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RESUMO

A vida pós-moderna traz desafios para o direito, sobretudo à dogmática contratual, que 

precisa  adaptar-se  à  sociedade  contemporânea,  caracterizada  por  uma  competição 

globalizada. O presente artigo visa analisar a ruptura dos dogmas do individualismo 

contratual face à necessidade da utilização de novos paradigmas. Trata-se da boa-fé e 

confiança,  princípios  norteadores  das  relações  jurídicas  equilibradas.  As  relações 

privadas são redefinidas sob a ótica constitucional, a fim de se promover a dignidade da 

pessoa humana. Há predomínio dos valores sociais sobre os individuais, sem, contudo 

desfocar e enfatizar o valor fundamental da pessoa humana, materializando a função 

social dos contratos, que tem como valor supremo o social. Busca-se analisar de que 

maneira o funcionamento do sistema judicial interfere nas relações contratuais e como 

as partes são impulsionadas ao adimplemento da obrigação pactuada, destacando neste 

a função do Poder Judiciário de possibilitar e encorajar o cumprimento do contrato. 

Assim, a função social do contrato será abordada a partir de uma análise do sistema 

ecônomico, uma vez que a força obrigatória contratual advém da sua inserção concreta 

na ordem pública constitucional-econômica, e, por ser um instrumento essencial para a 

circulação de riquezas no mercado. 
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The  after-modern  life  brings  challenges  for  the  right,  over  all  to  the  contractual 

doctrine,  that  it  needs  to  adapt  it  the  society  contemporary,  characterized  for  a 

globalization competition.  The present  article  aims at  to  analyze  the rupture of  the 

dogmas  of  the  contractual  individualism  face  to  the  necessity  of  the  use  of  new 

paradigms. One is about the good-faith and confidence, principles northwards of the 

balanced legal relationships. The private relations are redefined under the constitutional 

optics, in order to promote the dignity of the person human being. It has predominance 

of  the  social  values  on  the  individual  ones,  without,  however  to  focalize  and  to 

emphasize the basic value of the person human being, being materialized the social 

function of the contracts,  that  has as supreme value the social  one.  One searchs to 

analyze  how the  functioning  of  the  judicial  system intervenes  with  the  contractual 

relations and as the parts are stimulated to the payment of the agreed to obligation, 

detaching in this the function of the Judiciary Power to make possible and to encourage 

the fulfilment of the contract. Thus, the social function of the contract will be boarded 

from an analysis of the economics system, a time that contractual the obligator force 

provenance of its concrete insertion in the constitutional-economic public order, and, 

for being an essential instrument for the circulation of wealth in the market. 

KEY-WORDS
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INTRODUÇÃO

O contrato é o instrumento de maior relevância e utilidade no universo 

negocial.  Trata-se de um instituto fundamental do direito das obrigações que, assim 

como as demais instituições sociais, devem seguir as regras ditadas pelo sistema sócio-

econômico no qual está inserido. Para permitir sua evolução, fez-se necessária a ruptura 

do conceito clássico de contrato, que não mais se adaptava à realidade sócio-econômica 

da pós-modernidade. 
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Isso  porque  o  contrato,  na  concepção  clássica,  baseava-se  no 

individualismo, já que a atividade privada limitava-se à esfera patrimonial e pessoal das 

partes e com isso, o contrato era inatingível e elevava as disposições contratuais ao 

mais alto nível, dotadas de obrigatoriedade.  Fundamentava-se na idéia que a obtenção 

da justiça contratual somente se viabilizava por meio da liberdade contratual individual. 

Opondo-se a esta base, cuja perspectiva individualista só proporcionou 

mais  desigualdade  entre  as  partes,  nasce  uma  nova  concepção  social  do  contrato, 

baseada  em  princípios  e  valores  fundamentais  para  se  estabelecer  uma  relação 

contratual  equilibrada,  fundada  na  dignidade  da  pessoa  humana,  como meio  de  se 

promover justiça social.

A  mudança  nos  modos  de  produção,  o  surgimento  da  sociedade 

capitalista,  as  mudanças  da  sociedade  pós-moderna  e  a  integração  econômica 

internacional (globalização), que surgiu como expansão do capitalismo concorrencial, 

refletiram diretamente no mundo dos negócios jurídicos, uma vez que o contrato é o 

instrumento que promove a acumulação e circulação de riquezas na sociedade. Assim, 

é por meio do contrato que os negócios jurídicos viabilizam-se.

Inegável a importância do contrato nesta era contemporânea. Necessário, 

pois, a relativização da autonomia da vontade, para se reconhecer o valor social do 

contrato.  Isso  se  deu por  meio  da  intervenção estatal  na  economia,  no  campo dos 

contratos,  pela  inserção  de  práticas  que  coibiam  abusos  -  normas  essas  de  ordem 

pública - que limitam a autonomia da vontade e regulam a atividade econômica. É o 

que  se  denomina  dirigismo  contratual,  característico  do  Estado  Social  e  há  o 

predomínio dos interesses coletivos sobre os individuais.

A  nova  lógica  contratual,  pautada  nos  valores  de  ordem  pública 

constitucional,  redimensionou  o  papel  do  juiz,  transformando-o  em  interventor  do 

conteúdo contratual, para garantir a consecução da operação econômica por meio da 

promoção  do  equilíbrio  de  prestações  desproporcionais,  adequando  o  contrato  aos 

ditames constitucionais (CUNHA, 2007, p.274).   

  Dessa  forma,  a  qualidade  e  o  desempenho  das  instituições  jurídicas 

desempenham papel de fundamental importância para o desenvolvimento econômico, 
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visto que para coadunar os princípios da ordem pública econômica constitucional  é 

fundamental  que  o  contrato  revista-se  de  obrigatoriedade.  Sem  esta,  os  contratos 

perderiam sua finalidade e resultariam em entraves às relações sociais e econômicas. 

Um ambiente social favorável ao crescimento econômico exige a envoltura dos pactos 

em uma nova força obrigatória, como forma de se promover, num período onde há 

tantas incertezas, um mínimo de segurança jurídica (CUNHA, 2007, p.251).

É nesse contexto da nova realidade contratual que se pretende abordar os 

novos deveres na relação obrigacional: boa-fé e confiança, paradigmas do solidarismo1 

contratual (MARQUES, 2007, p.28).  

1  BOA-FÉ  E  CONFIANÇA:  NOVOS  PARADIGMAS  DA  RELAÇÃO 

CONTRATUAL PRIVADA

O suporte teórico sobre o qual se assenta a presente pesquisa parte da 

caracterização  do  Direito  como  um  complexo  coordenado  de  normas  jurídicas, 

destinado a regular a convivência social que, por sua vez, determina-se por meio de 

condutas humanas (BOBBIO, 2003, p. 37). 

De  outro  lado,  essa  vivência  do  Direito,  denominada  experiência 

jurídica, não se realiza à distância da experiência social, de onde advêm os diversos 

problemas  que  demandam soluções  jurídicas;  ao  contrário,  as  normas  jurídicas  são 

“deontologicamente inseparáveis do solo da experiência humana”. Portanto, deve haver 

uma correspondência entre Direito positivo e o sentir  ou querer da comunidade,  de 

onde partem as valorações que atribuem sentido à experiência jurídica (REALE, 2001, 

p.29,31).

GRAU (2005, p.17) ressalta que falar em uma nova teoria contratual não 

significa  reconstruir  a  teoria  geral  do contrato.  Ao revés,  implica  a  necessidade da 

construção  de  novas  teorias  que  se  adaptem  e  expliquem  uma  realidade  social 

renovada. Ou seja, para enfrentar a atual fase da sociedade globalizada, caracterizada 

1 Refere-se à nova teoria contratual, por se tratar de uma teoria mais social e solidária, e também por 
estar de acordo com a boa-fé. 
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pela interação entre as relações econômicas, políticas e jurídicas, os negócios jurídicos 

devem ser  celebrados  sob  o  aspecto  civil-constitucional,  buscando  a  realização  da 

justiça social.   

Destarte,  a  pós-modernidade  apresenta-se  como  um  desafio  para  a 

ciência do direito, haja vista a necessidade deste de apresentar soluções adequadas e 

gerais aos problemas que perturbam a sociedade atual, sobretudo pela velocidade com 

que se modificam. Diante desta realidade, o modelo contratual tradicional refletiu-se 

insuficiente e levou à evolução da dogmática contratual, possibilitando uma nova visão 

dos princípios do direito civil2. 

MARQUES  (2007,  p.25)  ressalta  que  essa  nova  crise  da  dogmática 

contratual teria ocorrido após os atentados de 11.09.20013, uma vez que tal episódio 

afetou a confiança, base comum das relações globalizadas, atingindo, indiretamente o 

contrato  e  o  direito.  Trata-se  da  crise  da  confiança4,  que,  na  fase  atual  da  pós-

modernidade, necessita de valorização -paradigma da confiança-, face ao aumento dos 

litígios e da desconfiança que paira nos negócios jurídicos entre agentes econômicos.  

Associada à crise da confiança,  em busca do equilíbrio contratual na 

sociedade  atual,  MARQUES  (2007,  p.28)  enfatiza  que  a  ordem  jurídica  privada 

destacou o papel da lei civil de limitar a autonomia da vontade, na medida em que esta 

se  legitima  naquela.  A  norma  jurídica  deverá  primar  pela  proteção  dos  interesses 

sociais,  sobretudo  pelo  cumprimento  dos  novos  paradigmas  contratuais  que  foram 

expressamente inseridos no Novo Código Civil Brasileiro (NCC): a função social do 

contrato e a boa-fé dos contratantes. 

2 Trata-se do processo de constitucionalização do direito civil, que consiste na emigração dos princípios 
elencados  no  Código  Civil  brasileiro/1.916  para  a  Constituição  Federal/1988.  O  direito  civil 
materialmente  influenciado  pelo  direito  público  e  pelos  direitos  fundamentais  constitucionalmente 
garantidos.

3 Não vamos aqui tecer maiores comentários sobre os ataques terroristas aos edifícios do World Trade 
Center, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O episódio foi inserido no contexto dos novos 
paradigmas contratuais, pela autora, para expor a idéia do sociólogo francês TOURRAINE e dar maior 
enfoque à instabilidade que é gerada pela falta de confiança.  Sobre a idéia da ruptura da segurança e 
sobre o novo paradigma contratual  veja  a  obra.  TOURRAINE,  Alain.  Um nouveau paradigme pour 
comprendre lê monde d´aujourd´hui. Paris: Fayard, 2005, p.9 e ss.   

4 Expressão utilizada pela Professora MARQUES (2007. p. 25).
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Os  princípios  já  se  encontravam  previstos  no  Código  de  Defesa  do 

Consumidor Brasileiro (CDC) e com a entrada em vigor do NCC, disseminaram-se por 

todo  o  ordenamento  jurídico  privado,  atingindo  todos  os  contratos,  em  suas  mais 

variáveis espécies e tipos. A positivação destes no NCC enfatizou o sentido social de 

utilidade do contrato para a sociedade, por meio da criação de deveres com base na 

boa-fé (art. 422), a hermenêutica contratual vinculada e determinada por esta (art.133) 

e, sobretudo, impôs como razão e limite à liberdade de contratar a função social dos 

contratos (art. 421). Ao permitirem a intervenção estatal no conteúdo dos pactos, focar 

a  visão da totalidade  da obrigação e  calcarem a teoria  mais  social  do contrato  nos 

deveres da boa-fé, confiança e função social dos contratos, os estatutos utilizaram-se da 

mesma terminologia para disciplinar a visão renovada da teoria contratual. A essência é 

a mesma, porém há algumas disposições convergentes e outras divergentes entre ambos 

diplomas legais (MARQUES, 2007, p. 236-237).

Neste sentido, a autonomia da vontade deve fundamentar-se na boa-fé 

objetiva e na confiança e interpretadas à luz da função social do contrato, tanto na fase 

pré-contratual como durante a execução do contrato, devendo estar presente também 

após seu cumprimento.

1.1 A autonomia da vontade em sua nova concepção nos contratos

A essência  da  autonomia  privada,  reavivada  nesta  fase  pós-moderna, 

sustenta-se nos princípios constitucionais, a fim de se conciliar a ordem econômica e a 

ordem contratual. Encontra-se sedimentada na livre iniciativa e voltada à dignidade da 

pessoa humana, que compõe a ordem econômica constitucional. Durante a vigência do 

Código Civil de 1916, o princípio que inspirava e norteava as relações contratuais era o 

pacta sunt servanda, que deveria ser rigorosamente observado. Essa vinculatividade ao 

paradigma  decorria  do  pressuposto  de  que  as  disposições  contratuais  nasciam  da 

manifestação da vontade das partes, voluntariamente,  e dessa maneira, deveriam ser 

respeitadas.  Todavia,  como a  concepção  do contrato  foi  adaptada  à  nova teoria  da 

contratual, modificou-se a o ideário da vontade das partes, que afastou-se do centro dos 

princípios contratuais. Passou a ser um elemento estranho às partes, individualmente 
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consideradas, mas crucial ao interesse social, uma vez que a autonomia da vontade não 

poderia  ser  totalmente  afastada do ordenamento jurídico,  pois  estaria  infringindo-se 

dispositivos  constitucionais.  A  livre  iniciativa  da  ordem  econômica  está  vincula  à 

autonomia da vontade e com essa visão mais social do direito, que humaniza e socializa 

os pactos, o contrato não mais pode ser visto como um espaço onde os indivíduos têm 

ilimitada  possibilidade  criadora,  amplo  poder  de  decisão  e  permissão  até  para 

determinar  o  conteúdo  dos  pactos.  Houve  a  ruptura  com  a  dogmática  clássica, 

impondo-se  tendências  sociais  da  nova  concepção  de  contrato,  determinadas  pela 

imposição de normas cogentes, para se cumprir a função social do contrato (COSTA, 

2007, p.226-234).

Para  uma  interpretação  do  contrato  como  instrumento  complexo,  de 

cooperação e confiança, na dicção de CUNHA (2007, p.263):

impõe-se novos paradigmas: renova-se a lógica contratual, percebendo-
se o contrato não como manifestação de uma vontade interna que deve 
ser elevada à sacralização, mas sim como uma externalização de vontade 
relevante  na  medida  em  que  produz  determinada  repercussão  social, 
gerando confiança em uma ou mais pessoas dentro de critérios objetivos 
de aferição.

1.2 Reforço nos novos paradigmas sociais: “fides” e “bona fides”:

Valorização da confiança e da boa-fé: este ponto é fundamental para se 

estabelecer o reequilíbrio das relações contratuais. 

A boa-fé traduz-se em uma regra de conduta, um comportamento  do 

indivíduo que é exigido para agir dentro de padrões sociais estabelecidos,  aceitos e 

reconhecidos, interagindo dentro do critério do razoável.

A proteção da confiança é analisada como um imperativo ético-jurídico 

que empresta significado a diversos enfoques, destacando-se entre eles o aumento do 

potencial  na  ordem  econômica  e  social  e  o  incremento  à  eficiência  das  relações 

econômicas. Diante da grande desconfiança existente na sociedade pós-moderna, mister 

se faz destacar  a necessidade de reforçar  esse paradigma (confiança),  uma vez que 

associado às linhas da boa-fé, reflete um importante instrumento para interpretação dos 

negócios jurídicos, sem desvincular a vontade contratual da função social do contrato. 
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A ruptura de um dever contratual equivale ao rompimento da confiança. Assim, estes 

novos paradigmas devem ser analisados e aplicados harmonicamente,  traduzindo no 

interesse social de segurança das relações jurídicas. Ou seja, as partes devem agir com 

lealdade e confiança recíproca (D’AZEVEDO, 2007, p.293 e 294).

LARENZ (apud MARQUES, 2007, p.30) sustenta que a confiança é um 

princípio imanente de todo o direito, diretriz das relações contratuais. Isto implica dizer 

que as condutas sociais no universo contratual têm como um dos principais deveres, 

fazer nascer expectativas legítimas nos indivíduos em que a confiança foi despertada. A 

confiança tem suas origens no personalismo ético, em que cada ser livre e racional se 

autodetermina, propiciando harmonia às relações jurídicas na medida em que há maior 

respeito à dignidade da pessoa humana. 

Destarte, “a confiança é um elemento central da vida em sociedade e, em 

sentido amplo,  é base da atuação/ação organizada do indivíduo” (LUHMAN, 1985, 

p.27). É elemento fundamental da vida em sociedade. Na visão de LUHMAN (apud, 

MARQUES, 2007, p.33),

em uma sociedade hipercomplexa como a nossa, quando os mecanismos 
de interação pessoal ou institucional, para assegurar a confiança básica 
na  atuação  não são mais suficientes,  pode aparecer  uma generalizada 
“crise de confiança” também na efetividade do próprio direito.

A boa-fé apresenta função integradora e de controle do contrato; trata-se 

de uma regra de conduta sob a égide de padrões de comportamentos idealizados. No 

direito obrigacional hodierno a boa-fé apresenta-se como princípio, mesmo antes de sua 

inserção expressa no NCC. 

Na visão de MIRAGEM (2007, p.214 e ss.),

em  matéria  obrigacional  a  boa-fé  ocupa  um  lugar  de  destaque 
independente  da  espécie  de  relação  jurídica  que  se  estabeleça,  seja 
negocial,  decorrente  de  ato  ilícito  ou  enriquecimento  sem  causa.  No 
caso, a distinção se oferece em termos da função da boa-fé em cada uma 
delas. Tratando-se da relação contratual, é corrente identificar na boa-fé 
a  fonte  de  deveres  jurídicos  implícitos  não  expressamente 
convencionado pelas partes, e que se identificam como deveres laterais 
ou  anexos.  No  caso,  trata-se  de  deveres  de  confiança,  lealdade  e 
colaboração visando o correto adimplemento do contrato, os quais não 
existem em sua  especificidade  a priori,  mas  serão  identificados  pelo 
intérprete/aplicador do preceito em vista das características da situação 
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concreta a que se aplica (...) A boa-fé apresenta em matéria de limite ao 
exercício de direitos um papel fundamental, uma vez que ao ser fonte de 
deveres  anexos  como lealdade,  colaboração e respeito  às expectativas 
legítimas do outro sujeito da relação jurídica, por evidência lógica limita 
a liberdade individual do destinatário desses deveres. Este terá, portanto, 
de exercer os direitos de que se é titular, circunscrito aos limites que ele 
lhe impõem.

De fato,  os novos paradigmas contratuais  –boa-fé e confiança-  sejam 

como princípios,  modelos  jurídicos  ou  como deveres,  são  inquiridos  a  equilibrar  a 

relação contratual e impor limites ao exercício de direito subjetivos com o intuito de 

proporcionarem segurança e estabilidade às relações contratuais e conceder à sociedade 

pós-moderna maior credibilidade.  São instrumentos por meio dos quais é possível a 

redução de litígios (D’AZEVEDO, 2007, p.300). 

Assim, cumpre destacar que a função social do contrato é uma cláusula 

geral que impõe limites à autonomia privada, dogma relativizado pelo deslocamento do 

eixo da relação contratual da tutela subjetiva da vontade à tutela objetiva da confiança, 

diretriz  indispensável  para  a  concretização,  entre  outros,  dos  princípios  da 

superioridade do interesse comum sobre o particular, da igualdade substancial e da boa-

fé em sua feição objetiva (MARTINS-COSTA, n. 3, p. 141).

2  A  INTERVENÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  NO  REGRAMENTO 

CONTRATUAL 

Se durante o Estado Liberal a autonomia da vontade foi soberana e a 

força  obrigatória  dos  contratos  estava  inserta  no  postulado  clássico  pacta  sunt 

servanda, CUNHA (2007, p.274 e ss.) assegura que o juiz da sociedade pós-moderna 

(final do séc. XX, início séc. XXI) assume papel de suma importância no regramento 

contratual.  A realidade hoje é a aplicação do pacta sunt servanda  na compreensão do 

magistrado. A nova teoria contratual, pautada na ordem constitucional, 

transformou o juiz de mero expectador em agente ativo interventor no 
conteúdo contratual. Não para garantir uma equivalência total entre as 
prestações, tampouco para impor conceitos pessoais de justiça, mas para 
garantir a consecução da operação econômica por meio da promoção do 
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equilíbrio  de  prestações  manifestamente  desproporcionais  que 
corrompem a  equação  matemático-financeira  que  envolve  o  contrato, 
adequando-o aos ditames constitucionais.

 

No tocante às relações jurídicas econômicas, mister se faz destacar que o 

Poder Judiciário  representa um dos pilares do desenvolvimento  econômico do país. 

PINHEIRO  (2003,  p.03)  sustenta  que  quando  o  sistema  jurídico  funciona  mal,  a 

economia também tende a ir mal. Quer dizer, que variações na qualidade dos sistemas 

legais  e  judiciais  são  importantes  determinantes  do  ritmo  de  crescimento  e  do 

desenvolvimento econômico dos países. A insegurança jurídica desponta como uma das 

mais  importantes  causas  para  o  baixo  crescimento  da  economia,  pois  a  partir  do 

momento em que as leis não são efetivamente cumpridas, instala-se uma desconfiança 

no sistema, o que desestimula as pessoas a no mundo dos negócios jurídicos. Há várias 

razões pelas quais judiciários eficientes estimulam o crescimento econômico, uma vez 

que ao proteger a propriedade e os direitos contratuais, reduz a instabilidade da política 

econômica  e  coíbe  a  expropriação  pelo  Estado.  Judiciários  fortes,  independentes, 

imparciais,  ágeis  e  previsíveis  estimulam o  investimento,  a  eficiência,  o  progresso 

tecnológico. Enfim, aceleram o desenvolvimento econômico.

Uma avaliação elaborada pelo economista Armando Castelar Pinheiro, 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) demonstra que, 

A insegurança jurídica reduz em 20% a taxa anual de crescimento do 
Brasil, A Justiça brasileira afugenta negócios ao ser lenta (546 dias é o 
tempo médio para a recuperação de um bem não-pago, enquanto a média 
mundial é de 389 dias e nos EUA, 250 dias); parcial (61% dos juízes 
brasileiros  consideram  ser  mais  importante  atender  às  necessidades 
sociais e somente 7% conferem prioridade ao cumprimento das regras de 
um contrato); e cara (R$ 37.500,00 é o custo médio para recuperar um 
crédito não-pago de R$ 50.000,00, ou seja, 75% do bem). Em geral, o 
juiz não tem noção sobre o impacto de suas decisões nas taxas de juro e 
no nível de investimento. Alguns avanços já ocorreram na Justiça, mas 
não são suficientes. A ineficiência da Justiça custa muito caro ao Brasil 
para ser resolvida de forma tão lenta. O problema do Judiciário não é 
falta de pessoal nem carência de recursos. O Brasil tem 14 funcionários 
de  apoio  por  Vara  contra  9  no  Chile,  8  na  Espanha  e  10  de  média 
mundial. As despesas com a Justiça no Brasil correspondem a 3,7% dos 
gastos públicos contra 1,5% da Itália, 1% do México e 0,6% da Espanha 
(Revista Exame, São Paulo: Abril, n. 876, 13 set. 2006, p. 105).
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Outra pesquisa desenvolvida por PINHEIRO (2003, p. 06 e ss.) aponta 

como os empresários buscam solucionar os seus litígios contratuais: 

Dois  mecanismos  freqüentemente  utilizados  pelas  firmas  para  se 
protegerem do mau funcionamento da justiça são a resolução de disputas 
por negociação direta e a cuidadosa seleção de parceiros de negócios. 
Assim, 88% dos empresários entrevistados em pesquisa do Instituto de 
Estudos  Econômicos,  Sociais  e  Políticos  de  São  Paulo  (Idesp) 
concordaram que  “é sempre  melhor fazer  um mau acordo do que 
recorrer à Justiça” Essa medida traz, porém, um problema: o pouco uso 
do Judiciário pode refletir não o seu mau desempenho, mas a qualidade 
superior de outros mecanismos de resolver conflitos e de fazer com que 
os contratos sejam respeitados. Outra pesquisa nacional efetuada junto a 
médios e grandes empresários, realizada pelo Idesp, mostra que no Brasil 
a morosidade é o principal problema do Judiciário: nove em cada dez 
entrevistados consideraram a justiça ruim ou péssima nesse quesito. A 
avaliação é negativa também em relação aos custos de acesso, ainda que 
menos do que a respeito da agilidade, e levemente positiva em relação à 
imparcialidade das decisões judiciais. A duração média até uma decisão 
judicial dos litígios em que as empresas se viram envolvidas ilustra o 
problema da morosidade: 31 meses na Justiça do Trabalho, 38 meses na 
Justiça Estadual e 46 meses na Justiça Federal. 

A  nova  teoria  contratual  exige  valores  materiais.  Assim,  quando  o 

Judiciário não faz um bom trabalho, busca-se por outras formas para tentar solucionar 

os litígios oriundos das relações contratuais.   No Brasil, mostra-se crescente a busca 

das vias extrajudiciais, alternativas que se mostram eficazes na resolução das disputas 

que exsurgem dos contratos. ALPA (apud CUNHA, 2007, p. 275), já apontara, entre as 

características  do  contrato  na  atualidade  a  confiança  da  solução  de  conflitos  às 

instâncias extrajudiciais, 

a importância do status das partes; a importância das técnicas de controle 
interior  da  operação  econômica,  a  aplicação  de  critérios  de  justiça 
contratual por referencias a valores da pessoa e à equidade da troca; a 
aplicação  de  clausulas  gerias  (standards)  para  controle  do 
comportamento das partes durante as fases de negociação, conclusão e 
execução  do  contrato;  a  adaptação  do  contrato  às  circunstâncias 
supervenientes;  a  codificação  social  de  certas  fórmulas  contratuais 
internacionais.

Nos escólios de AZEVEDO (2004, p.59-60),

Essa “fuga do juiz”, contraposta ao paradigma moderno da “fuga para o 
juiz”,  reflete  o  momento  de  hipercomplexidade  da  sociedade  pós-
moderna, que desloca o eixo central do direito para o caso concreto. A 
solução justa está  na particularidade, no detalhe, e não mais na ilusão 

2820



oitocentista  das  fórmulas  codificadas  completas  e  exaustivas,  que 
apresentem  regras  pré-ordenadas  que  contenham,  em  teses,  todas  as 
respostas jurídicas.   

O  juiz  deve  atuar  como  instrumentalizador  das  normas  jurídicas, 

primando  pela  sua  aplicabilidade  adequada,  fundamentando-as  nos  termos  das 

diretrizes axionormativas da Constituição (CUNHA, 2007, p. 279). 

O  juiz  assume  assim,  efetivamente,  um  papel  criador  e  como  bem 

sintetizado por AGUIAR JR. (2000, p.226),

o  juiz  deve,  mais  do  que  em  outras  ocasiões,  fundamentar  as  suas 
decisões,  porque  ele  deve explicar  às  partes  e  à  comunidade jurídica 
como e por que tais condutas foram consideradas as devidas na situação 
do processo, pois foi nessa norma de dever (criada por ele para o caso) 
que alicerçou a solução da causa. É um trabalho bem mais complexo do 
que o da simples subsunção.

Por fim, oportuno invocar a lição de HEERDT (1992, p. 240-241),

se a interpretação há de ser acima de tudo sociológica,  no sentido de 
buscar o equilíbrio entre as partes, rejeitando dispositivos que consagram 
a prepotência de uma causa sobre a maioria desprivilegiada, não pode, 
porem, o juiz fazer prevalecer teimosamente seu conceito particular do 
justo e do correto. É o juiz uma pessoa só e, como tal, dificilmente será o 
único dono da verdade, dificilmente será mais sábio e mais justo que o 
lote de cidadãos que pensaram e elaboraram o texto legal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou estudos sobre a nova teoria contratual. 

Possível extrair que se trata de uma teoria protetiva, de cunho social e norteada pelos 

direitos  fundamentais  das  partes  contratantes,  sem deixar  de  lado  os  interesses  da 

sociedade  pós-moderna.  Os  novos  paradigmas  fundamentam-se  na  boa-fé  objetiva, 

confiança e na função social do contrato. É na aplicação destes que a força coercitiva 

do  contrato  perde  seu  caráter  de  dogma,  passando  a  ser  um  meio  para  buscar  o 

equilíbrio social-econômico. Trata-se de um novo olhar sobre os velhos paradigmas do 
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liberalismo, uma visão pós-positivista das relações contratuais entre os particulares, que 

implica a revalorização do indivíduo.    
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