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RESUMO  

 

A pesquisa pretendeu realizar uma análise econômica do direito, tendo como fundo 

de tela um possível conflito aparente entre os princípios da função social do 

contrato, erigido sob o prisma da dignidade da pessoa humana, inaugurada na 

Constituição Federal de 1988, como fundamento do Estado Democrático de Direito e 

o exercício da livre iniciativa. Constatou que o conflito deverá dirimido a fim de 

prestigiar a coletividade e que, não obstante a necessidade de aproximação entre o 

Direito e a Economia, a Análise Econômica do Direito é método de compreensão do 

fenômeno jurídico, e não interpretação da lei nem tampouco de estabelecimento de 

critérios de aplicação da lei, mas é ferramenta útil à consecução do festejado projeto 

constitucional. A pesquisa orientou-se pelo método indutivo e dedutivo, lastreada em 

livros, artigos científicos e na legislação brasileira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Código Civil de 1916 priorizava de maneira positivada o patrimônio. 

Isso porque, a constituição do patrimônio é essencial à existência da sociedade, 

tendo em vista o sistema capitalista vigente no país. Logo, sempre se buscou a 

proteção integral e ilimitada da constituição do patrimônio. 

 Contudo, uma onda de despatrimonialização do direito, que valoriza a 

relação humana, foi inaugurada com a promulgação da Constituição Federal da 

República Brasileira de 1988, notadamente quando prevê em seu inciso III, art. 1º a 

dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, foi imposto aos operadores do direito uma nova postura 

em relação aos fatos sociais e jurídicos. A partir de então, e com mais ênfase em 

alguns casos, obrigou-se não mais a uma subsunção de fatos a normas, mas a uma 

nova forma de pensar o direito, de maneira humanizada. 

A eleição da dignidade humana como valor maior a ser tutelado, aos 

quais todos os demais valores se resignam, determinou profundas mudanças em 

todas as searas do direito, inclusive, no direito civil. Se a dignidade humana é erigida 

à condição de valor maior do ordenamento, logo, é certo que as relações jurídicas 

devem se render a este novo paradigma.  



A pesquisa pretende analisar essa valorização da dignidade da pessoa 

humana nas relações contratuais. Em 2002, com a entrada em vigência do Código 

Civil, a valorização das relações humanas foi percebia em todo o texto civil, 

notadamente no art. 421 que prevê como princípio fundamental dos contratos a 

função social do contrato. 

O contrato é um instituto jurídico que visa regulamentar uma coisa que 

pertence inicialmente ao mundo dos fatos. O elemento do mundo fático que tem 

relevância é a vontade humana de realizar negócios jurídicos, que preexiste ao 

mundo do direito. Logo, a principal função do ordenamento jurídico, nesse sentido, é 

regular relações sociais. Isto é, a função do direito civil dos contratos é regular a 

forma como as pessoas celebram negócios jurídicos por meio do contrato. Ele 

grande importância no âmbito econômico, jurídico e social, porque é a principal fonte 

de constituição de relação obrigacional, além de ser o maior mecanismo de 

circulação de riquezas no país.  

A dignidade da pessoa humana, como princípio norteador do 

ordenamento jurídico, busca a transformação da visão privatista para uma visão 

coletivista, à luz da valorização das relações humanas, deixando em segundo plano 

a proteção unicamente do patrimônio. Até porque, se percebeu que a realização do 

contrato pode, além de produzir efeitos entre as partes, ter um reflexo social, logo, 

indispensável a intervenção do Estado para garantir que esse contrato se dê da 

forma mais adequada, objetiva e transparente possível.  

A adequação da conduta humana passa, assim, pela adequação dos 

contratos ao novo molde social. Novos princípios contratuais vieram a se somar aos 

clássicos para diminuir a rigidez dos efeitos das convenções que se estabelecem, 

tantas vezes, sem a tão necessária consciência a respeito. Destes novos princípios, 

importa ao presente estudo de modo mais caro, o da função social do contrato por 

refletir a conjugação dos princípios da boa-fé e da justiça contratual. 

Por serem os contratos os instrumentos de realização existencial, mas 

conservarem sua função de instrumentos de circulação de riqueza, os efeitos da 

obediência ao princípio da função social afetam diretamente o exercício da livre 

iniciativa, pois toda atividade econômica só se viabiliza em razão dos contratos. 

Dessa nova forma de se relacionar contratualmente, nasceu um conflito 

entre os interesses econômicos e a necessidade de obediência ao princípio, de 

modo tal que a análise econômica do direito é utilizada como argumento à não 



aplicação do mesmo. Por isso, a pesquisa pretende analisar a função social do 

direito no prisma da Constituição Federal, de maneira a realizar uma análise 

econômica do direito, dirimindo o aparente conflito entre a função social do contrato 

e o exercício da livre iniciativa. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo principal é analisar o aparente conflito entre o princípio da 

função social do contrato inserido como cláusula geral no Código Civil de 2002, sob 

o prisma da dignidade da pessoa humana e o exercício da livre iniciativa, como 

elementos fundantes do Estado Democrático de Direito. 

No plano secundário se pretende abordar o que se entende por análise 

econômica do direito, sua vertente eminentemente econômica e a necessária 

aproximação entre o direito e a economia para chegar-se, ao fim, a uma proposta de 

integração destes dois preceitos jurídicos: função social e análise econômica. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo será realizado a partir da pesquisa bibliográfica, perfazendo as 

áreas do Direito Constitucional, Direito Civil e Econômico, de modo a satisfazer 

análise de dados dedutiva, a partir da interpretação legislativa, conceitos 

doutrinários, teorias e jurisprudências atuais, além da indutiva, perfazendo o estudo 

da realidade fática, passando pela análise multidisciplinar que envolve estudos da 

ciência política, social e econômica.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Somada à boa-fé e ao equilíbrio econômico, a função social dos contratos 

forma a tríade dos modernos princípios contratuais. Inserida expressamente no 

ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 421 do Código Civil determina: "a liberdade 

de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato". 

Através da função social do contrato é possível flexibilizar o princípio da relatividade. 

Isso porque a função social do contrato pretende a tutela dos efeitos do 

contrato para além do próprio contrato, assim como através da função social da 



propriedade se impõe ao seu titular que atenda a interesses sociais para que lhe 

seja tutelado o direito individual. A função social do contrato impõe ao contratante a 

observância dos efeitos que este produz na sociedade para que ao pacto seja 

atribuída a força jurígena. 

Teresa Negreira (2006, p. 208) expõe de modo bastante elucidativo este 

princípio: 

 

Partimos da premissa de que a função social do contrato, quando concebida 
como um princípio, antes de qualquer outro sentido e alcance que se lhe 
possa atribuir, significa muito simplesmente que o contrato não deve ser 
concebido como uma relação jurídica que só interessa às partes 
contratantes, impermeável às condicionantes sociais que o cercam e que 
são por ele próprio afetadas. [...] Combinado aos demais princípios [...], o 
princípio da função social importa redefinir o alcance daqueles outros 
princípios da teoria clássica, constituindo-se em um condicionamento 
adicional imposto à liberdade contratual. 

 

Ainda é bastante viva a ideia de que os efeitos dos contratos se produzem 

apenas entre as partes contratantes e em razão da manifestação livre e consciente 

de sua vontade, de modo a obrigar o cumprimento da avença sem qualquer 

possibilidade de intervenção externa. Ora, já se analisou que, por força do projeto 

constitucional, que elevou a dignidade humana a valor maior do ordenamento 

jurídico, o contrato deve se revestir da qualidade de instrumento de realização da 

existência humana digna antes de ser mero instrumento de circulação de riqueza. 

Se assim é, então é de se admitir que os efeitos dos contratos se 

projetam, sim, para além da vontade dos contratantes, afetando ou sendo afetados 

por interesses de terceiros. Cabe ao Estado regular essa influência. Para que se 

compreenda a função social do contrato é necessária uma breve análise acerca da 

teoria geral do direito. 

Já se asseverou brevemente que a ciência jurídica moderna toma por 

ponto de partida o ressurgimento do direito romano em fins da idade média 

(MARTINS, 2004), contudo a prevalência da lei sobre todas as demais fontes é 

herança do direito liberal, aquele formulado pela Escola da Exegese para atender às 

necessidades de um novo Estado, limitado e não interveniente em interesses dos 

particulares. 

Assim, em meados do século XX, Hans Kelsen formula a sua Teoria Pura 

do Direito dando ênfase à instrumentalidade dessa ciência. 



Norberto Bobbio adverte que "Para Kelsen, o direito é um instrumento 

específico que não tem uma função específica, no sentido de que a sua 

especificidade consiste não na função, mas em ser um instrumento disponível para 

as mais diferentes funções" (2007, p. 85). 

O mesmo autor, mais adiante, lembra que Jhering, ao contrário de 

Kelsen, já reconhecia ao Direito mais que uma finalidade instrumental, mas uma 

função social.  

Foi na concepção Kelseniana, porém, que se encontrou o terreno fértil 

para a construção de um direito a conferir segurança às relações, porquanto foi 

eficiente na identificação da estrutura do direito. 

Da perfeita compreensão da estrutura - o que é - do direito, passa-se com 

certa facilidade à ideia de sistema - onde está - ideias úteis à eleição de um método 

de estudo já que a ideia de Kelsen era demonstrar a cientificidade do direito. 

Questão que só recentemente interessa ao direito diz exatamente com a 

sua função, o que equivale a perguntar: para que serve o direito? Mais 

especificamente, para que serve o contrato? 

De um ponto de vista liberal-burguês, o Direito serve para estabelecer os 

limites de atuação do Estado, daí a Constituição ser a expressão do direito público e 

dos deveres dos governantes e o Código Civil, a expressão do direito privado e das 

liberdades dos governados. O contrato é o instrumento que serve para a circulação 

de riquezas, para a transmissão da propriedade. 

Viu-se que esse modelo de Estado - o Estado liberal - já foi superado em 

muito. A evolução econômica político-social conduziu a um novo modelo de Estado, 

o Estado Democrático de Direito. Com isso, as respostas às perguntas "para que 

serve o direito?" e "para que serve o contrato?" já não são mais as mesmas. 

À primeira pergunta BOBBIO (2007, p. 94) responde que "Não há dúvida 

de que a função do direito não é apenas manter a ordem constituída, mas também 

mudá-la, adaptando-a às mudanças sociais". 

O direito não é, assim, instrumento que atende a diversas funções, mas 

carrega a função de acompanhar a evolução da sociedade, e mais do que isso, 

moldá-la. É nesse sentido que surge a Constituição generalista, que pretende a 

tutela ampla dos mais variados interesses, públicos e privados, através da eleição 

da dignidade humana com valor maior para a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. 



Surge a resposta à segunda pergunta: o contrato serve à realização do 

projeto existencial humano através do reconhecimento da força jurígena da 

manifestação de vontade oriunda, esta, da autonomia privada, para fazer circular a 

riqueza individual desde que sem descuidar dos interesses do outro contratante nem 

tampouco dos Interesses de terceiros. Eis uma ideia simplória do que seja a função 

social dos contratos. 

Observe-se que estão contidas as ideias de autonomia privada e de boa-

fé, ou seja, limites ao exercício da liberdade de contratar. 

O princípio da função social do contrato é, assim, a expressão da 

socialidade no Direito Privado, mas mais que isso, é cláusula geral, ou seja, técnica 

legislativa endereçada ao julgador para que este se valha de critérios axiológicos no 

julgamento do caso concreto. 

O juiz precisa preencher a cláusula geral a partir da "estrutura normativa 

concreta" fornecida pelas regras da própria autonomia privada no plano da vida 

social e econômica, das regras do mercado, segundo os usos e costumes, da ética 

que governa as relações intersubjetivas, segundo as características sociais, 

econômicas e culturais das partes. “A menção a uma função social não permite 

determinações em abstrato, mas somente caso a caso, tendo em vista a apuração 

do espaço de liberdade concedido pelo ordenamento” (MARTINS-COSTA, Judith, 

2000, p. 274. 

Significa dizer que a função social do contrato, que é a expressão ampla 

da socialidade no direito privado conforme já se asseverou, e na qualidade de 

cláusula geral que é, não se traduz em janela aberta ao arbítrio do julgador, 

representante do Poder Público na relação processual, para que este intervenha 

utilizando da subjetividade que lhe é inerente. Ao contrário, importa em critérios 

objetivos de aplicação. 

Ao dizer que a liberdade de contratar será exercida nos limites e em razão 

da função social do contrato, disse o legislador que a liberdade de contratar produz 

seus efeitos tanto interna quanto externamente. 

Primeiramente porque a vontade manifestada em razão da liberdade de 

contratar não mais é dotada da força jurígena que lhe emprestou o liberalismo. Esta 

força jurígena só será reconhecida se a liberdade de contratar for exercida em 

consonância com os princípios constitucionais impostos, especialmente o da 

dignidade humana, mas também os princípios do solidarismo, da livre iniciativa, da 



boa-fé, etc. Há liberdade de contratar, todavia tal liberdade há que ser exercida 

dentro de limites objetivos. 

Há, na própria lei civil, casos em que se disciplina exatamente a produção 

de efeitos dos contratos para terceiros, com ocorre na estipulação em favor terceiro, 

na promessa de fato de terceiro e no contrato com pessoa a declarar. Todos são 

institutos jurídicos tendentes à produção dos efeitos contratuais para além das 

partes contratantes, exceções, portanto ao princípio da relatividade. 

Mas a eficácia externa propugnada pelo princípio da função social dos 

contratos vai muito além da previsão legal. Na verdade, a proteção contratual implica 

na observância das circunstâncias particulares dos contratantes, bem como dos 

reflexos dos efeitos do contrato sobre a esfera de interesses de terceiros, e em 

sentido inverso, dos reflexos dos interesses de terceiros sobre os efeitos esperados 

do contrato. 

É de ressaltar, contudo, que a grande preocupação daqueles que se 

dedicam ao estudo deste princípio respeita ao seu adequado manejo. Repita-se que 

as cláusulas gerais representadas nos artigos 421 e 422 do Código Civil longe estão 

de servir à violação do princípio da segurança jurídica, argumento este utilizado 

pelos críticos dessa técnica legislativa por entenderem que tais dispositivos dão 

margem ao arbítrio do juiz, que poderá julgar sem o limite da lei. 

Cabe enfrentar o princípio da função social através da análise econômica 

do contrato. A análise econômica do direito é um método de estudo das ciências 

jurídicas que tem por objetivo a utilização de instrumentos típicos da economia para 

a análise e compreensão dos institutos jurídicos (GICO JR., 2009). 

É certo que a Constituição Federal de 1988 adotou, como modelo 

econômico, o capitalismo, o que importa na apropriação dos meios de produção 

pelos particulares e na necessidade de garantia, tanto do direito de propriedade, 

quanto da livre iniciativa. 

Nesse aspecto, e considerando tudo o quanto já se analisou no presente 

trabalho, é certo que o contrato tem importância vital para a consecução dos ideais 

econômicos da nação. 

Porém, a tradição liberal ainda está fortemente arraigada nos usos e 

costumes da atividade econômica de modo que a idéia de um contrato 

funcionalizado, da possibilidade de intervenção do estado no domínio econômico 



privado, redunda na sensação de que o direito não confere mais a necessária 

segurança das relações no espaço em que se travam, qual seja, o mercado. 

A análise econômica do direito, disciplina que tomou relevo a partir dos 

trabalhos de Richard Posner na Escola de Chicago, e do trabalho do inglês, 

ganhador do Prêmio Nobel de economia, Ronald Coase, tem servido, em muitos 

casos, para demonstrar que a funcionalização do contrato - e, mais amplamente, a 

própria funcionalização do direito - implica na criação de entraves mercadológicos 

contrários ao projeto constitucional de desenvolvimento nacional. 

Assim, pugnam os estudiosos da Análise Econômica pela necessidade de 

aproximação entre o Direito e a Economia. 

 

RESULTADOS 

 

A economia é a ciência, dentre as ciências humanas, que tem por objeto 

o estudo do comportamento humano em um ambiente de recursos escassos. Em 

outras palavras, a economia estuda os critérios que levam a esta ou aquela decisão 

tomada tanto individual. 

Para a surpresa de alguns, essas perguntas são tão econômicas quanto 

as primeiras e muitas delas têm sido objeto de estudos por economistas. 

Vê-se, assim, que ao regular o comportamento humano, entre outras 

tantas funções do direito, este em muito se aproxima da economia. Ora, muitas 

vezes o critério de decisão que se toma na rotina diária é a observância às regras 

jurídicas, ou a consequência em caso de não observância a tais regras. 

Em um ambiente de negócios, como os ambientes corporativos, o valor 

que orienta as relações é o lucro, ou mais apropriadamente, a viabilidade econômica 

das decisões. 

E valendo-se dos instrumentos econômicos, os empresários costumam 

utilizar a ideia da racionalidade econômica, o que significa dizer que é legítimo, no 

ambiente corporativo pelo menos, a maximização dos interesses individuais. Isto, 

aplicado ao contrato, importa dizer que para o empresário o que é legítimo é a 

maximização do lucro, ainda que isso implique em perda para a outra parte 

contratante. 

É natural que se dê valor ao contrato liberal, que primava pela 

absolutização da liberdade individual, porque se entende, em um cenário 



econômico, que todos os participantes conhecem as regras de mercado (teoria da 

escolha racional) e que todos buscam a maximização dos ganhos individuais. 

A flexibilidade dos princípios da força obrigatória dos contratos e da 

relatividade viabilizados pela aplicação do princípio da função social do contrato, 

geraria, no entender dos adeptos da análise econômica, uma insegurança jurídica 

incompatível. Significa dizer que a função social pode conviver com interesses 

econômicos. 

Ademais, não é próprio da análise econômica estabelecer os critérios de 

aplicação e validade dos institutos jurídicos. Não se está aqui a desfazer da 

importância do estudo da Análise Econômica do Direito. Ao contrário, entende-se 

que este método é extremamente relevante para a compreensão do comportamento 

humano em sociedade, tanto mais porquanto o ambiente social é um ambiente de 

recursos escasso. 

Com isso, a análise econômica do direito se torna vital à consecução do 

projeto constitucional em toda a sua extensão, todavia há que se busca um melhor 

entendimento, isso sim, sobre as funções da empresa nesse novo cenário político, 

social e econômico inaugurado pela Constituição Cidadã. 

Em realidade, há que se buscar a integração entre a autonomia 

empresarial e a solidariedade social. A Constituição Federal elencou, em seu artigo 

170, os princípios que regem a ordem econômica, e dispôs, lado a lado, a 

valorização do trabalho, a livre iniciativa e a dignidade humana. 

A pesquisa revelou que a Análise Econômica do Direito é método de 

compreensão do fenômeno jurídico, e não interpretação da lei nem tampouco de 

estabelecimento de critérios de aplicação da lei, entretanto, é ferramenta útil à 

consecução do festejado projeto constitucional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As profundas alterações relativas aos aspectos políticos, sociais e 

econômicos pelos quais vem passando as sociedades modernas, assim como os 

efeitos da ciência e da tecnologia sobre a vida dos cidadãos revelam que o direito 

tem papel fundamental na preservação das garantias individuais, mas da mesma 

forma é responsável pela orientação das mudanças vindouras. 



Ora, é sabido que os valores que norteiam as sociedades mudam cada 

vez mais rapidamente, especialmente por conta da escassez de recursos naturais e 

culturais. O que é certo é que, independentemente de condições particulares ou 

circunstanciais, o homem será sempre a causa primeira e a finalidade de todas as 

manifestações do Estado, o início e o fim de todas as relações. O homem, e não o 

patrimônio. 

Dito isso, há necessidade de se esclarecer que a Constituição Federal de 

1988, seguida da disciplina do consumidor, do Código Civil e da disciplina da 

empresa, forma o arcabouço jurídico de direito privado capaz de se adaptar as 

novas relações sociais e jurídicas que certamente surgirão. Cabe, agora, aos 

agentes políticos, sociais e econômicos o esforço de compreender e se adequar a 

esta nova ordem de coisas. 

O projeto social, político e econômico está perfeitamente desenhado com 

vistas à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que tem por valores 

basais a dignidade humana e a livre iniciativa. Resta, agora, que se utilizem essas 

ferramentas de modo a propiciar-se o ganho coletivo, e não individual, através da 

conduta ética e responsável de cada um dos integrantes da sociedade. 
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