5.4 A teoria social do contrato 

O espírito de acumulação desenfreada de riqueza165, avocado e difundido 

pela burguesia, modelou as instituições jurídicas, convertidas em serviçais do 

sistema capitalista, implementado no desenrolar das revoluções industrial e 

francesa. É no molde do Estado Liberal, cuja ideologia individualista da autonomia 

da vontade planeou-lhe as ações endereçadas ao abastecimento das apetências de 

uma sociedade volvida a produzir bens - em substituição dos liames semi-escravos 

da sociedade agrária medieval - que se geram as premissas clássicas do contrato, 

predispostas a assegurarem desembaraços à circulação dos patrimônios 

amealhados e a livre negociação da mão-de-obra166. 

O liberalismo econômico diviniza a apropriação privada, põe-na como 

elemento imprescindível à expansão da liberdade humana e altera de sobejo o 

milenar regime contratual, tornado instrumento primacial da manifestação de 

__________ 
164Julio César Rivera. El derecho privado constitucional. In: Revista dos tribunais, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, ano 85, n.º 257, março/1996, pp.27/28; Eugênio Facchini Neto. Reflexões 
histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). 
Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, 
pp.15 e ss; Luiz Edson Fachin, op. cit., pp.142/143. 
165Acerca do espírito capitalista, Jorge Mosset Iturraspe. Contratos. Santa Fé: Rubinzal-Culzoni, 
2003, p.327, diz que ele é a vontade posta a serviço da conquista ilimitada de ganhos, embora 
impossíveis de serem usufruídos na plenitude pelos titulares, e assim a riqueza deixa de ser um meio 
e converte-se num fim, o que representa, acima de tudo, uma afirmação de poder do indivíduo ante o 
outro e o Estado. 
166Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São 
Paulo: Saraiva, 2004, pp.4/5. 



     

 

92 

vontade entre pessoas, que se presumem livres e iguais167.  Isso ensejou um 

contrato individualista e deslocado da realidade vivenciada pelos contratantes. A sua 

autonomia em firmá-lo pelo mero consenso, auto-regulamentando em paridade os 

próprios interesses, forçava-os a cumpri-lo com inflexibilidade, dado que se 

assemelhava à lei irrevogável, mas de efeitos restritos aos acordantes. A dissolução 

era patologia excepcional, admitida em hipótese de vício da vontade, caso fortuito, 

força maior ou inadimplência, porquanto o liberalismo almejava segurança nas 

relações de negócio e um ambiente social pacífico para medrar a contento168. 

A rigidez na disciplina contratual não adiou por muito o surgimento da 

mácula que ocultava: o exercício incontrolado da liberdade no contrato, em um 

regime de ambição lucrativa, franqueou o mais forte economicamente, o possuidor e 

acumulador de patrimônio, a subjugar o contratante despossuído ou débil. De um 

lado o patrão, a grande indústria ou o comerciante, exercendo a liberdade absoluta 

de impor as cláusulas de sua conveniência. Do outro, o operário e o consumidor, 

suportando-as passivamente, incapazes de reagirem pela falta de instrumental 

jurídico eficiente de proteção.  Como escolher o contratante diante do monopólio? 

Como discutir os termos do contrato, se o comerciante ou fornecedor do serviço já 

preestabelecera as cláusulas de maneira uniforme para otimizar seus lucros e 

__________ 
167Paulo Luiz Netto Lôbo. Princípios contratuais. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, p.11, ministra: “No Estado liberal, o contrato converteu-se em instrumento por 
excelência da autonomia da vontade, confundida com a própria liberdade, ambas impensáveis sem o 
direito de propriedade privada. Liberdade de contratar e liberdade de propriedade seriam 
interdependentes, como irmãs siamesas”.  
168Carlos Alberto Ghersi. Contrato y mercado. In: Carlos Alberto Ghersi (Dir.). Contratos: 
problemática moderna. Mendoza: Edições Jurídicas Cuyo, 1996, p. 34 (Colección sobre problemas 
actuales y concretos de la moderna contratación, v.1); Arnaldo Wald. A função social e ética do 
contrato como instrumento jurídico de parcerias e o novo código civil de 2002. In: Revista forense, 
São Paulo, Revista Forense, ano 98, n.º 364, novembro/dezembro/2002, pp.25/26, salienta: “Por 
longo tempo, entendeu-se que os pactos deviam ser respeitados (pacta sunt servanda), pois refletiam 
um ato de liberdade individual. O contrato, pela sua própria natureza, por decorrer de um acordo de 
vontades, devia ser considerado justo e, conseqüentemente, intangível, devendo ser executado, 
custasse o que custasse, ressalvados tão-somente os casos excepcionais da força maior e do caso 
fortuito”. 
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acelerar o consumo? Como não aceitar uma oferta indigna de emprego, se os 

postos de trabalho são limitados e há oferta de mão-de-obra? O referido protótipo de 

contrato do Estado mínimo exauriu-se169.    

A solidariedade conquista o contrato, que se ajusta à realidade do Estado 

Social. Este “Acrescentou à dimensão política do Estado liberal a dimensão 

econômica e social, mediante a limitação e controle dos poderes econômicos e 

sociais privados e a tutela dos mais fracos”170. Para a convenção solidária, o simples 

consenso é insuficiente ao alcance da justiça substancial.  Incomoda-se e interfere 

nos habituais desníveis socioeconômicos dos pactuantes, à procura do necessário 

equilíbrio171. O contrato é obra de cooperação entre as partes, que  correlacionam 

deveres e direitos. Flexibiliza-se e vê-se privado da aura de intangibilidade, exaltada 

na sua fase de solipsismo.  Nesse diapasão, o contrato fica maleável porque a 

vontade cede terreno às intervenções legislativa e judicial, as quais objetivam 

imprimir-lhe o selo do interesse social. 

Em sendo assim, a teoria contratual revitalizou-se e teve de formular novos 

princípios jurídicos que dessem resposta satisfatória à realidade inaugurada pelo 

Estado Social, a saber: o da função social, o da equivalência material e o da boa-fé 

objetiva. É que  os antigos (liberdade de contratar, liberdade contratual, força 

obrigatória, consensualismo e relatividade dos efeitos) restaram insuficientes. Não 

__________ 
169Mônica Yoshizato Bierwagen. Princípios e regras de interpretação dos contratos no novo 
código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p.26. 
170Paulo Luiz Netto Lôbo. Princípios contratuais. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, pp.12/13. 
171Cláudia Lima Marques. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.175. 
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desapareceram. Continuam a existir, entretanto, com severas limitações em seu 

conteúdo172.  

O que há de diferença concreta entre os princípios do liberalismo e os da 

socialidade? Aqueles propugnavam uma justiça abstrata do contrato. A pura junção 

de vontades seria bastante para fazê-lo eqüitativo. Criam numa justiça adiáfora, 

afeiçoada aos que se dedicam aos cálculos  matemáticos, na qual os valores 

humanos estão ausentes e os fatos cotidianos são equiparados a elementos de uma 

equação matemática, que os encaixa de forma lógica e autômata173. Os últimos 

foram talhados para compreenderem a dinamicidade da vida, cônscios de que o 

mundo dos contratos é feito por seres que se angustiam, são oprimidos e 

desrespeitados, devendo-se então intervir nessas relações desiguais para corrigi-las 

ou mantê-las em condições aceitáveis pela axiologia social. Não se cogita de um 

antagonismo entre eles, mas de uma tensão a ser desvelada na resolução de cada 

conflito, já que inexiste uma metanorma para harmonizá-los. 

O Código Civil brasileiro de 2002 hospedou o civismo174 contratual.  Pauta a 

boa-fé objetiva como standard, uma diretiva de conduta ideal a ser perseguida pelos 

contratantes, em conformidade com o sentimento de justiça ocorrente na sociedade. 

A ela convém um atuar honesto, leal e correto, antes, durante e após a contratação 

a fim de que os objetivos próprios do contrato ou as legítimas expectativas das 

partes sejam obtidos175. Cumpre três encargos básicos: interpretativo-integrativo, 

__________ 
172Paulo Luiz Netto Lôbo. Princípios contratuais. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, p.14. 
173Alberto G. Spota. Curso sobre temas de derecho civil. Buenos Aires: Instituto Argentino de 
Cultura Notarial, 1971, p.23. 
174O vocábulo corresponde à solidariedade contratual, e foi usado por Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., 
p.328. 
175Paulo Luiz Netto Lôbo. Princípios contratuais. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, pp.19 e ss. 



     

 

95 

pois supre lacunas contratuais, estabelecendo mandamentos que sequer foram 

tencionados pelas partes, mas estão de acordo com a natureza do convencionado; 

criador de deveres anexos, consistentes em ordenar o cumprimento de obrigações 

não assumidas, se bem que configuradoras do respeito mútuo que norteia os atos 

dos parceiros; limitativo de direitos subjetivos: rejeita postura inconciliável com a 

prescrição da lealdade176. 

Agasalha a justiça contratual efetiva ao permitir a revisão das prestações 

contratuais por desequilíbrio na repartição dos ônus e riscos. Visa ao balanceamento 

entre prestação e contraprestação, de modo que o contrato não se transforme em 

meio de exploração do forte contra o fraco. Repugna à moral social a celebração de 

acordo em que a vontade poderosa domina a frágil177. Os exemplares multiplicam-se, 

v. g.: abatimento do preço por vício da coisa ou evicção; redução da cláusula penal; 

a exceção do contrato não cumprido e a redução da prestação por alteração das 

circunstâncias178. 

Acolhe, por derradeiro, a função social, máxima manifestação da dignidade 

humana e solidariedade nos vínculos contratuais. A função social do contrato opõe-

se ao absolutismo da vontade, marca registrada do liberalismo do século XIX. O 

ajuste passa a ser visto como instrumento de realização de valores jurídico-sociais, e 

não só individuais. Combinam-se o coletivo e o individual, conforme regras flexíveis, 

para o julgamento equânime179.  

__________ 
176Larissa Maria de Moraes Leal. Boa-fé contratual. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, pp. 29/30. 
177Georges Ripert. A regra moral nas obrigações civis. Tradução: Osório de Oliveira. Campinas: 
Bookseller, 2000, p.24. 
178Cláudio Luiz Bueno de Godoy, op. cit., pp.37/38. 
179Miguel Reale. Função social do contrato. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm, Acesso em: 10 de agosto de 2004, p. 3, 2003. 
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É importante realçar que dentre os novos princípios aludidos, não há 

promover uma disjunção rígida. O da função social deve atuar como unificador dos 

demais. É um despropósito convencer-se da não ocorrência, em dada circunstância, 

de boa-fé ou de equilíbrio nas prestações, e, ato contínuo, garantir a presença da 

função social. Doutra banda, havendo boa-fé e justiça contratual, não se nega o 

cumprimento da função social. Guardam entre si liame de complementação e 

harmonia, porque descendem, na linha da juridicidade, da Constituição Federal180.   

Reconhece-se que cada um tem nuances, as quais se avultam, numa 

situação, superando as dos outros, o que não invalida o conceito de inter-

relacionamento. Afinal de contas, incorporam dicções fluidas cujos extremos regem-

se pela imprecisão, a desqualificar as aventuras de precisá-los à maneira 

geométrica. A jurisprudência e a doutrina irão contribuir na criação dos estereótipos 

que mais se adaptem às especificidades atribuídas a cada um. Corresponde ao 

apelidado catálogo de casos, já ocorrente, aliás, com a boa-fé objetiva. Difícil será 

excluir as zonas de interseção que os atingem no nascedouro da 

constitucionalidade. 

 
 
 
 
 
 
 

 

__________ 
180Rafael Wainstein Zinn. O contrato em perspectiva principiológica: novos paradigmas da teoria 
contratual. In: Ricardo Aronne (Org.). Estudos de direito civil-constitucional. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2004, p. 141, chega à mesma conclusão ao descrever: “O Estado Social, com intuito 
de concretizar o preceito da justiça contratual, deverá fazer com que os pactos sejam funcionalizados. 
Função social que só será alcançada através da boa-fé, do equilíbrio entre as partes e do respeito 
aos deveres de cooperação. O contrato que assim for realizado estará em perfeita sintonia com a 
sociedade moderna”; Cláudio Luiz Bueno de Godoy, op. cit., p.33. 
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6 AS FONTES IMEDIATAS DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL  
       DO CONTRATO  

6.1 A função social do contrato na Constituição Federal 

Acaba-se de investigar o ambiente filosófico-político-econômico-jurídico que 

propiciou o surgimento do princípio da função social do contrato, ou melhor, seus 

fundamentos mais genéricos e especulativos, confrontando-o com aqueles do quais 

emergiram  a sua antítese: o princípio da autonomia da vontade. A hora é de 

imiscuir-se na sua estrutura jurídica, donde emana o principal poder de eficácia. 

A Constituição incide nas relações dos particulares? Se afirmativo, a 

incidência é direta ou indireta? São perguntas que há tempo incomodam os 

jusprivatistas. A negativa seria induvidosa no Estado Liberal, que a via como singelo 

meio regulador dos enfrentamentos hierarquizados entre governantes e governados, 

com forte conteúdo programático. Abominava interferências nas relações privadas, 

concernentes ao Direito Privado. No Estado Social, reitere-se, o público e o privado 

entrelaçam-se. Nele, a Carta verte-se em veículo normativo e propulsor do 

desenvolvimento econômico, político e social. Age, com suas regras específicas, 

valores e princípios, nos grandes conflitos constitucionais e nos pequenos do 

cotidiano das pessoas, invadindo matérias tradicionais do Direito Civil181: família, 

personalidade, contrato e propriedade, p.ex.  

No relativo ao segundo embaraço, a linhagem majoritária da doutrina alemã 

perfilha a atuação indireta: os direitos fundamentais dirigem-se ao Poder Público, a 

quem compete dar-lhes amparo, e não aos cidadãos, em virtude da exegese do 

__________ 
181Konrad Hesse. A força normativa da constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: Sérgio Fabris, 1991, p.28. 
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art.93, I e IV, da Lei Fundamental. Numa contenda entre privados, a Corte ordinária 

terá de empenhar-se para resguardar os ditames constitucionais, porventura 

enredados na questão. Se não o fizer, o litigante prejudicado, pessoa física ou 

jurídica, interporá o recurso constitucional para que o Tribunal Constitucional Federal 

reforme o decisório e restabeleça o mandamento fundamental transgredido ou 

ordene cumpri-lo, se houver omissão tutelar. 

Na jurisprudência germânica, é emblemático o caso Lüth de 1950. Um 

sujeito com este nome apelou ao público e aos donos de cinema, solicitando-lhes 

boicotar a exibição de um filme, cujo cineasta promovera outro de perfil anti-semita, 

na quadra hitlerista. Os proprietários dos cinemas acionaram a Justiça. As instâncias 

ordinárias deram procedência à pretensão, assegurando que o ato contrariava os 

bons costumes (§856 do BGB). O demandado recorre à Corte Constitucional, 

alegando afronta à sua liberdade de opinião (art.5º, I, da LF). Esta lhe conferiu 

ganho de causa. Disse que o acórdão guerreado omitira resguardar o direito 

fundamental do recorrente, descurando-se do efeito de irradiação dos direitos 

constitucionais por sobre o Direito Privado. A lógica do raciocínio doutrinário, em 

oposição a essa conclusão expressa do TCF, é: quem violou o direito fundamental 

foi o Tribunal Cível, contra quem se insurgiu o lesado. Logo, os direitos fundamentais 

só de forma indireta, tirante as hipóteses de regência explícita, dirime os choques 

intersubjetivos. Ausente a intermediação judicial, como sujeito passivo, repele-se a 

invocação dos direitos fundamentais nas querelas privadas182.  

__________ 
182Claus-Wilhelm Canaris. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado na Alemanha. 
Tradução: Peter Naumann. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Constituição, direitos fundamentais e 
direito privado. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003, pp.227/228. Id., Direitos fundamentais 
e direito privado. Tradução: Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Coimbra: Livraria Almedina, 
2003, p.49, em que critica a decisão do Tribunal Constitucional Federal, que considerou os direitos 
fundamentais como normas objetivas, invocáveis diretamente pelos particulares. 
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O constitucionalismo alemão tem processamento comparável ao espanhol. 

Entrementes, a doutrina deste segue a corrente defensora da eficácia direta. 

Explana que a tese da mediação judicial é uma “peripécia especulativa artificiosa”, 

pois usa de subterfúgios, por receio de reestruturar provectas categorias jurídicas do 

Direito Privado, para demonstrar o óbvio: a sujeição imediata dos particulares aos 

direitos fundamentais. Os dispositivos constitucionais, com as cautelas e 

ponderações necessárias, aplicam-se como ratio decidendi de uma determinada 

lide, a operar como normas de comportamento dos vínculos interprivados183.  É a 

mesma tendência dos autores italianos184. 

No Brasil, é pacífico o ponto de vista da imediatidade, à exceção dos direitos 

fundamentais em que o Poder Público é o destinatário restrito: legalidade penal; voto 

secreto; desempenho de cargo público ou proibição da pena de morte. A permissão 

para os indivíduos invocarem os direitos constitucionais, pelo menos a maioria deles, 

à imitação do que fazem nos direitos subjetivos, longe de arrostar a segurança 

jurídica ou a independência dos poderes constituídos, auxilia na redução dos 

abismos das desigualdades socioeconômicas, ainda imperantes, mediante soluções 

jurídicas diferenciadas, e no aperfeiçoamento democrático da nação185. 

A função social do contrato não está expressamente esculpida na Carta 

Magna brasileira. Porém, vários dos seus artigos denotam a imprescindibilidade de a 

__________ 
183Juan Maria Bilbao Ubillos. Em qué medida vinculan a los particulares los derechos fundamentales?, 
Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: 
Livraria dos Advogados, 2003, pp.316/317. 
184Pietro Perlingieri. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Tradução: Maria 
Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.11: “Não existem, portanto, argumentos que 
contrastem a aplicação direta: a norma constitucional pode, também sozinha (quando não existirem 
normas ordinárias que disciplinem a fattispecie em consideração), ser a fonte da disciplina de uma 
relação jurídica de direito civil. Esta é a única solução possível, se se reconhece a preeminência das 
normas constitucionais – e dos valores por elas expressos – em um ordenamento unitário, 
caracterizado por tais conteúdos”. 
185Wilson Steinmetz. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2004, p.274. 
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ela se conformar esse instituto do Direito Privado. E a tarefa do exegeta afeito às 

mudanças provocadas pelo solidarismo é investigar o contrato, um dos mais 

significativos mecanismos de inter-relacionamento social, segundo os valores e 

princípios sacados da Constituição solidária, “Em um esforço de modernização dos 

instrumentos e, em especial, da teoria da interpretação”186. Mais do que isso, por 

adquirir o pacto dimensão funcionalizada187, o intérprete deve perscrutar se os 

contratantes, a par das cobiças específicas, adimpliram o programa axiológico-

normativo constitucional, porquanto, como se arrazoou retro, a Lei Maior tem 

natureza deontológica.  

Qual o projeto de sociedade e com efeito de contrato, já que este está 

imerso naquela, encontra-se no Texto de 1988? No art.1º, III, dispõe que a 

República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito e fundamenta-se 

na dignidade da pessoa humana. No art.3º, I, estabelece os objetivos essenciais da 

República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. No art.170, caput, 

reafirma o ideal de justiça social da ordem econômica. Numa linguagem pragmática, 

o que é o contrato revestido desse solidarismo constitucional?  

Primeiro, equivale a dizer que a dignidade da pessoa dos contratantes deve 

ser respeitada por ambos. Os seus interesses pessoais e econômicos não podem 

quebrar esse valor fundamental, sob pena de invalidação total ou parcial do negócio 

jurídico. Elucide-se a assertiva por intermédio de cenas verídicas. Em 1948, a Corte 

Suprema americana, no assunto Shelley v. Kraemer, decidiu suprimir cláusula 

contratual em que um vendedor de imóvel exigia do comprador, para conservar a 

__________ 
186Pietro Perlingieri, op. cit., p.12. 
187A idéia do que seja função será analisada no próximo item, mas, de antemão, pode-se dizer que se 
trata de impor deveres nas relações jurídicas com o objetivo de alcançar uma finalidade social. 
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pureza racial do bairro, não revendê-lo à pessoa negra188. O decisum interferiu numa 

típica relação privada. Tachou-a de discriminatória e afrontosa à dignidade humana.  

Na França, um Prefeito interditou atração, na qual o dono do 

estabelecimento contratara um anão para ser arremessado de um cliente a outro. O 

Conselho de Estado, última instância da jurisdição administrativa, recusou o 

argumento da autonomia do exercício profissional e do direito ao trabalho - listados 

pelos recorrentes patrão e empregado, em defesa da continuação do espetáculo -, 

por insultuoso à dignidade humana189. A realidade jurídica brasileira comportaria 

conclusões iguais.  

Segundo, que à percepção coetânea do pacto integra a noção de igualdade 

ou justiça substancial pela qual se contrabalançam as disparidades intrínsecas dos 

contratantes, com a distribuição equilibrada das prestações, riscos e ônus, em 

especial nas contratações de conteúdo prefigurado, onde o abuso de quem as 

redige é corriqueiro. Nessa conjuntura, defende-se que o poder de as partes auto-

regerem-se há de conviver com a exigência de fazê-lo de forma socialmente 

aceitável, sem maltratar os lindes da justiça contratual. A solidariedade constitucional 

receita a cooperação entre as partes e a necessidade do favor debilis, que abraça 

todo contratante vulnerável, técnica ou economicamente190. Ademais, vitupera-se o 

desequilíbrio injustificável nas prestações, gerador de onerosidade excessiva, ou a 

cobrança usuária de juros e encargos, por retratarem a injustiça material 

constitucional. 

Os arts.5º, XXIII, e 170, III, da CF, louvam o princípio da função social da 

propriedade, de que deriva o da função social do contrato, dado que “A propriedade 
__________ 
188Juan Maria Bilbao Ubillos, op. cit., p.323. 
189Gustavo Tepedino. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pp.63/64. 
190Ricardo Luis Lorenzetti. Fundamentos do direito privado. Tradução: Vera Maria Jacob de 
Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pp.139 e ss. 
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é o segmento estático da atividade econômica, enquanto o contrato é o seu 

segmento dinâmico. Assim, a função social da propriedade afeta necessariamente o 

contrato, como instrumento que a faz circular”191.  

A propriedade-função no liberalismo tinha conotação individualista negativa: 

o proprietário não podia agir em prejuízo alheio, e essa obrigação de não fazer era 

certificada pelo Estado Polícia. Em resposta à aclamação pelo Código Napoleônico 

do poder absoluto sobre a coisa possuída, opõem-se-lhe limitações externas e 

constrói-se a teoria do abuso do direito. A propriedade-função do Estado Social refaz 

o enfoque. O proprietário tem o dever positivo de agir em benefício do coletivo. A 

legitimidade e o fundamento do seu direito sobre o bem residem no levar em conta 

um programa mínimo jurídico-constitucional, que é: cumprir as especificações de 

ordenação da cidade estampadas no plano diretor (art.182,§ 2º); aproveitamento 

racional e adequado da coisa; preservação do meio ambiente; respeitar os direitos 

dos trabalhadores (art.186 e incisos). Em epítome,  o reconhecimento do direito 

subjetivo do proprietário está condicionado ao fomento (dever positivo) da agenda 

valorativa da solidariedade constitucional192.  

A conseqüência advinda das ensinanças sobre a função social da 

propriedade no panorama contratual é que os contratantes terão, também, de 

realizarem obrigações positivas, constitucionais e infra, para que a sua liberdade de 

auto-regulação dos vínculos receba o rótulo da juridicidade.  

__________ 
191Paulo Luiz Netto Lôbo. Princípios contratuais. In: Paulo Luiz Netto Lôbo e Eduardo Messias  
Gonçalves de Lyra Júnior (Coord.). Teoria do contrato e o novo código civil. Recife: Nossa 
Livraria, 2003, pp.16/17. 
192Pietro Perlingieri, op. cit., p.226; Eros Roberto Grau. A ordem econômica na constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.245, retoma o tema para inferir: “O que mais releva enfatizar, 
entretanto, é o fato de que o princípio da função social da propriedade impõe ao proprietário – ou a 
quem detém o poder de controle, na empresa – o dever de exercê-lo em benefício de outrem e não, 
apenas, de não o exercer em prejuízo de outrem. Isso significa que a função social da propriedade 
atua como fonte da imposição de comportamentos positivos- prestação de fazer, portanto, e não, 
meramente, de não fazer – ao detentor do poder que deflui da propriedade. Vinculação inteiramente 
distinta, pois, daquela que lhe é imposta mercê de concreção do poder de polícia”. 



     

 

103 

6.2 A função social do contrato no Código Civil 

O Código Civil de 1916 expressou o individualismo da teoria contratual do 

século XIX, sublimando a autonomia da vontade. Ratificado pela atuação de sujeitos 

a priori livres e iguais, o contrato era sinônimo de justeza, intangibilidade e 

desinteresse por quem dele não participara. Não o cativava passar os olhos sobre as 

agruras existenciais das partes, sofredoras da falta de colaboração e sensibilidade 

do lado econômico poderoso da transação. Num Estado retraído, distante das 

relações interpessoais, nada abalaria as pilastras voluntaristas dos contratantes. O 

pacto constituía-se no território sagrado onde os indivíduos autolimitavam as suas 

liberdades naturais. 

O codificador de 2002 captou as mudanças acima relatadas, vindas na 

esteira da socialidade. Ele fez os valores coletivos predominarem sobre os 

individuais e pôs a dignidade da pessoa humana no núcleo do ordenamento privado, 

o qual renúncia ao papel de coadjuvante para assumir o de ator principal nos 

desígnios dos personagens inveterados do Direito Privado: o proprietário, o 

contratante, o empresário, o pai de família e o testador193.  

E sob o patrocínio da Constituição de 1988, recheada dos valores e dos 

princípios da solidarização, o legislador os concretiza no art.421, ao estipular que a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato194. O redator preferiu não conceituar o que seja função social do contrato. 

Acertou. A natural equivocidade semântica não justificaria delimitação precisa na lei. 

__________ 
193Miguel Reale. Visão geral do projeto de código civil. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm, Acesso em: 10 de agosto de 2004, p. 6, 2003. 
194Mariana Ribeiro Santiago. O princípio da função social do contrato. Curitiba: Juruá, 2005, p.75. 
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A doutrina e a jurisprudência têm o espinhoso ofício de fixar os contornos da 

locução195. É o que se tentará neste lanço. 

A sua natureza jurídica é denunciada pela técnica redacional na qual se 

encontra gizada no dispositivo legal, conhecida por cláusula geral. Em que pese o 

emprego na fórmula do substantivo cláusula, é de fato uma espécie de regra 

jurídica fluida pela imprecisão da linguagem, onde não se preestabelece a descrição 

da conduta típica do agente – a hipótese legal ou fattispecie – nem as eventuais 

conseqüências oriundas da sua violação.  

Daí a relevância na atuação do julgador, que, impossibilitado de fazer a 

autômata subsunção do fato à regra,  peculiar ao método casuístico, acostumado a 

bem definir o teor normativo, terá de fugir desse formalismo e ampliar o horizonte 

exegético, ao preencher o vazio lingüístico do texto com princípios, valores ou regras 

pinçados do próprio Código, de outros diplomas legais, mormente da Constituição, e 

do meio social. Isto é, “Os elementos que preenchem o significado da cláusula geral 

não são, necessariamente, elementos jurídicos, pois advirão diretamente da esfera 

social, econômica ou moral” 196. A vaguidade do termo função social do contrato é um 

recurso adequado para aproximar a lei da realidade comunitária, tirando a 

imobilidade daquela no rasto da justiça material, e desse modo evitar o seu nefasto 

distanciamento das transformações sócio-culturais197.  

A função social do contrato também se agrupa ao rol dos princípios, já 

estudados nos Capítulos iniciais, aos quais se remete. Todavia, algumas reflexões 

são apropriadas. A condição principiológica dela independe do fato da positivação 

__________ 
195Paulo Nalin. Do contrato: conceito pós-moderno em busca de sua formulação na perspectiva civil-
constitucional. Curitiba: Juruá, 2001, p.223. 
196Judith Martins Costa. O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas gerais no 
projeto do código civil. In: Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 87, n.º 753, 
julho/1998, p.33. 
197Rafael Chagas Mancebo. A função social do contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p.19. 
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no CC. Um instituto não perde a natureza conata por estar assinalado na 

legislação198.  Se, mesmo enclausurado, não perdeu o espírito de norma geral 

informadora, a que aspira o princípio da função social do contrato? Quais os 

lineamentos comportamentais dos contratantes que ele pretende corporificar?  

É válido, neste estágio, um escorço abarcante dos objetivos da cláusula 

geral e do princípio da função social do contrato. Ambos unificam a interpretação do 

microssistema contratual, interliga os seus preceitos e comprime a autonomia da 

vontade, fazendo com que obrigações e direitos recíprocos de cada unidade 

acordada entre em sintonia com os valores supremos da sociedade199. Se o contrato, 

v.g., abdica a distribuição eqüitativa das riquezas,  a partir da celebração, de modo 

que o poderio de um dos contratantes implique a destruição econômica do outro, ou 

promove operações econômicas recortadas dos interesses coletivos da cooperação, 

solidariedade e dignidade humana, deixa de cumpria a função social, por desprezar 

os elementos norteadores do Estado Social, e submete-se à intervenção judicial200. 

Sem elidir os direitos subjetivos das partes, baliza-os para  dar plena eficácia ao bem 

comum e à justiça social nas convenções. No desenrolar da escrita, serão 

detalhados esses aspectos. 

Feitas as digressões sobre a binômica roupagem jurídica com que se 

apresenta a função social do contrato, adentra-se a etapa mais dogmática de 

estabelecer o seu alcance e sentido, consoante a forma descrita no Código Civil. 

Inicie-se pela idéia de função. Um dos primeiros a estudá-la foi Duguit, que 

radicalizou ao substituir a noção de direito subjetivo pela de função social. 

__________ 
198Mariana Ribeiro Santiago, op. cit., p.90. 
199Adriana Madim Theodoro de Mello. A função social do contrato e o princípio da boa-fé no novo 
código civil brasileiro. In: Revista forense, Rio de Janeiro, Revista Forense, ano 98, n.º 364, 
novembro/dezembro/2002, p.9. 
200Luiz Guilherme Loureiro. Teoria geral dos contratos no novo código civil. São Paulo: Método, 
2002, p.52. 
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Obtempera que os indivíduos vivem em sociedade e nesta formam grupos, 

incumbidos de certas tarefas pela divisão do trabalho social. O ato de vontade que 

as executa é socialmente guarnecido. O Direito não protege a vontade individual ou 

coletiva, a qual, salienta, é invencionice, senão o fim coletivo perseguido por aquela. 

Em lugar do poder da vontade, põe o fim social por esta buscado como categoria 

essencial do Direito201.  

O acerto do raciocínio de Duguit está em inferir que a função social suplanta 

os interesses egoísticos determinados pela vontade dos sujeitos; o equívoco, em  

extirpar a concepção de direito subjetivo. Os dois institutos podem ter uma 

convivência pacífica. O direito subjetivo é autorização jurídica para o uso das 

faculdades humanas, para transformar potência em ato, e a prática deste deve estar 

dentro dos limites da permissão, que estipula, ao titular do direito subjetivo, no 

interesse de terceiro, funções, ou seja, uma série de obrigações e ônus202.  

A função tira do direito subjetivo o simples poder da vontade e nele inclui um 

feixe unificado de direitos, deveres e faculdades, ordenador do comportamento 

social para atingir fins predeterminados203. Função é pensar no outro, e não em si 

mesmo, é coibir a atuação prejudicial e impor dever positivo na utilização dos bens. 

O adjetivo social significa fazer tudo isso em proveito dos interesses da coletividade. 

O proprietário urbano cumpre a função social da propriedade se atender aos ditames 

do plano diretor204; o rural, se honrar os direitos trabalhistas. O contratante, se for 

solidário e respeitar os valores sociais envolvidos em cada contrato. Sendo este mal 

firmado ou cumprido prejudica não só um dos contratantes, mas a própria sociedade 

__________ 
201León Duguit. Las transformaciones generales del derecho. Tradução: Adolfo G. Posada Y 
Ramón Jaén. Buenos Aires: Heliasta, 1975, p.202. 
202Eros Roberto Grau, op. cit., pp.242/243. 
203Ricardo Luis Lorenzetti, op. cit., p.312. 
204Fábio Konder Comparato. Estado, empresa e função social. In: Revista dos tribunais, São Paulo, 
Revista dos Tribunais, ano 85, n.º 732, outubro/1996, pp.42/43. 



     

 

107 

na qual se insere, pois é anelo desta que as relações sociais e econômicas ocorram 

em clima de paz e equilíbrio. 

Verifica-se que a função social do contrato inibe a autonomia da vontade das 

partes, que perderam o arbítrio absoluto da época do individualismo liberal. O art. 

421 do CC fala que a liberdade de contratar será exercida em razão da função 

social. Levando-se em conta que esta é uma diretriz básica a seguir, corretora dos 

desvios de finalidade dos contratos e legitimadora da ingerência estatal neles205, 

como aliá-la às suas antíteses liberdade contratual, força obrigatória do contrato, 

consensualismo e relatividade? É de mister o redimensionamento dos velhos 

princípios contratuais, gerados na ambiência do Estado Liberal, à luz do da função 

social do contrato, emerso do Estado de socialidade.  

A teoria clássica não enfrentava a questão funcional do contrato. 

Formalística e abstrata, contentava-se tão-só em declarar a liberdade jurídica, e 

deixava de lado qualquer consideração sobre as possibilidades reais de as partes 

exercerem-na. Os sujeitos tinham um campo de atuação inviolável, no qual 

conjugavam as declarações de vontade da sua conveniência, que adquiriam 

normatividade. A autonomia da vontade contratual, garantida a todos, consistia na 

autodeterminação reguladora dos próprios interesses privados, a respeito da qual se 

proibia a intervenção estatal para alterar ou impor conteúdo, tampouco para coagir a 

uma vinculação indesejada. A vontade livre dos agentes produzia as regras jurídicas 

dos seus relacionamentos econômicos206.  

O ato jurídico modelado com tais regramentos satisfazia com esmero o 

liberalismo econômico, porque facilitava a generalização das trocas, a circulação de 
__________ 
205Adriano Lichtenberger Parra. Função social do contrato. 2002, 106f. Dissertação (Mestrado em 
Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2002, p.81. 
206Joaquim de Sousa Ribeiro. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio 
da liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 2003, p.101. 
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bens e a expansão do mercado207. O contrato representava o cenário idealista das 

realizações dos homens livres e iguais. Na prática, o capitalismo logo revelou as 

suas inaceitáveis desigualdades. Sempre temeroso do poder do Estado frente às 

liberdades dos cidadãos, esqueceu-se da superveniência do poder econômico 

privado, quiçá muito mais nocivo.  

A concentração da riqueza em grandes associações empresariais distorceu 

o mercado, cujo processo de auto-reger-se propiciou o surgimento de dois sujeitos 

nas relações contratuais: os proprietários, que, mediante o contrato de adesão, 

impuseram cláusulas predeterminadas dos ajustes, afastando qualquer discussão 

pontual, além de, devido às atividades monopolistas e essenciais, imporem a 

contratação; os não proprietários ou desprotegidos, como, p. ex., os utentes, 

trabalhadores e locatários, que tiveram os seus destinos traçados pelos donos do 

capital. A conseqüência disso é inexorável: “Quando os contraentes se defrontam 

como proprietários e não-proprietários, a liberdade contratual converte-se numa 

liberdade de prescrição do socialmente poderoso, numa servidão ao imposto dos 

socialmente impotentes”208. 

O que fazer com a soberania da vontade contratual transmutada num 

instrumento de injustiça e opressão do forte contra o fraco? A saída é refazerem-se 

os paradigmas de acordo com os valores subjacentes do Estado Social: solidarismo, 

dignidade humana e igualdade substancial. Para tanto, a autonomia da vontade, 

soerguida à fonte única das regras negociais, esmaece-se e dá espaço à autonomia 

privada, que situa a vontade na ordem secundária e superestima, como fontes do 

regramento contratual, os preceitos constitucionais, os infraconstitucionais, os 

__________ 
207Joaquim de Sousa Ribeiro, op.cit., p.102. 
208Gustav Radbruch. Filosofia do direito. Tradução: Marlene Holzhausen. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p.215. 
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costumes e a eqüidade209. No habitat da solidariedade constitucional, a autonomia 

privada, ao avesso da autonomia da vontade, arquitetada pelo individualismo liberal 

como poder originário soberano, é um poder heterônomo, já que a vontade 

contratual tem como causa de validez a lei210.  

Quando o Código Civil alude ao exercício da liberdade de contratar 

(retifique-se para liberdade contratual) em razão e nos limites da função social do 

contrato, mira a flexibilizar e redimensionar os antigos princípios orientadores da 

teoria do contrato. Isto é, adere à conceituação funcionalizada do ajuste. A 

autonomia da vontade dá a vez à autonomia privada, a significar que a mera 

declaração de vontade ou consenso é insuficiente à produção de efeitos jurídicos, 

havendo necessidade de que a iniciativa do sujeito exprima na sua origem conteúdo 

axiológico merecedor da tutela jurígena ou correspondência com o programa 

constitucional e legal do Estado Social211. Sacrifica-se a liberdade formal em prol da 

liberdade material, por meio da determinação imperativa ou limitativa estatal no 

âmbito dos contratos. Não cabe reconhecer poder jurídico aos contratantes, se lhes 

falta efetiva liberdade fática de decisão212. 

Com efeito, abranda-se a obrigatoriedade do contrato. Na seara voluntarista 

o homem era livre para contratar ou não, para eleger com quem se unir e prescrever 

as cláusulas da sua serventia. Sucede que, se empenhava a palavra, deixava de ser 

livre. Tinha plena liberdade para ingressar no pacto, mas não para dele sair213. A 

mútua declaração de vontade revestia-se da intangibilidade, com os mesmos 

caracteres da lei estatal. O art. 1.134 do Código Napoleônico dispunha que o 
__________ 
209Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Função social do contrato: os novos princípios contratuais. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p.18. 
210Luigi Ferri. La autonomía privada. Tradução: Luis Sancho Mendizábal. Granada: Comares, 2001, 
pp.42/43. 
211Cláudio Luiz Bueno de Godoy, op., cit., pp. 24/25.  
212Joaquim de Sousa Ribeiro, op. cit., p.104. 
213Jorge Mosset Iturraspe. Contrato. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2003, p.324. 
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contrato fazia lei entre os contraentes e assim vedava modificá-lo, por mais iníquo 

que fosse. A extinção do vínculo só pelo consenso destes. As exceções estavam 

nas leis imperativas ou de ordem pública e nos bons costumes.  

No entanto, essa adoração à vontade, posta como estêncil da juridicidade, 

enfraquece com a função social. Se a eficácia vinculatória se apoiasse na vontade 

psicológica, a mudança posterior desta em relação ao obrigado autorizá-lo-ia a 

quebrar o convencionado. E sabe-se, a suposição é inexata. A vontade não se 

obriga por si. É o ordenamento jurídico, com a força de sua carga valorativa e 

principiológica, que lhe dá validade e legitimidade. No contrato funcionalizado, a 

perduração dos efeitos jurídicos dependerá da avaliação do cumprimento do papel 

institucional de reger operação econômica ou existencial, a ponto que preserve o 

equilíbrio dos interesses sociais e particulares nesta implicados214.   

Há dois registros históricos que desencadearam a diluição do mito da 

intocabilidade do pactuado (pacta sunt servanda). A jurisprudência francesa 

sensibilizou-se com os abalos econômico advindos do primeiro conflito mundial e 

resolveu abandonar a tradição jurídica de não mexer no que as partes 

estabeleceram espontaneamente. O Conselho de Estado decidiu, em 30 de março 

de 1916, pela revisão das tarifas de gás e luz da cidade de Bordeaux, dado que a 

guerra provocou aumento excessivo nos preços do carvão. O Legislativo consagra 

de vez a premissa revisional, ao editar a Lei Failliot , de 21 de janeiro de 1918, 

mercê da qual os contratos mercantis, assinados antes da guerra, poderiam ser 

__________ 
214Joaquim de Sousa Ribeiro, op. cit., p.67, leciona: “Parece, assim, necessária a introdução de um 
outro ponto de vista, alheio ao da autodeterminação, para justificar a produção de efeito obrigatório 
do contrato e a sua perduração, mesmo quando, entre o momento de celebração e o do 
cumprimento, se alterou a vontade do obrigado. Foi essa a via por muitos seguida. Com variadas 
perspectivas e conceptualizações, essas posições têm de comum o não perderem de vista a conexão 
social do contrato, a tarefa que institucionalmente lhe cabe de ordenação das relações de troca e de 
cooperação, que coenvolvem interesses gerais e interesses particulares contrapostos”. 
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resolvidos, se os efeitos dela interferissem nas obrigações e causassem grande 

prejuízo incapaz de ser previsto pelo contratante, quando da conclusão215.  

A partir desses marcos, o pensamento jurídico, num passo inicial, constrói a 

teoria da imprevisão, que afiança a revisão ou resolução do pacto comutativo e de 

execução diferida, se fatos supervenientes e imprevisíveis, à época da celebração, 

tornam-lhe a execução bastante onerosa para um dos contratante e vantajosa para 

o outro216. Depois, retrai-se o elemento da imprevisibilidade e acolhe-se a simples 

desproporção exagerada das prestações como causa da revisão ou resolução. 

Rompida a paridade nas prestações e a justiça interna, o contrato ressente-se da 

ausência da função social e reclama a pronta intervenção corretiva. 

Na mesma senda, reinterpreta-se a parêmia da relatividade. O contrato 

insere-se na realidade social e por isso tanto os pactuantes devem respeitar as 

situações jurídicas de terceiros como estes as daqueles. Os terceiros não são partes 

no contrato, porém, é-lhes defeso ignorar a existência dele, bem como não podem 

ser vítimas dos contraentes alheios. Numa palavra, o contrato não é um átomo 

formado no exclusivo interesse dos seus autores, despregado do tecido social217. 

Veja-se uma ilustração, pertinente à invocação da cláusula de não concorrência, nos 

contratos referentes às distribuidoras de petróleo. 

Tendo desaparecido a regra governamental que determinara a 

comercialização de produtos derivados do petróleo sempre da mesma marca 

(mesma bandeira), vários postos passaram a comprar produtos de outros 

__________ 
215Georges Ripert.  A regra moral nas obrigações civis. Tradução: Osório de Oliveira. Campinas: 
Bookseller, 2000, pp.145 e ss. 
216José Castan Tobeñas. Derecho civil español, comun y foral. Madrid: Reus, 1992. Derecho de 
obligaciones, la obligación y el contrato en general, t.3, pp.736 e ss. 
217Antonio Junqueira de Azevedo. 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. In: 
Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 87, n.º 750, abril/1998, pp.116/117. 
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fornecedores, e desse modo quebrantando a exclusividade de aquisição. Por 

conseguinte, o terceiro, fornecedor do combustível para o posto de outra bandeira, 

reponde, em solidariedade, com o contratante infrator. É a extensão dos efeitos do 

contrato a quem dele não tomou parte, mas que se lhe impunha cooperar e 

respeitar, em homenagem à função social,  a relação contratual alheia218.  

Em síntese, o art.421 do CC é uma norma em branco. As idiossincrasias de 

cada hipótese fática ajudarão sobremodo o decididor a formar um catálogo de casos 

correspondente às exigências de justiça material, solidariedade, dignidade humana e 

de interesses gerais nas relações intersubjetivas. “A função social será atendida 

quando se reúnam num contrato a justiça contratual e o bem comum. Vale dizer, o 

contrato deve ser objetivamente equilibrado em relação às partes e atender às 

exigências do bem comum”219. 

Pari passu, o princípio da função social do contrato está implícito em vários 

dispositivos do Código Civil: no art.108, ao dispensar a formalidade da escritura 

pública de compra e venda de imóvel avaliado em até trinta salários-mínimos, 

visando a amparar os compradores de pouco recursos; no art.112, que abandona a 

investigação da vontade interior dos contratantes, para se centrar na objetividade 

das declarações, aferíveis segundo a realidade social deles; nos arts.156 e 157, 

instituidores da lesão e do estado de perigo, que têm em comum o objetivo de 

extirpar o desequilíbrio congênito entre as prestações assumidas; no art.170, ao 

tolerar a conversão do contrato nulo; no art.187, que traz a figura do abuso do direito 

para o contrato; nos arts.317 e 478, ao determinarem a revisão ou a resolução do 

contrato por imprevisão e onerosidade excessiva; nos art.413, 423 e 424, ao 

__________ 
218Antonio Junqueira de Azevedo, op. cit., p.119.  
219Eduardo Sens dos Santos. O novo código civil e as cláusulas gerais: exame da função social do 
contrato. In: Revista forense, Rio de Janeiro, Revista Forense, ano 98, n.º 364, 
novembro/dezembro/2002, p.101. 
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preverem, respectivamente, a redução da multa clausulada, a interpretação mais 

favorável ao aderente e a nulidade da cláusula de renúncia prévia  a direito inerente 

ao negócio firmado220. 

As considerações assentadas conduzem a ilações irrepreensíveis: no ajuste 

contemporâneo, os contraentes são mais ou menos livres para auto-regularem os 

negócios interprivados; as mútuas declarações de vontade são mais ou menos 

obrigatórias e mais ou menos adstritas às partes221. Tudo isso porque o princípio da 

função social do contrato reflete o anseio da sociedade de que  existam bons 

contratantes, agindo em consonância com os valores dela, os quais traspassam  a 

norma constitucional e a infraconstitucional e geram uma série de obrigações aos 

contratantes, muitas vezes contrárias às suas vontades222. 

6.3 A função social do contrato no Código de Defesa do 
Consumidor 

O Código de Defesa do Consumidor não intercalou, como o Código Civil, um 

preceito especial aberto para o qual convergissem dados do universo empírico social 

e constitucional. Sem embargo, ele foi intrinsecamente concebido, sob o mosaico do 

Estado Social, para reduzir as disparidades concretas de uma classe de 

contratantes: consumidores e fornecedores. Protege aqueles com a imperatividade 

dos seus dispositivos, imantados pelo espírito de socialidade. O Direito do 

__________ 
220Flávio Tartuce. A função social dos contratos: do código de defesa do consumidor ao novo 
código civil. São Paulo: Método, 2005, pp.201/202; Paulo Luiz Netto Lôbo, op. cit., p.17; Rogério Zuel 
Gomes. Teoria contratual contemporânea: função social do contrato e boa-fé. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p.88. 
221Arnoldo Wald. A função social e ética do contrato como instrumento jurídico de parcerias e o novo 
código civil. In: Revista forense, Rio de Janeiro, Revista Forense, ano 98, n.º 364, 
novembro/dezembro/2002, p.28. 
222Ricardo Luis Lorenzetti, op. cit., p.551. 
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consumidor socializa o contrato, o qual “Redescobre o papel da lei, que não será 

mais meramente interpretativa ou supletiva, mas cogente (veja o art.1º do CDC). A 

lei protegerá determinados interesses sociais e servirá como instrumento limitador 

do poder da vontade”223.  

O foco do Direito do consumidor é a Constituição. Ressai do art.5º, XXXII,  o 

imperativo de o Estado fazer a defesa do consumidor.  A dignidade da pessoa 

humana, art.1º, III, e a necessidade de construir uma sociedade justa, solidária, 

redutora das desigualdades sociais e promotora de igualdades materiais, art.3º, I, II, 

III, e art.5º, caput, perfazem as diretrizes inspiradoras do CDC, cujos ditames 

endossam a natural fragilidade do consumidor perante os grandes conglomerados, 

que, na busca de eficiência e máxima produtividade, racionalizam as atividades por 

meio de contratos unilateralmente preestabelecidos, de acordo com os próprios 

interesses, nem sempre sintônicos com os dos utentes.   

A introdução da máquina e da robótica no processo industrial, em 

substituição do atuar direto do homem, revolucionou a produção de bens e serviços. 

A fabricação em série e em quantidades incomensuráveis refaz a tônica do mercado, 

que, noutra ponta, exige um novo perfil de empresário, apto a calcular sem margem 

de erro os custos e os benefícios da sua atividade empresarial, mediante análise 

profunda da fabricação, circulação, distribuição e comercialização de bens e 

serviços224. Para atingir esses objetivos, vale-se da técnica do contrato de adesão, 

fórmula pré-escrita e impressa pelo fornecedor, na qual sobram pequenos espaços 

para o preenchimento da identificação do aderente, e das condições gerais de 

__________ 
223Cláudia Lima Marques. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.175. 
224Carlos Alberto Ghersi. Contrato y mercado. In: Carlos Alberto Ghersi (Dir.). Contratos: 
problemática moderna. Mendoza: Edições Jurídicas Cuyo, 1996, p. 35 (Colección sobre problemas 
actuales y concretos de la moderna contratación, v.1). 
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contratação, pelas quais elabora um conjunto de cláusulas uniformes que 

disciplinarão um sem-número de relações contratuais de que participe a empresa, 

evitando a laboriosa prefiguração de cada específica contratação225.  

As disposições de poder nas relações contratuais consumeristas ficam bem 

definidas: na posição de domínio técnico-econômico está o fornecedor, impondo as 

regras do mercado no jogo contratual; na outra, topa-se com o dominado, a parte 

débil e vítima de constantes abusos. Urge a intervenção legislativa ou judicial para 

pôr em voga a função social do contrato, no intento de restaurar o desequilíbrio 

prejudicial ao consumidor e conter a sanha da lucratividade incontrolada. O CDC fá-

la atuar a partir do art.4º, que presume a vulnerabilidade das pessoas físicas 

destinatárias finais do produto ou serviço. São elas as verdadeiras tuteladas, uma 

vez que os atos interempresários  e intercivis,  despidos da relação de consumo, 

reger-se-ão pelo CC226. 

Nessa trilha do social estão os arts.46 e 47 do CDC. Este preceitua uma 

interpretação mais favorável ao consumidor e aquele complementa a corrente 

protetora, dizendo que os instrumentos redigidos de modo incompreensível e sem o 

conhecimento prévio de suas cláusulas pelo consumidor não terão efeito impositivo. 

Outrossim, o art.51, cujo rol é exemplificativo, transparece a socialidade contratual. 

Prevê a nulidade de itens pactuados, que reneguem a eqüidade dos direitos e 

obrigações das partes227.  

O princípio da função social do contrato aproxima o Código Civil do Código 

de Defesa do Consumidor. Hoje, qualquer contrato, seja de consumo ou não, rende-

__________ 
225Rogério Zuel Gomes, op. cit., p.63. 
226Cláudia Lima Marques, op. cit., p.375. 
227Flávio Tartuce, op. cit., p.136, que explica: “Entendemos que a primeira tentativa relevante de 
trazer ao nosso sistema o princípio da função social do contrato, por tudo o que até aqui 
demonstramos, ocorreu com a promulgação da Lei 8.078/1990, restrita, em princípio, a sua aplicação 
aos contratos de consumo”. 
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se ao projeto comum de distribuir de forma equilibrada os bens, com respeito à 

dignidade das partes e aos interesses da coletividade. Os desvios destes rumos 

autorizam o corretivo do Estado-juiz228.  

6.4 A função social do contrato na legislação trabalhista 

O Código Civil de 1916, na cola dos projetos de codificação europeus, nutriu 

o sonho de sistematizar num documento um complexo de regras duradouras, 

intemporais, universais e disciplinadoras de infinitas hipóteses fáticas da vida dos 

civis. Como ordenador singular das relações privadas, carregava nas páginas o ideal 

de abonar a segurança das atividades econômicas intersubjetivas229.  Na sociedade 

agrária e pré-industrial em que fora gerado, os raros litígios entre capital e trabalho 

eram conjurados com apoio nos arts. 1.216 a 1.236, que aludiam à locação de 

serviços.  

Uma das conseqüências jurídicas da industrialização no Brasil, alavancada 

no decorrer do século XX, foi a perda da centralidade do Código Civil, que teve de 

conviver com leis extravagantes. Dentre as primeiras temáticas a dele se desprender 

está a legislação do trabalho, cujo ápice, após sucessivos regramentos específicos 

de cada profissão, haja vista a Lei n.º 62/1935, pertinente a comerciários e 

industriários, alcança-se em 1943, com o advento da CLT, determinante na 

cauterização da doutrina do Direito do Trabalho.   

Os pactos laborais representam a natural desigualdade de forças dos 

contraentes. Num lado, está o empregado, alienante da mão-de-obra. De outro, o 

__________ 
228Paulo Luiz Netto Lôbo, op. cit., p.15; Flávio Tartuce, op. cit., p.137. 
229Gustavo Tepedino, op. cit., p.3. 
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empregador, dono do capital e adquirente dela. No contexto mercadológico atual, no 

qual o desenvolvimento tecnológico contribui à redução do nível de emprego e ao 

incremento das fileiras do desemprego, seria perversidade inigualável deixar ao 

sabor dos interesses individuais a fixação dos termos do contrato. Ver-se-ia a 

potestade econômica subjugar o indefeso e impotente trabalhador no esforço da 

subsistência própria e familiar. Aí, a liberdade e a igualdade formais, endeusadas 

pelo liberalismo político-econômico, serviriam de suporte à exploração do fraco pelo 

forte. 

Tal desproporcionalidade corrige-se pelo ingresso da função social do 

contrato. A Constituição de 1988, nos arts.1º e 7º, especifica a obrigação social do 

trabalho e sua importância ao desenvolvimento da personalidade humana. Com 

esse vetor substancial, o Direito do Trabalho está socialmente funcionalizado a 

proteger a parte economicamente modesta da relação capital-trabalho.  Para 

equilibrar esta, a função social arma uma teia defensora: aplica-se sempre a norma 

mais favorável ao trabalhador (in dúbio pro operario); dificulta-se a dispensa do 

obreiro, tornando-a mais onerosa ou impedindo-a em casos especiais (aviso prévio, 

indenização por despedida sem justa causa e garantia de emprego a determinadas 

classe de trabalhadores); o salário é irredutível (art.7º, VI, da CF)230. 

Sob o império da socialidade, o Direito do Trabalho, na consecução de fins 

protetores, faz até tábua rasa da liberdade de contratar, um dos dogmas da teoria 

contratual. O exemplo advém do Direito alemão. Um jovem, que trabalhava como 

aprendiz de torneiro mecânico, publicou artigo em jornal contra a construção de uma 

usina nuclear. O empregador o leu e interpretou que o articulista havia pregado o 

uso da violência para cessar o empreendimento; por isso, negou-se, encerrado o 
__________ 
230Enoque Ribeiro dos Santos. Função social do contrato, a solidariedade e o pilar da 
modernidade nas relações de trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p.18. 
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estágio, a contratar o jovem, temendo o seu envolvimento futuro em atos violentos 

dentro da empresa contratante. As instâncias ordinárias deram razão ao 

empregador. No entanto, o Tribunal Constitucional Federal acatou o recurso do 

estagiário, alegando discriminação e ofensa à livre manifestação de pensamento, e 

obrigou a empresa a assinar o contrato de trabalho231.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

__________ 
231Claus-Wilhelm Canaris. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado na 
Alemanha.Tradução: Peter Naumann. In: Ingo Wolfgang Sarlet (Org.). Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003, p.230. 
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7 O CONTROLE JURISDICIONAL DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO 
          SOCIAL DO CONTRATO  

7.1 Crítica à tentativa de limitar a dimensão social do contrato 

Uma parte da doutrina delimita a interpretação do princípio da função social 

do contrato, pondo-o como mero controlador dos seus efeitos defronte terceiros, à 

conta de dar-lhe precisa orientação jurídico-científica, para diferenciá-lo dos demais 

princípios da nova teoria contratual. Reprova a intromissão no conteúdo do pacto, 

visando a conformá-lo ao princípio da socialidade. Sustenta que se atribui a ele a 

função de igualar os contratantes, e consegui-lo está fora de propósito, porque o 

ajuste não é órgão de assistência aos hipossuficientes ou desvalidos. O seu objetivo 

é favorecer a circulação da riqueza, o que pressupõe interesses conflitantes, 

harmonizáveis para propiciar uma saída negociável, somente. Jamais o interesse de 

quem vende será igual ao de quem compra. São inigualáveis o lucro do fornecedor 

ou comerciante e a vantagem aguardada do adquirente para usufruir o objeto 

comprado. E arremata: a função social é inservível para equiparar os pactuantes232.  

Os argumentos expendidos divergem do que se vem defendendo. De fato, 

os sinais dos tempos indigitam uma compreensão cada vez mais estreita da 

autonomia da vontade, por causa do esparrame socializador no contrato. Não 

enxergá-lo revela o fervor cego de preservar os ideais do liberalismo do século XIX, 

em que se reservava à vontade a missão criadora e incondicional de regras jurídicas 

__________ 
232Humberto Theodoro Júnior. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp.4 
e ss. Antonio Junqueira de Azevedo, 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. In: 
Revista dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 87, n.º 750, abril/1998, p.116, posto 
que não discorra com a mesma convicção de Humberto Theodoro Júnior, sobre a adstrição da função 
social do contrato, defende que é o princípio da relatividade que sofre a influência dela. 
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nos liames interprivados, na crença e confiança de que os sujeitos  livres e iguais, 

apenas no plano jurídico-formal, saberiam assenhorear-se dos seus destinos e 

reduzi-los a fórmulas documentadas nas quais cederiam parte das suas liberdades à 

produção de efeitos jurídico-econômicos, estimados justos em si mesmos, dado que 

firmaram um contrato, e inalteráveis na ausência do consenso das partes. Eis a 

ideologia233 do contrato perfeito, indispensável a prover o apetite expansionista do 

capitalismo, disposto a afastar qualquer embaraço à apropriação de bens a 

satisfações individuais, cujo somatório, imaginava-se, levaria à felicidade de todos. 

Acontecimentos históricos, como as guerras mundiais e as revoluções de 

esquerda, encarregaram-se de atestar a falácia da mundividência individualista do 

liberalismo. No ramo dos contratos, de pronto se constatou que a liberdade irrestrita 

era fator de exploração do contratante fraco pelo forte e motivo principal da injustiça 

contratual. A radiografia atualizada do contrato mostra temas como a defesa do 

débil, nos pactos de adesão; o respeito às expectativas do contratante que fez um 

negócio para lhe trazer proveitos, e não danos; o conserto dos desequilíbrios entre 

prestação e contraprestação, obstando a onerosidade excessiva; a resolução do 

pactuado por estado de perigo ou lesão; a possibilidade de alterar a execução do 

contrato por mudança nas condições patrimoniais da contraparte etc. É o aporte 

inevitável da socialidade no círculo das relações contratuais, a pretender reparar os 

extremos do individualismo do Estado Liberal234. 

__________ 
233Na linha do pensamento de Cláudio Souto. Ciência e ética no direito: uma alternativa de 
modernidade. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2002, p.82, o sentido da palavra ideologia  no 
texto denota o conhecimento duvidoso da realidade contratual, aliado a uma falsa pretensão de 
objetividade científica, quando propõe a neutralidade ante os condicionamentos sociais, não 
conseguindo esconder, assim, a ambição de manter certos privilégios da classe social dominadora, a 
burguesia, que no liberalismo oitocentista deu, sem concorrência, as cartas do jogo nas relações 
interprivadas.  
234Francesco Messineo. Doutrina general del contrato. Tradução: R. O. Fontanarrosa e outros. 
Buenos Aires: Edições Jurídicas Europa-América, 1952, t.1, p.21. 
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Como vendar os olhos às metamorfoses sofridas ao longo da história pelo 

instituto contratual? Desde o século XX que o individualismo bateu em retirada e 

franqueou o lugar à socialidade. Dessa maneira, unicamente por ofuscação ou erro 

interpretativo persiste-se na convicção de que a atividade econômica privada só 

interessa às partes. O Estado Social Democrático é sensível à eventual injustiça 

gerada no contrato e promotor de uma justiça distributiva235. 

É enganoso argüir o caráter técnico-científico dos novos princípios jurídico-

contratuais para exigir-lhe um conteúdo preciso e estanque, aspirando  a ministrá-los 

à maneira de uma equação matemática. A linguagem porosa e elástica deles inibe 

tal compreensão. Há entre eles relação de complementaridade. É pouco razoável 

admitir uma situação em que inexista boa-fé ou fragorosa desproporção nos 

encargos estipulados e, nada obstante, certifique-se o cumprimento da função 

social236. E mais, estão regidos pelos mesmos valores constitucionais, responsáveis 

pelo redesenho dos supracitados princípios informadores do contrato237. De resto, o 

contrato não deve mais ser visto como mecanismo isolado ao proveito das vontades 

individuais, mas de convívio social e de preservação de interesses sociais, cônscio 

de que a sua eficácia provém da ordem estatal238.  

Noutro ângulo, transparece ingenuidade achar que prevalece a autonomia 

da vontade numa disparidade de poder contratual. Em existindo esta, o discurso da 

autodeterminação da parte insuficiente é falacioso. O intervencionismo estatal, pelo 

__________ 
235Jorge Mosset Iturraspe, op. cit., p.328. 
236Eduardo Sens dos Santos. O novo código civil e as cláusulas gerais: exame da função social do 
contrato. In: Revista forense, Rio de Janeiro, Revista Forense, ano 98, n.º 364, 
novembro/dezembro/2002, p.96, diz: “Não resta dúvida que a função social do contrato está 
intimamente ligada àqueles princípios já examinados anteriormente, principalmente aos princípios da 
autonomia privada, boa-fé e do equilíbrio contratual (justiça contratual)”; na mesma direção: Mariana 
Ribeiro Santiago. O princípio da função social do contrato. Curitiba: Juruá, 2005, p.82. 
237Cláudio Luiz Bueno de Godoy. Função Social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2004, pp.32/33. 
238Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Projeto do código civil – as obrigações e os contratos. In: Revista 
dos tribunais, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 89, nº 775, maio/2000, p.19. 
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legislativo ou judiciário, no âmago do contrato, é medida necessária à ocorrência de 

uma real (e não virtual) autonomia e igualdade nos vínculos negociais. Não o atinar, 

afigura-se teimosia injustificável. O que diria um espírito assim, sobre a anulação de 

uma cláusula de contrato comercial, que impunha a uma das partes, no caso de 

resolução, uma obrigação de não concorrência pelo prazo de dois anos, sem direito 

à indenização? Por certo, enuncia que se mantenha íntegra a manifestação livre e 

igual de vontade dos pactuantes. Pois bem. O Tribunal Constitucional alemão, 

coerente, aliás, com o ordenamento jurídico brasileiro, decidiu, em 7 de fevereiro de 

1990, que a previsão viola a garantia constitucional da liberdade de escolha e 

exercício profissional e reputou-a ineficaz239.  

Todas as reflexões aduzidas a respeito da função social podem, para fim 

didático, ser fracionadas em duas facetas. Uma interna, onde o solidarismo invade o 

contrato com o intuito de garantir a igualdade substancial entre os contratantes, a 

justa distribuição dos ônus e direitos assumidos, a colaboração efetiva entre eles, 

realizando condutas socialmente úteis para alcançar os objetivos contratuais, e a 

dignidade humana, bem maior entorno do qual gravita o direito contratual, mais 

reverente com o Ser, e pouco com o Ter. Isto é, a função social reconceitua os 

princípios da autonomia da vontade, do consensualismo e da força obrigatória. Outra 

externa, em que a função social retraça o perfil do princípio da relatividade e estende 

os efeitos contratuais a terceiros não integrantes da relação originária240. 

__________ 
239Joaquim de Sousa Ribeiro. O problema do contrato: as cláusulas contratuais gerais e o princípio 
da liberdade contratual. Coimbra: Almedina, 2003, p.143. 
240Paulo Nalin. Do contrato: conceito pós-moderno.Curitiba: Juruá, p.226; Cláudio Luiz Bueno de 
Godoy, op. cit., p.121; Antonio Jeová Santos. Função social do contrato. São Paulo: Método, 2004, 
p.127; Judith Martins-Costa e Gerson Luiz Carlos Branco. Diretrizes teóricas do novo código civil 
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, pp.159/160. 
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7.2 A função social do contrato e a segurança jurídica   

Até agora, o estudo pendeu para o embasamento teórico, se bem que não 

se tenha descurado, nalguns extratos, da dogmática e do recurso à exemplificação. 

Convém entrar na fase de respostas objetivas no tocante a uma série de 

questionamentos práticos suscitados pela aplicabilidade do princípio da função 

social do contrato, fechando-se o ciclo com o apanhado de soluções 

jurisprudenciais. A sondagem inaugural: a função social do contrato reúne alto grau 

de insegurança jurídica, prejudicial à estabilidade das relações interprivadas?  

Na concepção econômico-liberal, o contrato é tão-somente um mecanismo 

de circulação de riqueza, cuja geratriz disciplinadora está na vontade livre de 

pactuários iguais, a justificar a obrigatoriedade dele. Se a avença constitui um modo 

de afastar as incertezas e os riscos do porvir, cria-se nos contraentes a expectativa 

da necessidade de seu cumprimento a todo custo, mesmo que haja razões 

plausíveis para fazer o contrário. Louva-se a segurança formal, legitimada pelo 

antigo princípio da autonomia da vontade, em desfavor de considerações sobre 

justiça material. A prédica, outrora encampada pelo liberalismo e hoje pelo 

neoliberalismo, não é despretensiosa. Almeja blindar os interesses econômicos de 

grupos privados ou da parte mais forte na relação contratual241. Segurança e certeza 

jurídicas têm significado único: o capital envolvido e investido no contrato não sofrerá 

nenhum abalo por interferências externas do legislador ou do Judiciário; o retorno 

lucrativo, não raro estratosférico, terá de vir, posto que implique a falência da 

contraparte.  

__________ 
241Antonio Jeová Santos, op. cit., pp.128/129. 
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Destarte, uma legislação clara, precisa e casuística, com pouca 

possibilidade de manobra interpretativa, afastaria o temor da insegurança jurídica. 

Visão ilusória. O texto assim legislado é incapaz de dar a desejável segurança. Por 

mais que se cerceie o agir do decididor, este nunca se limitará à literalidade da lei. E 

esta não tem o condão da perfeição, de sorte que abranja todas as contingências da 

vida.  

A falta de segurança jurídica não é devida à forma legislativa da cláusula 

geral ou à adoção dos princípios, ambos caracterizados pela indeterminabilidade 

conteudista, mas aos condicionamentos histórico-culturais.  É a prática social de 

respeito aos valores eleitos pela coletividade e positivados nas regras 

infraconstitucionais e constitucionais que garante a segurança e estabilidade das 

relações jurídicas242.  O Brasil é exemplo disso. Há uma inflação de leis, muitas 

tecnicamente bem elaboradas. Poucas são as eficazes. Em sã consciência, é difícil 

garantir que se vive num mundo jurídico de todo seguro e previsível243. 

Por outro lado, conservar, em nome da segurança formal, um vínculo jurídico 

contratual desequilibrado, afrontoso à axiologia constitucional, simboliza ineludível 

fator de instabilidade jurídico-social. Causa descrença da sociedade nas suas 

instituições públicas e privadas e aguça o sentimento geral de injustiça, de ofensa à 

dignidade humana e à solidariedade social. O princípio da função social anima-se 

para evitá-lo, ao proteger o contratante débil das imposições de cláusulas abusivas 

__________ 
242Teresa Negreiros. Teoria do contrato: novos paradigmas. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.86. 
243Celso Fernandes Campilongo. Os desafios do judiciário: um enquadramento teórico. In: José  
Eduardo Faria (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, 
p.41, comenta o excesso de legislação, dizendo:”Como o sistema jurídico é ilimitado, comportando 
um crescimento incessante de normas e matérias de regulação, não é difícil prever que o excesso de 
remédios imunize o paciente e torne a terapia inócua. Ao invés de cumprir sua função de aumento da 
certeza e segurança jurídicas, a hipertrofia legislativa resolve-se num esvaziamento da eficácia da 
própria lei”. 
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do proprietário do capital, que se acode da liberdade do mercado para saciar o afã 

de amontoar riquezas.  

São infundados os ataques desferidos aos que se atrevem a remodelar a 

autonomia da vontade e seus consectários (força obrigatória, consensualismo e 

relatividade), conforme o princípio da função social do contrato. É factível que no 

contrato coexistam segurança e justiça substancial244. Para tanto, a estrutura 

normativa aberta do princípio e cláusula geral da função social contribui 

sobremaneira. Contudo, rejeita-se manejá-lo como panacéia retórica, a interferir 

indiscriminadamente no convencionado.  

Há de mister que o exegeta, no caso concreto, efetue juízo de ponderação e 

sopese os valores e princípios em testilha, privilegiando os afetos à socialidade em 

confronto com os de natureza individualista. Deve ater-se a parâmetros como o real 

poder deliberativo sobre o objeto contratual e se esse ato de escolha está em 

consonância com os fins superiores do ordenamento jurídico, como o livre 

desenvolvimento da personalidade humana, além de avaliar o necessário equilíbrio 

entre prestação e contraprestação, porque, sabe-se, ninguém contrata para sofrer 

prejuízo. E nunca esquecer: “A autodeterminação só subsiste quando ao sujeito é 

garantida a possibilidade de realizar ‘fins importantes sob sacrifícios exigíveis’”245; a 

liberdade contratual não é instrumento para submeter uma parte à vontade da outra, 

mas sim para facilitar a convivência entre elas ou as liberdades comuns positivas, 

cooperativas e solidárias, buscando a produção de efeitos jurídicos; enfim, no 

__________ 
244Antonio Jeová Santos, op. cit., p.135, indica os que resistem à incidência ampla do princípio da 
função social do contrato: “A idéia de segurança jurídica que setores representativos do poder 
econômico fez ressurgir traz em seu ventre a panacéia para não se dar validez completa e total à 
função social do contrato. Agitam argumentos para atemorizar juízes e mantê-los presos ao surrado 
pacta sunt servanda. Mas pode pedir segurança nos efeitos futuros de um contrato quem o elaborou 
burlando elementares princípios de justiça? Lá na gênese do contrato, já está o germe que o fará, 
mais tarde, tornar-se fator precipitador de insegurança”. 
245Joaquim de Sousa Ribeiro, op. cit., p.45. 
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contrato, as duas esferas de liberdades se interpenetram e regulamentam os seus 

interesses numa composição paritária246.  

O juiz que analisar com percuciência esses critérios na sua decisão estará 

conjugando os elementos segurança e justiça mediante aplicação do princípio da 

função social do contrato, o qual está a garantir a estabilidade das relações jurídicas, 

sob a perspectiva do Estado Social Democrático. E ao implementá-lo, dá à 

segurança jurídica uma conotação abrangente, porque a prefigura em sua 

totalidade, como algo que se encontra difundido em todo o ordenamento jurídico, a 

dirigir os passos do julgador e, assim, afastar o elemento surpresa na mente dos 

jurisdicionados, cuja expectativa não é a previsibilidade absoluta da decisão judicial, 

mas que esta tenha sintonia com os valores e princípios vigentes na sociedade247.  

7.3 A função social em relação aos contratos anteriores ao Código 
Civil 

As redações do art. 2.035 e parágrafo único do Código Civil viraram palco de 

controvérsia. Estabeleceram o caráter de ordem pública da função social do contrato 

e subordinaram ao novo diploma os efeitos dos atos jurídicos celebrados antes da 

vigência dele.  As discórdias subdividem-se em três aspectos: o preceito é 

inconstitucional, por infringir o comando constitucional da irretroatividade das leis, 

sendo imprestável a reger situações pretéritas; é constitucional, pois se remete a 

__________ 
246Joaquim de Sousa Ribeiro, op.cit., p.59.  
247José Fabio Rodrigues Maciel. Teoria geral do direito: segurança, valor, hermenêutica, princípios, 
sistema. São Paulo: Saraiva, 2004, pp.60/61, em que fecha o raciocínio a respeito, embasado em Alf 
Ross, explanando: “Quando ocorre significativa evolução da sociedade sem a devida adaptação do 
direito, tornam-se cada vez mais necessárias decisões que desrespeitem o direito formal. Essas 
decisões terão, no início, caráter de eqüidade, já que paulatinamente serão responsáveis por 
mudança de postura de todo o Judiciário, com formação de nova jurisprudência e readequação do 
sistema, permitindo na seqüência o abandono temporário do direito material”. 
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cânon de ordem pública, que tem incidência imediata; o manuseio retroativo da 

função social do contrato baseia-se em princípios constitucionais, e não no artigo em 

debate.  

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n.º493/DF, sedimentou o entendimento de que, segundo o art.5º, XXXVI, da CF, a lei 

não pode alcançar os efeitos futuros de contratos firmados antes da vigência dela, 

porque retroagiria para interferir na causa de ato jurídico passado, sendo 

inadmissível a justificativa da natureza de ordem pública para reconhecer a exceção 

e dar-lhe aplicação instantânea248. O Superior Tribunal de Justiça, em exame a 

respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos concluídos 

antes de ele viger, perfilhou o mesmo fundamento da Corte Suprema249.  

Essa previsão normativa do Código Civil reacende o debate e reclamará das 

mencionadas Cortes de Justiça um olhar mais atualizado sobre a matéria. As 

orientações acolhidas espelham inescusável apego ao ideário do liberalismo 

econômico (ou neoliberalismo), que exalta o absolutismo da vontade e a 

conseqüente intangibilidade dos contratos. Os decisórios portam concepções 

positivista e abstrata, ao confundir causa do ato jurídico com seus efeitos, e, de 

quebra, excluem a indispensável atuação corretiva do juiz para afastar gritantes 

__________ 
248BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação direta de inconstitucionalidade. Se a lei alcançar os 
efeitos futuros de contratos celebrados anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 
mínima), porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato ocorrido no passado. O disposto no 
art.5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem 
qualquer distinção entre lei de direito público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública e 
lei dispositiva. ADI n.º 493. Relator: Min. Moreira Alves. STF, Brasília, DF, 25 de junho de 1992. 
Disponível em: <http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/html>. Acesso em: 23 de novembro de 2005. 
249BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Civil e processual. Compromisso de compra e venda. 
Rescisão. Recurso especial. Prequestionamento deficiente. Inadimplência reconhecida pelas 
instâncias ordinárias. Perda parcial dos valores pagos. CDC. Inaplicabilidade aos contratos anteriores 
à sua vigência. Retenção de parte das prestações. Possibilidade. Matéria de fato e exame contratual. 
Súmulas n.5 e 7-STJ. Fundamentação deficiente. Súmula n. 283-STF. Recurso Especial n.º 
96988/SP. Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior. STJ, Brasília, DF, 06 de setembro de 2005. 
Disponível em: <http://www.stj.gov.br/jurisprudencia/html>. Acesso em: 23 de novembro de 2005. 
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abusos praticados nos vínculos contratuais, muitos dos quais injuriosos à dignidade 

humana250.  

Claro, é indefensável permitir que, sempre, os efeitos do ato jurídico perfeito 

serão atingidos pela lei nova. É necessário que esta detenha o caráter de ordem 

pública, no sentido econômico-protetivo de categorias sociais naturalmente 

vulneráveis ou tragam em seu bojo escolhas valorativas fundamentais à sociedade, 

em dado momento histórico. Deve imperar a avaliação restritiva e cautelosa, a fim de 

se preservarem situações jurídicas efetivamente constituídas, sem desconsiderar 

que no Estado de socialidade a “Eficácia dos atos decorre da lei, a qual os sanciona 

porque são úteis, com a condição de serem justos tanto no momento de sua 

formação quanto no de sua execução”251.  

Observe-se como a interpretação positivista dos aludidos Tribunais conduz, 

às vezes, a resultado estarrecedor. Com apenas dois artigos, a Lei n.º 3.353, de 13 

de maio de 1888 (Lei Áurea), no art.1º, declarou extinta a escravidão no Brasil; no 

segundo, considerou revogadas as disposições em contrário. Se, então, 

prevalecesse a irretroatividade máxima defendida nos acórdãos citados,  os 

contratos assinados antes da lei abolicionista, para a alegria dos escravocratas, 

seriam invioláveis. O bem comum, o interesse geral em extinguir uma chaga social, 

expresso na lei, tornar-se-ia insuficiente, sobrepondo-se aos individuais e 

econômicos de reduzido número de contratantes de escravos252.  

Há de se percorrer outro caminho hermenêutico, de maneira que contemple 

o homem situado e as transmutações contratuais promovidas pelo Estado Social. A 

__________ 
250Cláudia Lima Marques. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.571. 
251Ibid., p.581. 
252Flávio Tartuce. A função social dos contratos: do código de defesa do consumidor ao novo 
código civil. São Paulo: Método, 2005, p.311. 
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leitura constitucional, segundo ficou assentada noutro Capítulo, não deixa margem à 

dúvida: a função social do contrato é princípio de ordem pública ou interesse geral, 

de significativo alcance socioeconômico, pois veio para equilibrar as manifestas 

desigualdades técnico-financeiras interpartes e repor a justiça distributiva, separando 

ônus, direitos e obrigações com mais igualdade. É o retrato honesto do Estado 

interventor nos liames privados, no intento de cumprir o ofício de abrigar os 

interesses de agrupamentos desfavorecidos das sociedades concentradoras da 

riqueza e distribuidora da pobreza. Na redefinição do estatuto contratual,  prioriza-se 

a redução do hiato entre o Brasil legal e o real253. 

É sustentável a constitucionalidade do supracitado art.2.035, se houver 

distanciamento interpretativo do positivismo formalista, quanto à percepção do ato 

jurídico perfeito. Em tema de direito intertemporal, a Lei de Introdução ao Código 

Civil, no art. 6º, caput, dispõe que a lei inovadora respeitará o ato jurídico perfeito, o 

direito adquirido e a coisa julgada. A seguir, no § 1º, diz que o ato jurídico perfeito é 

o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se concretizou. 

O vocábulo em negrito é a chave para dar uma resposta ao questionamento. 

O preceito sugere duas situações fáticas: uma, em que o ato jurídico se iniciou e 

produziu efeitos sob o império da norma anterior; a outra, em que se originou sob o 

pálio da regra pretérita, mas continuou a surtir efeitos sob a égide da lei posterior. 

Naquela, houve a consumação do ato, sendo incabível a sua alteração pela lei 

posterior. Nesta outra, não se deu o aperfeiçoamento completo. Nada obsta que a 

norma inovadora de ordem pública atinja os efeitos do negócio jurídico, constituído 

anteriormente, com amparo na norma revogada. É o que se denomina como 

__________ 
253Arnaldo Wald. A função social e ética do contrato como instrumento jurídico de parcerias e o novo 
código civil de 2002. In: Revista forense, São Paulo, Revista Forense, ano 98, n.º 364, 
novembro/dezembro/2002, p.30. 
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retroatividade mínima254. Se o ato formado alarga seus efeitos no tempo, não é 

correto dizer que já esteja consumado e perfeito255.  

Recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça ensaia mudança 

de orientação jurisprudencial, filiando-se à tese da retroação mitigada. A Terceira 

Turma decidiu que o art.1.488 do CC, ao regular a possibilidade de fracionamento 

da hipoteca, concretiza o princípio da função social do contrato e atinge 

imediatamente as relações jurídicas em curso, nos termos do art.2.035, do mesmo 

diploma256. 

Todavia, pode-se fugir dessa celeuma da inconstitucionalidade retroativa do 

art.2.035 do CC, e encontrar fundamento diverso para lançar mão do princípio da 

função social nos contratos estipulados antes da vigência daquele257. Basta o 

hermeneuta invocar a metodologia civil-constitucional, tomando como referencial o 

Código Civil de 1916. O Estado Social entalhado na Carta Magna lhe dará os 

elementos valorativos e principiológicos, p. ex., justiça material, dignidade humana e 

solidariedade, para arrostar os desajustes imoderados dos pactos. O que era um 

desvalor constitucional até 11 de janeiro de 2003, sê-lo-á depois. O princípio da 

função social do contrato é uma construção histórico-cultural implícita na 

Constituição e inscrita como cláusula geral no Código Civil258.  

__________ 
254Flávio Tartuce, op. cit., p.310. 
255Cláudia Lima Marques, op. cit., p.579. 
256BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial. Antecipação de tutela. Impugnação. 
Exclusivamente aos dispositivos de direito material. Possibilidade. Fracionamento de hipoteca, 
art.1.488 do CC/02. Aplicabilidade  aos contratos em curso. Inteligência do art.2.035 do CC/02. 
Aplicação do princípio da função social do contrato. Recurso Especial n.º 691738/SC. Relator: 
Ministra Nancy Andrighi. STJ, Brasília, DF, 12 de maio de 2005. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/jurisprudencia/html>. Acesso em: 30 de novembro de 2005. 
257Geraldo de Oliveira Santos Neves. Código civil brasileiro de 2002: principais alterações. Curitiba: 
Juruá,  2003, pp.135 e ss., tece críticas sobre o conflito de normas pertinente à contagem do prazo de 
vigência do novo Código Civil, mas entende como razoável ter vigorado a partir de 12 de janeiro de 
2003. Segue a mesma orientação: Antonio Jeová Santos, op. cit., p.302. 
258Mariana Ribeiro Santiago, op. cit., p.132. 
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Em ocorrendo resistência na adoção dessa postura constitucionalizada do 

Direito Civil, o decididor não teria um suporte infraconstitucional para orientar o seu 

decisório? Sem muita dificuldade, encontrá-lo-ia no art.5º do Decreto-Lei n.º 4.657, 

de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil), que estatui ao juiz 

aplicar a lei segundo os fins sociais e as exigências do bem comum por ela mirados. 

Tal preceptivo já reflete o clima de socialidade que começa a invadir o ordenamento 

jurídico pátrio. Promanava da opinião comum de que a melhor interpretação não era 

a gramatical, senão a finalística. A lei teria de ser aplicada levando-se em conta as 

realidades sociais, os imperativos de eqüidade e da moral coletiva, a perseguir a 

justiça concreta ou material. 

7.4 Hipóteses fáticas de aplicação da função social do contrato pelo 
juiz 

O movimento racionalista-liberal propunha um sistema jurídico unitário, 

coerente, pleno e auto-suficiente. Opunha-se às várias esferas de competências 

legislativas, às especificidades territoriais, bem como aos textos legais incoerentes e 

incompreensíveis do período medieval. Acreditava que as regras jurídicas 

dimanavam da pura razão, motivo por que tinham existência atemporal e imutável. 

Para enclausurar a faina racionalista, planejou centralizar a produção normativa num 

órgão soberano, de início seria a autocracia do príncipe, depois vingou a soberania 

popular do Poder Legislativo. Estão aí as premissas teóricas que açularam os 

revolucionários franceses e guiaram os escribas da codificação napoleônica259.  

__________ 
259Rodolfo Sacco. Introdução ao direito comparado. Tradução: Véra Jacob de Fradera. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, pp.262/263. 
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Concluída esta, sinônimo de perfeição e completude legislativa, cuidou-se de 

oferecer ao intérprete um lugar secundário na aplicação da lei. Uma vez que o 

legislador teve a capacidade sobre-humana de prever todas as vicissitudes do dia-a-

dia das pessoas, regulando-as desde o nascimento até o óbito, nenhuma vírgula 

poderia ser tirada ou acrescida do texto legal. Surge a Escola da Exegese,  que 

determinava interpretar a lei na sua literalidade e dessa forma descobrir a vontade 

do legislador nela expressada, a garantir o monopólio deste na produção normativa. 

O juiz atuava como um fiel cumpridor das palavras da lei, nem mais, nem menos. A 

clareza dela dispensava comentários, devendo-se prescrevê-la mesmo que se não 

conformasse aos princípios gerais do direito ou à eqüidade. A assunção de outra 

conduta, mitigadora do espírito do estatuto, denotava usurpação da atividade do 

legislador e a inexorável censura260. 

São diretivas muito bem aceitas pela burguesia. Arrebatou o poder político-

econômico e aspirava ao jurídico. O que fazer? Dominar o parlamento, organizador 

da vida social mediante o exclusivismo da legiferação, a qual manifestava os anseios 

da classe dominadora. Para perpetuá-los no tempo e no espaço, impedia que 

fossem desvirtuados por interpretação inventiva da magistratura, cujos membros, em 

sua maioria, eram egressos da enxotada nobreza. Esse garrotear judicial transmutou 

os juízes em simples funcionários públicos a serviço do estrato condutor da 

sociedade261. 

O positivismo  jurídico-científico pegou o mote do magistrado servil e 

aperfeiçoou o arcabouço teórico para reduzir o Direito à lei estatal. Na área da 

hermenêutica, condenou como injurídica toda interpretação apegada às questões 

__________ 
260R. C. van Caenegem. Uma introdução histórica ao direito privado. Tradução: Carlos Eduardo 
Lima Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.212. 
261Arruda Alvim. A função social dos contratos no novo código civil. In: Revista dos tribunais, São 
Paulo, Revista dos Tribunais, ano 92, n.º 815, setembro/2003, p.20. 
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valorativas da justiça do caso real, submetido a julgamento. A lei será aplicada 

mecanicamente, à semelhança da solução tirada de uma equação matemática. 

Qualquer juízo de valor ou de justiça resulta em desvio da cientificidade jurídica em 

direção a outras disciplinas: sociologia, filosofia ou política. Cria a figura do juiz-

computador, insensível às particularidades do mundo circundante,  desumanizado, 

alheado das angústias do próximo. É um semeador de perplexidade social, em 

avocando o indigno papel de servo da legalidade e ignorante da vida262.   

Porém, no Estado de socialidade, o juiz é personagem principal do ato 

exegético. Desnuda-se da apatia neutral do liberalismo ou do positivismo legalista e 

incorpora nos seus julgamentos as experiências social e econômica perpassadas no 

ambiente comunitário. Descrente na existência de padrão avaliativo geral e 

universal, que abarque todos os indivíduos como formalmente iguais, usa o Direito a 

balancear os díspares interesses materiais de setores, grupos e classes sociais. 

Para ele, a lei é um ponto de partida à realização plena do Direito; logo, este não se 

reduz àquela263.  

O juiz do dogmatismo ortodoxo, preso ao fetichismo legalista, aliado à 

metódica da subsunção, não tem vez no Estado Democrático Constitucional, que 

espalha o sentimento ético-social por sobre as instituições jurídicas e altera a técnica 

de legislar, pois abandona o conceitualismo exaustivo, detalhista das condutas 

sancionadas, objetivando enquadrar a liberdade exegética - tudo isso vulgarizado 

pelo liberalismo jurídico -, e alberga uma linguagem legal vaga, indefinida e aberta, a 

exigir comportamento ativo do julgador, o qual se valerá do empirismo sociológico ou 

__________ 
262Plauto Faraco de Azevedo. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Sergio 
Fabris, 1989, p.25. 
263José Eduardo Faria. O Judiciário e o desenvolvimento sócio-econômico. In: José  Eduardo Faria 
(Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p.23. 
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de princípios e valores expressos e implícitos do ordenamento jurídico para 

preenchê-la, sempre conforme as particularidades do caso sub judice264.  

Como aplicar por mera subsunção ou adequação silogística o princípio da 

função social do contrato? É impossível, malgrado a sua concretização em cláusula 

geral no Código Civil. A eficácia dele está a depender não do juiz absenteísta dos 

oitocentos, senão do contemporâneo, atento às alterações sofridas pelo Direito 

Privado, que resgatou a pessoa humana, na sua dimensão social, e colocou-a no 

eixo das considerações jurídicas. Solidarismo, dignidade humana, justiça material e 

interesse geral são elementos com os quais o magistrado terá de se familiarizar para 

exercer a honrosa atribuição constitucional de solucionar as disputas contratuais. 

Nessa linha, o juiz aplicará a função social do contrato em três vertentes. A 

primeira é a interpretativa. Isto é, compete-lhe observar o conteúdo genérico da 

função social, em que o bem comum sobrepõe-se aos interesses individuais das 

partes contraentes. O art.3º do Decreto-lei n.º 911/69 preceitua que, intentada a 

busca e apreensão, conceder-se-á a liminar de retomada do bem alienado. Imagine-

se que o contrato de alienação fiduciária em garantia seja concernente a cinco 

veículos de transporte coletivo de uma pequena empresa, cuja frota é de seis 

ônibus. O deferimento da liminar em favor do agente financeiro implicará, na prática, 

a paralisação da empresa, com os resultados indesejáveis: desemprego, falta de 

__________ 
264Cláudio Souto, op. cit., pp.96/97, dá exemplo das duas figuras de juiz: um dogmático convicto, 
exímio cumpridor da letra da lei, com total indiferença ao meio social; o outro, mais preocupado com a 
realidade sócio-econômico-cultural das partes e menos com o formalismo legal. O caso era de 
execução para retomada de imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, em face do 
procedimento do Decreto-lei n.º 745/69. Uma Juíza Federal julgou procedente a demanda do então 
INPS, alegando que este seguiu à risca os ditames procedimentais da referida norma. Reparou, 
apenas, às formalidades do procedimento do autor. Outra Juíza, em caso idêntico, julgou o INPS 
carecedor da ação, sob o argumento de que era ilegítimo o interesse de agir, porque seria desumano 
subtrair a moradia com base em contrato de adesão, no qual se estabeleceram, de modo abusivo, 
correção monetária e juros, incidentes sobre as prestações mensais, que se tornaram impagáveis 
pelo réu assalariado, frustrando-lhe o sonha da casa própria, a constituir fator de instabilidade social e 
desagregação familiar.   
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pagamento de fornecedores etc. Ainda, haverá interrupção na prestação do serviço 

de natureza pública. Perante tais circunstâncias, que retratam a contextualização 

social do contrato, o juiz poderá deferir a liminar, mas deixar a devedora como 

depositária dos bens. No transcurso do processo, é muito provável que as partes 

componham e evitem resolver o pacto. 

A segunda é respeitante à aplicação integrativa. Nesta, o julgador acha-se 

autorizado a limitar a liberdade contratual das partes, por não se coadunar à tábua 

axiológica do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional, apontando as 

eventuais cláusulas abusivas avençadas e reconhecendo deveres de condutas  

socialmente úteis omitidos. Exemplifique-se. Num contrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel entre particulares, o promitente vendedor lança uma 

cláusula dizendo que o promissário comprador, no prazo de trinta dias, terá de 

transferir, para o seu nome, o imóvel que está financiado pela Caixa Econômica 

Federal, sob pena de resolução imediata do contrato.  

Ultrapassado o trintídio, o promitente vendedor ajuíza demanda resolutória 

por inadimplemento do citado item pactuado. Há flagrante desproporção entre a 

sanção pleiteada – extinção do contrato e retomada do imóvel – e a falta do réu, que 

se esquivou de transferir o imóvel para o seu nome. Além disso,  o cumprimento 

dessa providência depende de exigências da Caixa Econômica Federal, muitas das 

quais, como um teto mínimo salarial, estão fora do alcance do comprador. É 

irrazoável assacar somente a este os riscos da inexeqüibilidade do ajustado. A 

cláusula é abusiva, motivando a improcedência da pretensão. 

As pegadinhas viraram uma febre na televisão brasileira, compostas por 

quadros televisivos, que expõem as pessoas ao ridículo. Algumas cenas são 

filmadas em banheiros públicos, em que se coloca dinheiro no vaso sanitário para o 
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sujeito tentar retirá-lo. Em outras, anuncia-se com letreiros em placa de papelão 

certa quantidade de vagas de emprego, e de imediato se forma uma longa fila de 

desempregado à procura de trabalho. Pouco tempo depois, descobre-se a 

brincadeira de mau gosto. Conquanto tenham o assenso para a divulgação, a 

constituir modalidade de contrato, revelam transgressão à dignidade humana. Os 

personagens leigos, já excluídos do mercado, submetem-se aos risos, chacotas e 

deleite dos poucos incluídos. É clara a legitimidade do Ministério Público para 

acionar o Judiciário, a fim de coibir a exibição desses episódios contrários à função 

social do contrato, que exige conduta ético-constitucional respeitosa à pessoa 

humana265.  

Em contrato de fornecimento de mercadorias para um pequeno comerciante 

de cidade do interior, o fornecedor aumenta abrupta e exageradamente os preços 

dos produtos. De acordo com o modelo clássico contratual, adepto do absolutismo 

da vontade, se faltava ao comerciante condição de suportar os novos encargos, 

tinha de se eximir da renovação do contrato, arcando com a integralidade dos 

prejuízos advindos. O juiz partidário da socialidade, veria que inexiste paridade de 

armas nessa luta entre o grande fornecedor e o pequeno comerciante, que está 

prestes da quebra em razão de ter depositado as esperanças na continuação do 

contrato. Também, enxergaria que a interrupção brusca deste levaria a singela urbe 

a sentir a ausência de produtos de primeira necessidade, na carência de outros 

fornecedores e comerciantes. É o quadro ideal à interferência judicial para mitigar as 

cláusulas convencionadas com arrimo no princípio da função social do contrato266.  

__________ 
265Cláudio Luiz Bueno de Godoy, op. cit., p.124. 
266Mônica Yoshizato Bierwagen. Princípios e regras de interpretação dos contratos no novo 
código civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p.28. 
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A terceira é a aplicação extensiva. Trata-se dos efeitos externos do 

contrato. Este, na visualização conservadora, só os produzia entre os que se 

vinculavam (res inter alios). Na atualidade, defende-se que terceiros, embora não 

partícipes do liame contratual, têm o dever de respeitá-lo, de não lhe dificultar o 

cumprimento ou podem beneficiar-se de tal vínculo. Os direitos reais distinguiam-se 

pela oponibilidade erga omnes. O discrímen ficou anacronizado. Igualmente, as 

obrigações contratadas são oponíveis às pessoas não contratantes. Vale a ressalva 

de que as obrigações contratadas são inexigíveis em relação a terceiros, os quais 

deixaram de aboná-las267. 

No contrato de seguro facultativo, proposta a ação contra o causador do 

dano, cabe a este denunciar a lide ao segurador. Se condenado aquele, é o 

pagamento ao autor que habilita o segurado a haver da seguradora o reembolso do 

que despendeu, até o limite da apólice. Acaso o réu – causador do dano -ficasse 

insolvente, o autor, vítima do acidente, não obteria a indenização devida, nem seria 

o segurador-denunciado obrigado a pagá-la ao réu-denunciante, por não ter este 

desembolsado nenhuma quantia. O autor, por sua vez, não receberia a indenização 

securitária, porque não mantivera vínculo jurídico com o segurador. É o império da 

relatividade do contrato: a vítima do acidente está coibida de pleitear a indenização 

diretamente da seguradora. Entretanto, a função social do contrato aparece e 

permite ao juiz impedir que a vítima do acidente fique no prejuízo, considerando-a 

parte legítima para exercer a pretensão indenizatória contra a seguradora. O 

dimensionamento social do contrato de seguro é indubitável. 

Se o parágrafo único do art.2.035 determina que nenhuma convenção 

prevalecerá se quebrantar comando de ordem pública, como a função social do 

__________ 
267Tereza Negreiros, op. cit., p.265. 
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contrato, é sustentável a assertiva de poder o juiz aplicá-la de ofício, acaso note a 

intensa gravidade da violação dos parâmetros valorativos constitucionais e 

infraconstitucionais levada a efeito por um ou ambos parceiros contratuais, o que,  

consigne-se, vem sendo praticado quanto ao Código de Defesa do Consumidor268. 

7.5 A função social do contrato na jurisprudência 

A decisão de casos práticos pela jurisprudência ajuda a compreender e a 

testar a coerência do esboço teorético até aqui formulado. Os Tribunais, no 

pertinente à cláusula geral do art.421 do CC, em face do pouco tempo de vigência, 

ainda engatinham na catalogação de fatos que a ele se acomodem. Demonstram  

estar perdendo a conservadora timidez na incidência direta da axiologia e princípios 

constitucionais nos vínculos contratuais. O campo mais avançado, explicável pelo 

amadurecimento doutrinário a respeito, é o do reconhecimento da função social nos 

pactos consumeristas e trabalhistas. Constatar-se-á que o absolutismo da vontade e 

seus consectários sofreram intenso redimensionamento por obra da função social do 

contrato. 

Nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, estima-se ineficaz a 

cláusula que reajusta o saldo devedor e as prestações mensais, embora acordada, 

pelos índices aplicados às Cadernetas de Poupança, adotando-se, em substituição, 

o Plano de Equivalência Salarial, já que as regras sobre esse tipo de contrato 

__________ 
268Flávio Tartuce, op. cit., p.310; Cláudia Lima Marques, op. cit., p.951. 
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interpretam-se com o objetivo de atender as necessidades de habitação, saúde e 

dignidade da pessoa do mutuário269. 

Em ajuste correspondente ao anterior, a mutuária foi acometida de tumor 

maligno, que deteriorou sua condição financeira, devido a excessivos gastos  no 

tratamento da enfermidade, tornando inviável a prossecução do vínculo. Tinha 

autorizado o adimplemento da prestação por meio de desconto na folha de 

pagamento funcional, o que lhe dificultava muito a sobrevivência. Houve decisão 

interlocutória, aceitando essa ocorrência como justa causa superveniente para, em 

nome da função social, asseguradora da dignidade humana, abrandar o princípio da 

obrigatoriedade contratual e, por conseguinte, suspender o desembolso da 

mensalidade270. 

Propôs-se ação para rever cláusulas de contrato não regido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Sob a tutela da função social do contrato, consagrada no 

novo Código Civil, o órgão jurisdicional resolveu alterá-las, tachando como abusivos: 

os juros compensatórios superiores a 1% ao mês; a capitalização mensal daqueles; 

__________ 
269BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Direito civil. Contratos do sistema financeiro da habitação. 
Plano de Equivalência Salarial versus cláusulas de reajuste pelos índices aplicados à poupança livre. 
Nos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, há de se reconhecer a sua vinculação, 
de modo especial, além dos gerais, aos seguintes princípios específicos: o de que as regras impostas 
pelo SFH para a formação dos contratos, além de serem obrigatórias, devem ser interpretadas com o 
objetivo expresso de atendimento das necessidades do mutuário, garantindo-lhe o seu direito de 
habitação, sem afetar a sua segurança jurídica, saúde e dignidade. Recurso Especial n.º 85521/PR. 
Primeira Turma. Relator: Min. José Delgado. STJ, Brasília, DF, 29 de abril de 1996. Disponível em: 
<http://www.stj.gov.br/jurisprudencia/html>. Acesso em: 30 de novembro de 2005. 
270BRAISL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação cível. Financiamento para 
aquisição da casa própria. Mutuária acometida de tumor maligno. Gastos com tratamento médico. 
Impossibilidade de cumprimento das prestações do financiamento do imóvel. Modificação em seu 
estado financeiro. Onerosidade excessiva. Função social dos contratos. Necessidade de mitigação da 
pacta sunt servanda. Proteção à dignidade da pessoa humana. Admissibilidade da tutela de urgência. 
Apelação Cível n.º 2004.001.22223. Sétima Câmara Cível. Relator: Des. Mario Guimarães Neto, 
TJRJ, Rio de Janeiro, RJ, 1º de dezembro de 2004. Disponível em: http://www.tj.rj.gov.br. Acesso em: 
30 de novembro de 2005. 
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a cobrança da comissão de permanência, que fora substituída pelo INPC. Ainda 

determinou a repetição do indébito271. 

Nas relações de consumo, onde há presunção legal da vulnerabilidade do 

consumidor, as cláusulas abusivas são reiteradamente nulificadas, inclusive ex 

officio, em especial as restritivas de direitos nos contratos de seguro-saúde, nos 

quais as seguradoras soem excluir doenças infecto-contagiosas. Com isso, maltrata-

se a intrínseca função social dessas contratações de massa. Os Tribunais vêm 

afastando as que desobrigam o custeio do tratamento para aidéticos, a despeito de 

previsão explícita272.  

O contrato de trabalho despontou na vanguarda da socialização. Na sua 

interpretação, despreza-se a roupagem formal em prol da realidade que lhe está 

subjacente. Nele, a função social protege os direitos dos trabalhadores contra a 

exploração do capital. Destarte, a Justiça Laboral julgou que não fica ao bel-prazer 

do empregador resolver o contrato e demitir o empregado. Se o fizer, e inexistindo 

__________ 
271BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível. Ação de revisão de contrato 
entre particulares. Não incidência do CDC. Possibilidade de revisão ante as normas do novo Código 
Civil.Necessidade de adequação do contrato para cumprir a função social do contrato. Deferida a 
revisão do contrato para vedar a capitalização de juros, multa moratória de 1% ao ano, vedar a 
cobrança de juros remuneratórios, vedação da cobrança de comissão de permanência, substituída 
pelo INPC, e possibilidade de repetição do indébito, na sua forma simples, caso exista. Apelação 
Cível n.º 70012262416. Quarta Câmara Cível. Relator: Dorval Bráulio, TJRS, Porto Alegre,RS, 29 de 
setembro de 2005. Disponível em: http://www.tj.rs.gov.br./site_php/jprud2/resultado.php. Acesso em: 
30 de novembro de 2005. 
272BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Apelação Cível.Civil. Seguro-saúde. Cláusula 
limitadora. AIDS. Abusividade. Função social do contrato.Tratando-se de relação de consumo, 
compete ao Poder Judiciário, inclusive de ofício, aquilatar da abusividade ou não das cláusulas 
contratuais, principalmente as limitadoras de direitos, na esteira  do § 4º do art.54 do Código de 
Defesa do Consumidor. Nesta esteira, a jurisprudência vem entendendo ser abusiva a cláusula que, 
em contrato de seguro-saúde, afasta o tratamento de moléstias infecto-contagiosas de notificação 
compulsória, a exemplo da AIDS. Apelação Cível n.º 2004015003461. Terceira Turma Cível. Relator: 
Des. Silvânio Barbosa dos Santos, TJDF, Brasília, DF, 08 de novembro de 2004. Disponível em: 
http://www.tjdf.gov.br./consultas/jurisprudencia/consulta_base_completa.htm. Acesso em: 30 de 
novembro de 2005. 
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suporte fático que justifique a medida extrema, configurará abuso de direito, com o 

pagamento de indenização. O solidarismo contratual reclama essa providência273.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
273BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Resolução contratual. Ausência de 
elementos fático-jurídicos. Lesão da boa-fé objetiva. Vulneração da função social do contrato. Abuso 
de direito. Ainda que a dispensa sem justa causa seja ato arbitrário, a volição do empregador não 
remonta à injuridicidade; a proteção da lei ao trabalhador procura restringir o exercício de direito 
subjetivo do empregador, que, se exercido, é sancionado com o pagamento da indenização 
respectiva (CLT, art.477). Destarte, a opção pela resolução contratual, sem elementos fático-jurídicos 
que a justifiquem, representa igualmente o exercício de um direito subjetivo. Nesse caso, contudo, a 
pretensão é colidente com o princípio da boa-fé objetiva (CC, art.422), e atenta contra a função social 
do contrato, estribada no princípio da solidariedade (CF, art.3º, I). Configurado o abuso de direito, nos 
moldes do CC, art.187. Recurso Ordinário n.º 01098-2003-032-02-00-7. Oitava Turma. Relator: 
Rovirso Aparecido Boldo, TRT/2ªR,  São Paulo, SP, 06 outubro de 2005. http://www.trt02.gov.br. 
Acesso em: 30 de novembro de 2005. 
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CONCLUSÃO 
 

Está no ocaso o sistema jurídico positivista, conceitual, repleto de categorias 

formais que se espraiam por qualquer ordem jurídica, independentemente do espaço 

e do tempo em que se estabeleça, auto-suficiente, dotado de racionalidade capaz de 

dispensar as considerações da realidade empírica, pretensamente neutro na 

construção interpretativa - sempre casuística -, norteador do Direito Privado e de 

suas codificações do século XIX. Em seu lugar, ergue-se um sistema jurídico 

antiformalista, compreensivo da abrangência do mundo jurígeno, aberto às 

condicionantes axiológicas, sociais e políticas, a maioria imersa na Lei Maior, 

adequado a recepcionar os princípios e as cláusulas gerais, ambos normas jurídicas 

abertas que oferecem acentuado grau de liberdade hermenêutica, e inspirador das 

legislações contemporâneas, a exemplo do que fez o Código Civil de 2002, ao 

adotar a função social do contrato. 

O princípio da autonomia da vontade, com o significado da autoridade do 

querer de criar o direito nas relações privadas ou emprestar fundamento a esta, fora 

gerado no ambiente social dos séculos XVIII e XIX, em que o grito em favor das 

liberdades civil e econômica, proclamado pela ascendente burguesia, asfixiada por 

incontáveis restrições impostas pelos senhores feudais, ecoou de forma 

avassaladora, a desaguar na Revolução Francesa, catalisada pelos lemas da 

liberdade, igualdade e fraternidade. Numa palavra, foi modelado no arcabouço 

filosófico, político, econômico e jurídico do Estado Liberal.  

 O princípio da autonomia da vontade pôs o consentimento livre e a 

igualdade formal na base do edifício institucional. O Estado mesmo fundava-se na 

adição das vontades livres dos indivíduos iguais, competindo-lhe velar os bens e a 



     

 

143 

vida dos associados, constrangidos apenas pela lei à qual anuíram. Equivalente 

matriz tem o contrato, máxima expressão da autonomia da vontade na produção de 

direitos e obrigações entre partes. Sua dogmática, abstrata, atemporal, universal e 

eticamente neutra, germinada nesse clima voluntarista, forneceu e vulgarizou os 

princípios clássicos da liberdade contratual, da força obrigatória, do consensualismo 

e da relatividade dos efeitos dos pactos, que permearam o movimento codificador, 

inclusive o brasileiro de 1916. Desse modo, figurou-se então o contrato com a veste 

individualista, justo em si mesmo e desinteressado pelo oprimido ou 

economicamente vulnerável. 

 No final do século XIX, pressente-se a solução de continuidade do ideário 

liberal clássico. Entra em cena o paradigma da solidariedade, que enaltece a 

dignidade humana, valoriza as situações existenciais em desapreço às patrimoniais, 

desaprova o fictício divórcio entre o político e o econômico, o público e o privado, o 

Estado e a sociedade civil, o Estado e o mercado. A autonomia da vontade e seus 

consectários perdem espaço. Sai o Estado mínimo, insensível às diferenças 

socioeconômicas intersubjetivas, entra o Estado Social interventor, que humaniza o 

capital e a propriedade, condicionando-lhes o uso a fins sociais. Constitucionaliza o 

valor pessoa pelo simples fato de ser humano, e não por atributos materiais. A sua 

justiça é a substantiva, distributiva, e não a formal ou apenas comutativa do 

liberalismo. 

 Daí emerge o solidarismo jurídico, que funda o Direito na sociedade, e não 

na vontade do sujeito, do Estado ou em dados metafísicos. A regra jurídica é um 

produto social. O Direito e o indivíduo são examinados em face de um contexto 

social, sem abstrações. A experiência jurídica é solidária, diferenciada e plural. 
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Mantém-se a categoria do direito subjetivo, mas a esta se agrega a noção de dever 

ou função.  

 O Direito Privado socializa-se e constitucionaliza-se. Em vez de 

superestimar a vontade do sujeito de direito, socorre-se das situações vividas por 

indivíduos reais para solucionar os seus conflitos. Importa-se na interpretação dos 

seus preceitos em favor do vulnerável: do consumidor, do trabalhador, da criança e 

do contratante aderente. Para cumprir esse objetivo, revoluciona a técnica de legislar 

por meio das cláusulas gerais, e renuncia à tipificação detalhada e completa da 

fattispecie, tão encalçada pelos liberais do século XIX. O seu centro de referência é 

agora a Carta Política que o remodela de acordo com a tábua axiológica e os 

princípios nela colacionados, dentre os quais está a dignidade humana. O público e 

o privado tornam-se categorias intercambiáveis, longe de uma separação rígida. 

 O exercício incontrolado da liberdade no contrato, em um regime de 

ambição lucrativa, franqueou o mais forte economicamente, o possuidor e 

acumulador de patrimônio, a subjugar o contratante despossuído ou débil. De um 

lado o patrão, a grande indústria ou o comerciante, exercendo a liberdade absoluta 

de impor as cláusulas de sua conveniência. Do outro, o operário, o consumidor ou 

aderente, suportando-as passivamente, incapazes de reagirem pela falta de 

instrumental jurídico eficiente de proteção.  Por isso, a teoria contratual clássica teve 

de se reestruturar. No Estado Social, a solidariedade conquista o contrato. Este se 

torna obra de cooperação entre as partes. Flexibiliza-se e perde a condição de 

intangível. O simples consenso é incapaz de obter a desejável justiça substancial. 

Fica maleável às intervenções legislativa e judicial, que objetivam dar-lhe conotação 

social.  
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 Nesse contexto, surgem novos princípios contratuais: a função social, 

equivalência material e boa-fé objetiva. Os antigos (liberdade de contratar, liberdade 

contratual, força obrigatória, consensualismo e relatividade dos efeitos) restaram 

insuficientes. Não desapareceram. Continuam a existir, entretanto, com severas 

limitações em seu conteúdo. Dentre aqueles, não há promover uma disjunção 

rigorosa. O da função social deve atuar como unificador dos demais. É um 

despropósito convencer-se da inexistência, em dada circunstância, de boa-fé ou de 

equilíbrio nas prestações, e, ato contínuo, garantir a presença da função social. Se 

houver boa-fé e justiça contratual, não se nega o cumprimento da função social. 

Guardam entre si liame de complementação e harmonia, porque descendem da 

Constituição Federal. 

        Os princípios e dispositivos constitucionais têm eficácia imediata nos 

vínculos interprivados. A função social do contrato não está expressamente 

esculpida na Carta Magna brasileira. Porém, vários dos seus artigos denotam a 

imprescindibilidade de a ela se conformar esse instituto do Direito Privado. No art.1º, 

III, dispõe que a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito 

e fundamenta-se na dignidade da pessoa humana. No art.3º, I, estabelece os 

objetivos essenciais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

No art.170, caput, reafirma o ideal de justiça social da ordem econômica. No art.5º, 

XXIII, louva o princípio da função social da propriedade, de que deriva o da função 

social do contrato. No solidarismo constitucional, o contrato terá de respeitar a 

dignidade da pessoa dos contratantes, sob pena de invalidação parcial ou total. 

 Tais preceitos constitucionais estão concretizados, de modo expresso, no 

art.421 do Código Civil. Este determina que a liberdade de contratar será exercida 

em razão e nos limites da função social do contrato, cuja natureza jurídica é, ao 
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mesmo tempo, de princípio e de cláusula geral. Ambos unificam a interpretação do 

microssistema contratual, interliga os seus preceitos e comprime a autonomia da 

vontade, fazendo com que obrigações e direitos recíprocos de cada unidade 

acordada entre em sintonia com os valores supremos da sociedade.  A vaguidade 

do termo função social do contrato é um recurso adequado para aproximar a lei da 

realidade comunitária, tirando a imobilidade daquela no rasto da justiça material, e 

desse modo evita o seu nefasto distanciamento das transformações sócio-culturais. 

 Também, o Código de Defesa do Consumidor e a legislação trabalhista 

ratificam, embora implicitamente, o solidarismo constitucional. As disposições de 

poder nas relações contratuais consumeristas e laborais ficam bem definidas: na 

posição de domínio técnico-econômico está o fornecedor ou empregador, impondo 

as regras do mercado no jogo contratual; na outra, topa-se com o dominado, a parte 

débil e vítima de constantes abusos. Urge a intervenção legislativa ou judicial para 

pôr em voga a função social do contrato, no intento de restaurar o desequilíbrio  

originário prejudicial ao consumidor ou ao obreiro e conter a sanha da lucratividade 

incontrolada.  

 O contrato, seja ele civil, consumerista ou trabalhista, que abdica a 

distribuição eqüitativa de direitos e obrigações, de modo que o poderio de um dos 

contraentes implique a destruição econômica do outro, ou promove operações 

recortadas dos interesses coletivos de cooperação, solidariedade e dignidade 

humana, deixa de cumprir a função social, por desprezar os elementos norteadores 

do Estado Social, e submete-se à intervenção judicial corretiva.  

 A função social e o direito subjetivo não se excluem. Aquela suplanta os 

interesses egoísticos determinados pela vontade dos sujeitos. O último, equivale à 

autorização jurídica para o uso das faculdades humanas, a fim de transformar 
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potência em ato, e a prática deste deve estar dentro dos limites legais da permissão, 

que atribui, ao titular do direito subjetivo, no interesse de terceiro, funções, ou seja, 

uma série de obrigações e ônus. A função tira do direito subjetivo o simples poder da 

vontade e nele inclui um feixe unificado de direitos, deveres e faculdades, ordenador 

do comportamento social para atingir fins predeterminados. Função é pensar no 

outro, e não em si mesmo, é coibir a atuação prejudicial e impor dever positivo na 

utilização dos bens. O adjetivo social significa fazer tudo isso em proveito dos 

interesses da coletividade.  

 A função social do contrato possui duas perspectivas. Uma interna, onde o 

solidarismo invade o contrato com o intuito de garantir a igualdade substancial entre 

os contratantes, a justa distribuição dos ônus e direitos assumidos, a colaboração 

efetiva entre eles, realizando condutas socialmente úteis para alcançar os objetivos 

contratuais, e a dignidade humana, bem maior entorno do qual gravita o direito 

contratual, mais reverente com o Ser, e pouco com o Ter. Isto é, a função social 

reconceitua os princípios da autonomia da vontade, do consensualismo e da força 

obrigatória. Outra externa, em que a função social retraça o perfil do princípio da 

relatividade e estende os efeitos contratuais a terceiros não integrantes da relação 

originária. 

 Com efeito, pode-se dizer que é possível estabelecer um conteúdo 

adequado à função social do contrato. Ela se apresenta como princípio 

constitucional  e cláusula geral codificada, informadora das contratações privadas 

contemporâneas, nascida da histórica socialização do Direito Privado, e legitimadora 

das intervenções da legislação e do Estado-juiz nos laços interprivados, no intuito de 

reduzir a natural desigualdade entre partes, protegendo o pólo débil da relação 

jurídica, mediante a justa repartição das obrigações e direitos contraídos, avaliada 
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pelas circunstâncias sociais, culturais e econômicas que giram ao derredor dos 

contraentes, a implicar o redimensionamento dos princípios contratuais clássicos, 

em especial o da autonomia da vontade. 

 São compatíveis a segurança jurídica e a vagueza principiológica da função 

social do contrato. Basta que o exegeta, no caso concreto, efetue juízo de 

ponderação e sopese os valores e princípios em discussão, privilegiando os afetos à 

socialidade em confronto com os de natureza individualista. Deve ater-se a 

parâmetros como o real poder deliberativo sobre o objeto contratual e se esse ato de 

escolha está em consonância com os fins superiores do ordenamento jurídico, como 

o livre desenvolvimento da personalidade humana, além de avaliar o necessário 

equilíbrio entre prestação e contraprestação, porque, sabe-se, ninguém contrata 

para sofrer prejuízo. A liberdade contratual deve ser instrumento de facilitação da 

convivência entre as partes, e não de submissão de uma em face da outra. Falta 

autodeterminação se no contrato as duas esferas de liberdades não se 

interpenetram e regulamentam os seus interesses numa composição paritária.  

 As redações do art. 2.035 e parágrafo único do Código Civil, que 

estabelecem o caráter de ordem pública da função social do contrato e subordinam 

ao novo diploma os efeitos dos atos jurídicos celebrados antes da vigência dele, não 

ferem o preceito constitucional da irretroatividade das leis. Por outro lado, pode o 

julgador, no caso dos contratos celebrados antes de vigorar o Código Civil de 2002,  

abster-se de aplicá-lo, fazendo menção, apenas, à Constituição Federal ou ao art.5º 

da Lei de Introdução ao Código Civil, pois ambos já refletiam a função social do 

contrato.  

 É incabível aplicar por mera subsunção ou adequação silogística o princípio 

da função social do contrato, malgrado a sua concretização em cláusula geral no 
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Código Civil. A eficácia dele está a depender não do juiz absenteísta dos oitocentos, 

senão do contemporâneo, atento às alterações sofridas pelo Direito Privado, que 

resgatou a pessoa humana, na sua dimensão social, e colocou-a no eixo das 

considerações jurídicas. Solidarismo, dignidade humana, justiça material e interesse 

geral são elementos com os quais o magistrado terá de se familiarizar para exercer a 

honrosa atribuição constitucional de solucionar as disputas contratuais. 

 O juiz do dogmatismo ortodoxo, preso ao fetichismo legalista, aliado à 

metódica da subsunção, não tem vez no Estado Democrático Constitucional, que 

espalha o sentimento ético-social por sobre as instituições jurídicas e altera a técnica 

de legislar, pois abandona o conceitualismo exaustivo, detalhista das condutas 

sancionadas, objetivando enquadrar a liberdade exegética - tudo isso vulgarizado 

pelo liberalismo jurídico -, e alberga uma linguagem legal vaga, indefinida e aberta, a 

exemplo da função social do contrato, a exigir comportamento ativo do julgador, o 

qual se valerá do empirismo sociológico ou de princípios e valores expressos e 

implícitos do ordenamento jurídico para preenchê-la, sempre conforme as 

particularidades do caso sub judice. 

  Convém arrematar dizendo que o princípio da função social do contrato é 

importante mecanismo para, nas sociedades marcadas por fortes desigualdades 

sociais, como a brasileira, o Judiciário implementar, no seio dos negócios jurídicos, a 

igualdade e a justiça materiais, cumprindo, portanto, a nobre missão social que lhe é 

atribuída pelo Estado Democrático de Direito, conforme já vem sendo feito em vários 

pronunciamentos jurisprudenciais.  
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