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RESUMO 

 

SILVA FILHO, Osny da — Direito dos contratos e doutrina contratual (2016), Dissertação 

de mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

 

Este trabalho cuida da história e da conformação presente da doutrina contratual. Seu pro-

pósito é avançar um argumento pluralista: um argumento conforme o qual a literatura jurí-

dica não pode ser tomada de maneira monolítica, mas deve, em vez disso, ser desdobrada 

em três gêneros: a doutrina – seu gênero elementar, objeto específico da dissertação –, a 

teoria e a empiria. Incidentalmente, procura-se também destacar o papel constitutivo de-

sempenhado pelos textos doutrinários no âmbito do direito dos contratos. O trabalho co-

meça com uma narrativa sobre a formação da doutrina contratual moderna entre os séculos 

XI e XVII. Passa-se em seguida a uma articulação do argumento pluralista, que é realizada 

em duas frentes. A primeira corresponde à abstração histórica de um movimento de frag-

mentação da doutrina contratual entre os séculos XIX e XX. Teoria e empiria surgem, aqui, 

como desdobramentos dos textos doutrinários. A segunda frente do argumento pluralista 

corresponde a uma proposta de desfragmentação da literatura no campo contratual. Doutri-

na, teoria e empiria servem, neste caso, de referência para a mediação de tensões entre teo-

ria e prática no pensamento jurídico e para propostas organização do discurso acadêmico. 

 

Palavras-chave: direito dos contratos; literatura jurídica; doutrina; teoria; empiria. 
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ABSTRACT 

 

SILVA FILHO, Osny da — Contract Law and Doctrinal Scholarship (2016), Master’s thesis, 

University of São Paulo School of Law. 

 

This thesis deals with the past and present of legal literature on contracts, focusing on its 

doctrinal strand as recognized in the civil law tradition. It strives to advance a pluralist 

view of contract law scholarship by distinguishing three different legal-literary genres: 

doctrinal, theoretical, and empirical. Incidentally, it also seeks to highlight the constitutive 

role of doctrinal scholarship in contract law. After recounting the emergence of modern 

contract doctrine between the 11th and 17th Centuries, the aforementioned pluralist view 

of contract law literature is articulated in two steps. First, theoretical and empirical texts 

are gathered as doctrinal spin-offs during the 19th and 20th Centuries. Second, the three 

legal-literary genres—doctrinal, theoretical, and empirical—make ground to distinguish 

and reconcile current trends in the contract law scholarship. Eventually, the pluralist view 

will function as an exhaust valve to the tensions between theory and practice in legal 

scholarship, as well as a matrix to the organization of legal-academic discourse. 

 

Keywords: contract law; legal literature; doctrinal scholarship; theoretical scholarship; 

empirical scholarship. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pessoas que se dedicam academicamente ao direito não vêm expressando as melho-

res impressões a respeito da literatura produzida em seu campo. Censurada pelo seu alhe-

amento prático e pelas suas fragilidades teóricas, pelas suas concessões interdisciplinares e 

pelas suas pretensões autonomistas,1 a pesquisa em direito parece, de fato, enfrentar uma 

‘crise de identidade’.2 Autoras e autores brasileiros também têm reconhecido que a literatu-

ra jurídica está em apuros, especialmente no que toca ao direito civil.3 Um analista menos 

generoso associaria os textos jurídicos contemporâneos à expressão de uma “ortodoxia 

monolítica estreita, conservadora, antiliberal, irrealista e enfadonha.”4 E o cenário não pa-

rece ser diferente quando o que está em jogo são as impressões externas. Acadêmicos e 

acadêmicas de outras áreas, sugeriu-se em um trabalho muito afamado, veriam na pesquisa 

em direito um território “tedioso e pouco criativo, marcado por uma série de charadas inte-

lectuais salpicadas ao longo de imensas planícies descritivas.”5-6 

 

Este é um texto sobre textos jurídicos. Mais especificamente, sobre textos doutriná-

rios, e de modo ainda mais restrito, sobre a doutrina contratual. Seu propósito é oferecer, a 

partir desse campo, e por meio de um argumento pluralista, uma saída para a ‘crise de 

identidade’ da produção jurídica contemporânea. O desafio das próximas páginas será ma-

pear a formação e a fragmentação da doutrina contratual para, a partir disso, discutir aquilo 

que vem sendo feito, exigido e esperado dela e de seus rebentos. Pretende-se mostrar que a 

 
1 cf. Harry T. Edwards, The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession, in Mi-
chigan Law Review 91 (1992); e no mesmo volume, George L. Priest, The Growth of Interdisciplinary Rese-
arch and the Industrial Structure of the Production of Legal Ideas: A Reply to Judge Edwards. 
2 Jan M. Smits, The Mind and Method of the Legal Academic (2012), Cheltenham: Elgar, 149. 
3 e.g. Judith Hofmeister Martins-Costa, Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos dou-
trinários, in Judith Hofmeister Martins-Costa (organização), Modelos de Direito Privado (2014), São Paulo: 
Marcial Pons; e antes, Otavio Luiz Rodrigues Junior, Dogmática e crítica da jurisprudência (ou da vocação 
da doutrina em nosso tempo), in Revista dos tribunais 891 (2010). 
4 William Twining, Blackstone’s Tower: The English Law School (1994), London: Stevens & Sons, 141. 
5 Tony Becher, Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines (1989), 
Milton Keynes: Open University Press, 30. A referência seria omitida na segunda edição do livro: Tony Be-
cher e Paul R. Trowler, Academic Tribes and Territories. Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines 
(1989; 2ª ed., 2001), Milton Keynes: Open University Press, passim. 
6 Essa impressão não é nova. Em 1848, o jurista e filósofo alemão Julius von Kirchmann (1802-1884) já cau-
sava espécie na comunidade jurídica ao negar status científico à teoria do direito em seu panfleto Die Wertlo-
sigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft (ou Da insignificância da jurisprudência como ciência). v. Jan M. 
Smits, The Mind and Method of the Legal Academic (2012), 3. 
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literatura jurídica sobre o direito dos contratos – e esse argumento talvez possa ser expan-

dido para a literatura jurídica em geral – não se esgota em um único gênero, mas se desdo-

bra em três: a doutrina, a teoria e a empiria. Cada um desses gêneros, aqui tomados de mo-

do tipológico, conta com métodos, propósitos e destinatários específicos. Faria pouco sen-

tido discutir qual deles seja o melhor, mais promissor ou mais adequado ao direito em ge-

ral ou ao direito dos contratos em particular, na medida em que suas tarefas são distintas e 

interdependentes. Aquilo que se faz, exige e espera dos textos doutrinários, teóricos e em-

píricos, entretanto, não apenas pode, como deve ser discutido.  

 

E deve ser discutido por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque a doutrina con-

tratual não se limita a descrever o direito dos contratos. Ela também o articula e constitui, 

possibilitando, no primeiro caso, a reprodução de práticas inarticuladas, e criando, no se-

gundo, as condições de juridicidade de comportamentos contratuais inéditos. Pode-se di-

zer, por isso, que a doutrina é um componente do direito dos contratos, e não apenas seu 

reflexo. Aquilo que se faz, exige e espera de diferentes gêneros jurídico-literários também 

deve ser discutido porque as tarefas da doutrina contratual – a descrição, a articulação e a 

constituição – não podem ser desempenhadas a contento sem o suporte da teoria e da empi-

ria. Afirmar a singularidade de diferentes gêneros da literatura jurídica não deve servir de 

subterfúgio para o seu isolamento. Textos teóricos, doutrinários e empíricos não sobrevi-

vem em cativeiro. Para integrá-los, entretanto – retomando, assim, a unidade do pensamen-

to jurídico contratual –, é preciso, antes, reconhecer e caracterizar sua distinção.7 

 

O desafio enfrentado ao longo desta dissertação é histórico e epistemológico. Ele é 

histórico porque o argumento pluralista – o argumento em favor da distinção entre doutri-

na, teoria e empiria – não á apenas uma lente para encarar a literatura contratual contempo-

rânea. Mais do que isso, ele corresponde a uma abstração da sua história. O desafio deste 

trabalho é também epistemológico porque embora textos doutrinários, teóricos e empíricos 

 
7 Esse argumento pode ser encarado como uma instância da discussão a respeito daquilo que Ricoeur chama 
de “preservação da integridade, da diversidade e da irreducibilidade de variados usos da linguagem.” v. Paul 
Ricoeur, On Interpretation (1983), in From Text to Action (1991), Evanston: Northwestern University Press, 
2: “throughout the developments of cultures to which we are the heirs, the act of storytelling has never 
ceased to ramify into well increasingly well-determined literary genres. [...] [¶] In opposition to this endless 
fragmentation, I acknowledge the existence of a functional unity among the multiple narrative modes and 
genres.” (Destaquei). Ricoeur deixa sua posição clara (ainda na página 2): “I have affiliated myself with those 
analytical philosophers who resist the sort of reductionism according to which ‘well-formed languages’ are 
alone capable of evaluating the meaning claims and truth claims of all non-‘logical’ uses of language.” 
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possam compartilhar um mesmo objeto, que é o direito enquanto prática social, cada um 

deles conhece, articula ou constitui esse objeto de um modo diferente. Para a doutrina, a 

prática é um ponto de chegada; para a teoria, um ponto de referência; e para a empiria, um 

ponto de partida.8 Essas diferenças, como se defenderá no fim do trabalho, não podem ser 

negligenciadas na organização do discurso acadêmico. O argumento pluralista pode, nesse 

sentido, representar não apenas um achado histórico, mas também um caminho para o 

aperfeiçoamento da literatura contratual.  

 

Investigar a formação da doutrina contratual é investigar o nascimento de um gêne-

ro jurídico-literário dotado de métodos, propósitos e destinatários específicos. Para alguns, 

essa história teria começado entre os séculos XVI e XVII, tempo de assimilação das fontes 

do direito romano clássico à filosofia de Tomás de Aquino (1225-1274), que, por sua vez, 

recobrava o pensamento de Aristóteles (382-322 a.C.), um autor então redescoberto na Eu-

ropa.9 Seus protagonistas seriam teólogos e juristas como Luis de Molina (1535-1600), 

Francisco Suárez (1548-1617), Leonard Lessius (1554-1623), Pedro de Oñate (1568-1646) 

e Juan de Lugo (1583-1660), representantes de um movimento conhecido como segunda 

escolástica ou escolástica tardia. Há quem prefira dar alguns passos atrás e situar a origem 

da doutrina contratual entre séculos XI e XII, período de desenvolvimento da universidade 

medieval e reorganização da literatura jurídica.10 As figuras-chave, nesse caso, seriam 

Irnério (1050?-1130?) e Acúrsio (1182?-1263), seguidos, já no século XIV, por Bártolo de 

Saxoferrato (1313-1357) e Baldo degli Ubaldi (1327-1400), epígonos dos glosadores e dos 

comentadores, respectivamente. Um terceiro grupo de intérpretes, talvez o mais numeroso 

deles, prefere situar as origens da doutrina ainda antes, no curso do período clássico da iu-

 
8 A proximidade dessa tricotomia com as categorias empregadas por Paul Ricoeur para identificar diferentes 
usos da narrativa – ‘organização’, ‘esclarecimento’ e ‘marcação’ da experiência temporal – é significativa. 
Seria possível dizer, a partir delas, que a narrativa (como literatura jurídica) pode organizar (como doutrina), 
esclarecer (como teoria) e marcar (como empiria) a experiência temporal (como prática jurídica). On Inter-
pretation (1983), in From Text to Action (1991), 2-3. 
9 e.g. James R. Gordley, The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine (1991), Oxford: Oxford 
University Press; e no âmbito europeu, os textos reunidos em Paolo Grossi (organização), La seconda scolas-
tica nella formazione del diritto privato moderno (1972), Milano: Giuffrè. 
10 e.g. Harold J. Berman, Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition (1983), Cam-
bridge, Harvard University Press; e antes, Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter beson-
derer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung (1952), trad. (da 2ª ed., 1967) de António Manuel Bote-
lho Hespanha, História do direito privado moderno (1980; 3ª ed., 2004), Lisboa, Calouste Gulbenkian. Wi-
eacker associa a ‘formação da ciência jurídica europeia’ ao trabalho dos glosadores (38), mas reconduz “o 
início autêntico da doutrina ainda hoje viva” ao usus modernus pandectarum (238). 
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risprudentia romana, isto é, nos os séculos II a.C e III d.C.11 Seus fautores, neste caso, seri-

am jurisconsultos como Papiniano, Paulo, Gaio, Ulpiano e Modestino. 

 

Por razões que serão expostas ao longo do primeiro capítulo, esta última tese deve 

ser rejeitada em favor de uma combinação das duas primeiras. Diante do caráter sistemáti-

co assumido pelos textos jurídicos a partir do final do século XI, parece razoável, de fato, 

situar o nascimento da doutrina contratual nesse ponto; uma orientação doutrinária estável, 

no entanto – ou uma síntese teórico-doutrinária, para usar uma expressão que será recupe-

rada em vários outros pontos desta dissertação –, só será estabelecida entre os séculos XVI 

e XVII, graças à apropriação da filosofia aristotélico-tomista por teólogos e juristas como 

Molina, Suárez, Lessius e seus discípulos de Salamanca. É aqui que o contrato, já tomado 

como um conceito autônomo, será plenamente associado à noção aristotélico-tomista de 

justiça comutativa. E é aqui que categorias familiares como consenso, erro, justo preço e 

causa ganharão os contornos que as acompanhariam a partir de então. Neste ponto da his-

tória, falar de contrato é falar de justiça, e todos estão de acordo quanto a isso. 

 

Essa síntese, entretanto, duraria pouco. Ao longo do século XVIII, e na esteira de um 

movimento desencadeado ainda no século XVI, a justiça comutativa deixará de frequentar a 

literatura contratual. No século XIX, ela será definitivamente substituída pela ideia de von-

tade, que se torna, então, o conceito fundamental do direito dos contratos. 

 

O abandono da justiça, porém, não será acompanhado por uma revisão das catego-

rias construídas a partir dela. Ao invés, as categorias estabelecidas pela escolástica tardia 

se preservarão nas obras de jusnaturalistas como Hugo Grócio (1583-1645), Jean Domat 

(1625-1695) e Robert-Joseph Pothier (1699-1772), e depois nos código civis e precedentes 

consolidados, e depois nas descrições desses códigos e precedentes. A gramática fica, mas 

suas razões se vão. Entre os séculos XVIII e XIX, a síntese teórico-doutrinária construída ao 

longo da pré-modernidade encontra, assim, seu epílogo, que é também o estopim de sua 

fragmentação. Deste momento em diante, doutrina e teoria seguirão rumos diferentes: a 
 

11 e.g. Philippe Jestaz e Christophe Jamin, La doctrine (2004), Paris: Dalloz, 2-33; Tomás Rubio Garrido, La 
doctrina de los autores. De fuente jurídica primaria a la vulgarización e irrelevancia (2006), Granada: Co-
mares, 5. No Brasil, por todos, Miguel Reale, Concreção de fato, valor e norma no direito romano clássico 
(ensaio de interpretação à luz da teoria tridimensional do direito), in Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo 49 (1954), reproduzido com pequenas alterações em Horizontes do direito e da 
história (1956), São Paulo: Saraiva. 
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primeira, enredada em discussões cada vez mais ensimesmadas, inconsistentes e distantes 

da prática; a segunda, fragmentada em orientações lógica e filosoficamente frágeis, ora 

porque excessivamente paroquiais, ora porque indiferentes às categorias que deveriam to-

mar como referência. Desprovida de uma “imagem da sociedade” que outrora refletira sem 

dificuldade,12 a literatura contratual encontrará, então, já no final do século XX, uma espe-

rança de reaproximação com a realidade na pesquisa empírica. Neste ponto, entretanto, já 

não teremos clareza de onde estamos pisando. 

 

Os sentidos da doutrina 

 

A doutrina se diz de vários modos. Ela significa, em primeiro lugar, o conjunto dos 

textos produzidos pelas pessoas que se dedicam ao direito fora de âmbitos oficiais, postula-

tórios ou negociais. Tomada nesse sentido, a doutrina se distingue, por exemplo, dos do-

cumentos legislativos, das certidões registrárias, das petições judiciais, dos instrumentos 

particulares e, a depender das circunstâncias, das decisões judiciais.13 Esse primeiro senti-

do da doutrina, que é bastante amplo, será preferencialmente designado ao longo do traba-

lho pela expressão ‘literatura jurídica’.14-15 Recortando-o, encontraremos o segundo. Neste 

 
12 Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen 
Entwicklung (1952), tradução (da 2ª ed., 1967) de António Manuel Botelho Hespanha, História do direito 
privado moderno (1980; 3ª ed., 2004), 717. 
13 A depender das circunstâncias porque em um dos sentidos enunciados aqui (o de doutrina como algoritmo 
decisório ou modelo de comportamento), a doutrina pode ser localizada nas decisões judiciais. Esse parece 
ser um locus privilegiado para a doutrina no common law. 
14 Nos últimos trinta ou quarenta anos, aproximações entre direito e literatura ganharam corpo no pensamento 
jurídico. Essas aproximações parecem desdobrar-se em ao menos duas vertentes. A primeira, metódica, pro-
cura investigar afinidades teóricas ou metodológicas entre direito e literatura; a segunda, ensaística, busca 
iluminar questões jurídicas a partir de referências literárias. Não se pretende filiar a ideia de ‘literatura jurídi-
ca’ referida acima a nenhuma delas. Trata-se apenas de um atalho expressivo para referir determinado con-
junto de textos, e não de um referencial teórico específico ou de uma metáfora para aproximações literárias. 
Para uma ilustração do debate jurídico-literário metódico, v. Michael Robertson, Stanley Fish on Philosophy, 
Politics and Law: How Fish Works (2014), Cambridge: Cambridge University Press, 251-286 (sobre a con-
trovérsia travada entre Ronald Dworkin e Stanley Fish na década de 80 a respeito da ideia de direito como 
chain novel); para uma série de exemplos da vertente ensaística, v. os trabalhos reunidos em Judith Hofmeis-
ter Martins-Costa (organização), Narração e normatividade. Ensaios de direito e literatura (2013), Rio de 
Janeiro: GZ, e sobretudo o ensaio da organizadora, O pacto no sertão roseano: os pactos, os contratos, o 
julgamento e a lei. Para um exemplo de interseção entre as vertentes metódica e ensaística, v. Richard A. 
Posner, Law and Literature (1988; 3ª ed., 2009), Cambridge: Harvard University Press. 
15 O emprego da expressão ‘literatura jurídica’ é particularmente significativo no contexto brasileiro. Como 
notou Antônio Cândido, “[a]nte a impossibilidade de formar aqui pesquisadores, técnicos, filósofos, [a litera-
tura] preencheu a seu modo a lacuna, criando mitos e padrões que serviram para orientar e dar forma ao pen-
samento. Veja-se, por exemplo, o significado e a voga do Indianismo romântico, que satisfazia tanto às exi-
gências rudimentares do conhecimento (graças a uma etnografia intuitiva e fantasiosa), quanto às da sensibi-
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caso, a doutrina diz respeito a um específico ‘gênero’ da literatura jurídica.16 Ela se apre-

senta, então, ao lado da teoria e da empiria, delas se distinguindo por seus propósitos, seus 

destinatários e seus cânones metodológicos. A doutrina serve, aqui, para orientar decisões, 

guiar condutas e prevenir conflitos.17 Nesta dissertação, a palavra ‘doutrina’ será emprega-

da sobretudo neste segundo sentido. 

 

Em um terceiro sentido, metonímia do segundo, a palavra ‘doutrina’ corresponde às 

proposições normativas aventadas nos textos doutrinários. Trata-se, aqui, de algoritmos 

decisórios ou modelos de comportamento voltados para a conformação da prática jurídi-

ca.18 Este parece ser o sentido mais comum da palavra na tradição anglo-americana.19 E 

por razões que voltarão a ser exploradas, ele surge antes em decisões judiciais (sobretudo 

de segundo grau) que no âmbito da literatura jurídica.20 São algoritmos ou modelos de 

 
lidade e da consciência nacional, dando-lhes o índio cavalheiresco como alimento para o orgulho e superação 
das inferioridades sentidas. [¶] Uma consequência interessante foi a supremacia dos estudos de direito. [¶] Se 
lembrarmos que o discurso e o sermão (sobretudo este) foram os tipos mais frequentes e prezados de mani-
festação intelectual no tempo da Colônia, veremos quanto a sua fusão no corpo da jurisprudência importa em 
triunfo do espírito literário como elemento de continuidade cultural. [¶] Justamente devido a essa inflação 
literária, a literatura contribuiu com eficácia maior do que se supõe para formar uma consciência nacional e 
pesquisar a vida e os problemas brasileiros.” Antônio Cândido, Literatura e Sociedade (1965; 9º ed., 2006), 
Rio de Janeiro: Ouro Sobre Azul, 121. 
16 A noção de ‘gênero’ jurídico-literário é plurívoca. José Reinaldo de Lima Lopes, por exemplo, prefere as-
sociá-la a diferentes modelos de exposição, e não propriamente a conjuntos de textos distintos por seus mé-
todos, propósitos e destinatários. e.g. O direito na história. Lições introdutórias (2008; 4ª ed., 2012), 206 
(observando que o gênero predominante a partir de Suárez é o tratado) e 212 (lembrando que o ‘gênero’ fa-
vorecido pela reforma pombalina foi o compêndio ou manual). 
17 v. José Reinaldo de Lima Lopes, Entre a teoria da norma e a teoria da ação, in Alfredo Storck e Wladimir 
Barreto Lisboa, Norma, moralidade e interpretação: temas de filosofia política e do direito (2009), Porto 
Alegre: Linus, 61. 
18 v. Marcus Faro de Castro, Formas jurídicas e mudança social (2012), São Paulo: Saraiva, 176, nota 39. 
19 v. Emerson H. Tiller e Frank B. Cross, What Is Legal Doctrine?, in Northwestern University Law Review 
100 (2006), 517 (sugerindo que a doutrina representa aquilo que “estabelece os termos para a futura resolu-
ção de casos em uma determinada área.”) 
20 Em países que admitem modelos judiciais de formação do direito positivo (como é o caso da Inglaterra e 
dos Estados Unidos), as appellate judicial opinions costumam ser um manancial de algoritmos doutrinários 
mais rico que a literatura jurídica – que se concentra, então, sobre as razões (no âmbito teórico) ou as conse-
quências (no âmbito empírico) desta ou daquela orientação judicial. Essa, aliás, é uma possível explicação 
para a escassez de textos doutrinários no âmbito do common law. Sobre essa percepção, v. Richard A. Pos-
ner, Legal Scholarship Today, in Harvard Law Review 115 (2002); e com referências empíricas, Reza Di-
badj, Fashions and Methodology, in Rob van Gestel, Hans Micklitz e Edward L. Rubin (organização), Re-
thinking Legal Scholarship: A Transatlantic Interchange (2016), Cambridge: Cambridge University Press. 
Não surpreende, assim, que as decisões de segundo grau já tenham sido tomadas como um específico gênero 
jurídico-literário nos Estados Unidos. v. Robert Ferguson, The Judicial Opinion as a Literary Genre, in Yale 
Journal of Law and Humanities 2 (1990). Christophe Jamin oferece uma boa síntese dos diferentes olhares 
sobre o pensamento jurídico lançados no civil law e no common law no artigo A construção do pensamento 
jurídico francês: interrogações sobre um modelo original à luz de seu antimodelo, in Revista de direito pú-
blico da economia 21 (2008), 75: “Há alguns anos, meu eminente colega e amigo Philippe Jestaz foi convi-
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comportamento que estão em jogo quando falamos, por exemplo, de doutrina da violação 

positiva do contrato (positiven Vertragsverletzungen), de doutrina do terceiro cúmplice 

(tortious interference) ou de doutrina da culpa in contrahendo.21 

 

Algumas pessoas dão outros nomes àquilo que aqui será chamado de doutrina. No 

século XIX, por exemplo, um grupo de autores alemães passou a falar de ‘dogmática jurídi-

ca’, expressão que ganhou força e se consolidou no nosso vocabulário, desprendendo-se de 

suas razões históricas e enucleando, em alguns casos, discussões teóricas em torno das no-

ções de norma, ordenamento e argumentação jurídica.22 É comum, ainda, encontrar quem 

se refira à doutrina por meio da palavra ‘teoria’ ou da expressão ‘teoria geral’.23 Procura-

se, neste caso, distinguir aquilo que se produz na prática daquilo que se produz sobre a 

prática. Nesse sentido, qualquer texto da literatura jurídica – qualquer texto que, como se 

disse, não corresponda a documentos oficiais, postulatórios ou negociais –, será considera-

do teórico. Um terceiro grupo de pessoas refere-se à expressão ‘ciência do direito’, às ve-

zes tomada em contraposição à dogmática, às vezes empregada como seu gênero próximo. 

Ao contrário da dogmática, entretanto, a ‘ciência’ logo ganharia outros conteúdos, do natu-

 
dado para fazer uma palestra no âmbito das famosas Wainwright Lectures da Universidade McGill em Mon-
treal. [...]. Philippe Jestaz trabalhou durante vários meses na preparação dessa palestra sobre um tema bastan-
te amplo, o parentesco, elaborando até uma espécie de teoria geral. [¶] No dia seguinte ao da sua conferência, 
um dos nossos colegas da Universidade McGill, onde tive a oportunidade de ensinar há alguns anos, telefo-
nou-me para dizer que a conferência fora um sucesso imenso, porém mais para os advogados militantes do 
que para os acadêmicos. Os primeiros ficaram muito impressionados pela força e clareza de uma construção 
jurídica que restituiu a coerência a uma questão complexa. Foi justamente este ponto que não entusiasmou 
tanto os acadêmicos. As maravilhosas catedrais doutrinárias que nossos colegas franceses constroem são des-
lumbrantes do ponto de vista formal, mas já faz certo tempo que não acreditamos mais na sua pertinência. [¶] 
Para tentar entender as razões que motivaram este julgamento do nosso colega norte-americano é que eu e 
Philippe Jestaz decidimos trabalhar juntos.” 
21 Alguém poderia lembrar, ainda, um quarto sentido da palavra ‘doutrina’, empregado para designar um con-
junto mais ou menos homogêneo de proposições a respeito de certa área do conhecimento jurídico. Essas 
proposições, sugere-se, representariam a essência, os fundamentos, os propósitos dessas áreas. A doutrina, 
nesse caso, não é propriamente paráfrase ou reorganização dos textos legislativos, pois pode antecedê-los ou 
mesmo existir independentemente deles; também não é discussão das regras aplicáveis a casos determinados, 
porque diz respeito, antes, à disciplina em que casos se inserem; tampouco é o próprio roteiro para a solução 
de casos específicos, pois representa, antes, os fundamentos empregados nesses percursos. Esse sentido pare-
ce estar mais próximo daquilo que nesta dissertação será chamado de ‘teoria’. Essa confusão é recorrente. As 
palavras ‘doutrina’ e ‘teoria’, aliás, encontram uma série de usos alternados nas línguas latinas. Enquanto em 
português a Reine Rechtslehre de Kelsen foi intitulada Teoria pura do direito, por exemplo, sua edição itali-
ana contou com o título Dottrina pura del diritto. 
22 Esse uso é comum entre autores ligados ao pensamento jurídico alemão. e.g. Tercio Sampaio Ferraz Juni-
or, Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação (1988; 6ª ed., 2011), São Paulo: Atlas, 
47-51. 
23 e.g. Stephen Smith, Contract Theory (2004), Oxford: Oxford University Press, 4-37; e no Brasil, Renan 
Lotufo e Giovanni Ettore Nanni (organização), Teoria geral dos contratos (2011), São Paulo: Atlas. 
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ralismo jurídico tão em voga no Brasil do início do século XX à contemporânea empiria. A 

ela se reservará um sentido bastante restrito neste trabalho. 

 

História e epistemologia 

 

 “O sinal mais claro de que uma sociedade apropriou-se conscientemente de um 

conceito”, sugeria Quentin Skinner, “está na geração de um novo vocabulário, um vocabu-

lário em torno do qual esse conceito é então articulado e discutido.”24 Skinner referia-se ao 

conceito político de Estado, mas não parece equivocado aplicar sua percepção também a 

conceitos especificamente jurídicos. Como o conceito político de Estado, os conceitos de 

pessoa, propriedade ou contrato foram socialmente apropriados ao longo da história, ense-

jando, assim, a criação de vocabulários específicos, paulatinamente devolvidos a grupos de 

especialistas neste ou naquele tema. Essa história, a história da apropriação social dos con-

ceitos jurídicos, pode ser assimilada à história do desenvolvimento de diferentes vertentes 

daquilo que Paolo Grossi chamou de ‘pensamento jurídico’, um pensamento “autônomo 

em relação a outras aproximações da realidade.”25  

 

Há mais um traço comum às sugestões de Skinner e à história do pensamento jurí-

dico. Da mesma forma que a teoria política, objeto primordial das preocupações do histori-

ador inglês,26 a doutrina jurídica corresponde à formalização de ideias que, embora um tan-

to quanto complicadas para uma pessoa leiga, orientam-se acima de tudo pela prática. Es-

tudar a história da doutrina é, nesse sentido, estudar a história de um gênero jurídico-

literário voltado para a orientação de comportamentos: um gênero que, por isso, não pode 

ser abstraído dos contextos em que se desenvolve. A orientação imediatamente prática da 

doutrina permite não apenas distingui-la dos gêneros que dela se desprenderam (em parti-

 
24 Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, vol. I (1978), Cambridge: Cambridge 
University Press, X. Similarmente, António Manuel Hespanha, Imbecillitas. As bem-aventuranças da inferio-
ridade nas sociedades do Antigo Regime (2010), São Paulo: Annablume, 15. 
25 Paolo Grossi, Pensiero giuridico (Appunti per una ‘voce’ enciclopedica), in Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno 17 (1988), 263. 
26 O emprego da palavra ‘teoria’, aqui, é enganoso. Tal como conformada a partir do século XVI, a teoria po-
lítica comporta raciocínios similares àqueles que aqui serão chamados de ‘teóricos’. Seu núcleo duro, toda-
via, da mesma forma que o núcleo duro da doutrina no campo jurídico, está em questões práticas. v. Quentin 
Skinner, The Foundations of Modern Political Thought, vol. I (1978), XI: “I take it that political life itself sets 
the main problems for the political theorist, causing a certain range of issues to appear problematic, and a 
corresponding range of questions to become the leading subjects of debate.” 
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cular, da teoria e da empiria), como também ajuda a apartar, com algum grau de objetivi-

dade – e neste ponto reside, talvez, a novidade da leitura proposta nesta dissertação –, a 

boa doutrina da má. Essa ancoragem prática não elimina, entretanto, o caráter essencial-

mente conceitual – e, por isso, parcialmente indisponível – das categorias manejadas nos 

textos doutrinários.27 Tampouco garante imunidade contra requerimentos de ‘proficiência 

formal’, para usar a feliz expressão de Duncan Kennedy.28 

 

Se a história da doutrina pode ser encarada como uma projeção da história deste ou 

daquele conceito jurídico, ela também pode ser tomada como uma história daquilo que se 

convencionou chamar ‘direito dos juristas’, uma noção-irmã do ‘direito científico’ de que 

falava Savigny em meados do século XIX.29 Tal ‘direito dos juristas’, explica-nos Koscha-

ker, é o produto da diferenciação social de um grupo de pessoas que fazem da pesquisa ju-

rídica sua profissão, e assim procedendo, compõem um particular estamento, habilitando-

se a produzir, reproduzir e organizar suas ideias a partir de cânones próprios.30 Discutir o 

‘direito dos juristas’, por isso, é discutir epistemologia jurídica, vale dizer, os modos pelos 

quais o direito é conhecido e constituído por uma comunidade de autores e autoras.31 A 

importância dessa empreitada seria destacada por autores brasileiros como Miguel Reale e 

 
27 v. Paul Ricoeur, The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text (1971), in From Text to 
Action (1991), Evanston: Northwestern University Press, 160: “That the meaning of human actions, of histo-
rical events, and of social phenomena may be construed in several different ways is well known by all experts 
in the human sciences. What is less known and understood is that this methodological perplexity is founded 
in the nature of the object itself and, moreover, that it does not condemn the scientist to oscillate between 
dogmatism and skepticism. As the logic of text interpretation suggests, there is a specific plurivocity belon-
ging to the meaning of human action. Human action, too, is a limited field of possible constructions.” 
28 Duncan Kennedy, Form and Substance in Private Law Adjudication, in Harvard Law Review 89 (1976), 
1697 e passim. 
29 Friedrich Carl von Savigny, System Des Heutigen Römischen Rechts (1840-1849), tradução de Jacinto Me-
sía e Manuel Poley, Sistema del derecho romano actual, vol. I (1878; 2ª ed., 2004), Navarra: Anacleta, 87-89. 
30 Paul Koschaker, Europa und das Römische Recht (1947), tradução de José Santa Cruz Teijeiro, Europa y 
el derecho romano (1955), Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 249 e 282 (observando que os ju-
risconsultos romanos nunca chegaram a constituir um ‘direito dos juristas’, embora o direito privado viesse a 
se tornar seu domínio elementar). Koschaker admite que a terminologia weberiana não é acidental. 
31 Esse não é o único sentido em que a ideia de epistemologia se apresenta na literatura jurídica. cf. Scott 
Brewer, Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process, in Yale Law Journal 107 (1998), 1538-
1681 (empregando a ideia de epistemologia jurídica para referir-se às condições de justificação intersubjetiva 
de argumentos jurídicos). v. nota 41 infra. Ao que parece, esse domínio também poderia ser descrito por 
aquilo que Aristóteles chamava de poética. v. Paul Ricoeur, On Interpretation (1983), in From Text to Action 
(1991), 3: “We can term poetics – after Aristotle – that discipline which deals with laws of composition that 
are added to discourse as such in order to form of it a text that can stand as narrative, a poem, or an essay.” 
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Antônio Luís Machado Neto,32 e seu campo, organizado em um importante, mas já antigo 

livro de Christian Atias,33 retomado há alguns anos por Philippe Jestaz e Christophe Ja-

min.34 Dando continuidade às sugestões desses teóricos, e considerando que a longa dura-

ção histórica é um elemento fundamental para a conformação presente da epistemologia 

jurídica,35 esta dissertação procura traçar a gênese e as implicações dos diferentes gêneros 

assumidos pela literatura jurídico-contratual entre os séculos XVI e XX. 

 

Não se trata, é verdade, de um propósito totalmente novo. Do ponto de vista histó-

rico, percursos similares ao que será trilhado nos próximos capítulos já foram percorridos 

com muita acuidade por Tercio Sampaio Ferraz Junior no Brasil, Tomás Garrido Rubio na 

Espanha e James Gordley nos Estados Unidos,36 para ficarmos com três exemplos ape-

 
32 e.g. Miguel Reale, Miguel Reale, Filosofia do direito (1953; 11ª ed., 1986), São Paulo: Saraiva, 306; e do 
mesmo autor, O direito como experiência (1968; 1992), São Paulo: Saraiva, 124; bem como Antônio Luis 
Machado Neto, Teoria da ciência jurídica (1975), São Paulo: Saraiva, 186. 
33 Christian Atias, Epistémologie juridique (1985), Paris: PUF. 
34 Philippe Jestaz e Christophe Jamin, La doctrine (2004). 
35 A referência à ‘longa duração’ inevitavelmente nos remete a Fernand Braudel (1902-1985), figura-chave 
da nova história desencadeada no final do primeiro quartel do século XX por autores como Lucien Febvre 
(1878-1957) e Marc Bloch (1886-1944), fundadores da revista dos Annales. v. Peter Burke, The French His-
torical Revolution: The Annales School, 1929-1989 (1990), tradução de Nilo Odalia, A Escola dos Annales 
(1929-1989). A revolução francesa da historiografia (1990; 2ª ed., 2010), São Paulo: Editora Unesp, 13 (des-
tacando o papel de Braudel na transformação das ideias de Febvre e Bloch em uma verdadeira escola). Refe-
rências centrais, aqui, são o clássico La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II 
(1949; 2ª ed., 1966), Paris: Armand Colin, bem como a síntese metodológica apresentada em La longue du-
rée, in Annales 13 (1958). A ‘longa duração’ referida no texto e explorada ao longo da dissertação, contudo, 
não diz respeito às ideias de Braudel, em que pese sua influência sobre o pensamento brasileiro ou recente 
recuperação de suas ideias. Trata-se apenas de reconhecer que a formação de diferentes gêneros jurídico-
literários é um fenômeno duradouro e cumulativo. Sobre a passagem de Braudel pela Universidade de São 
Paulo, v. Luís Corrêa Lima, Fernand Braudel e o Brasil. Vivência e brasilianismo (1935-1945) (2009), São 
Paulo: Edusp; e para um balanço da missão universitária francesa no Brasil, v. Paulo Eduardo Arantes, Um 
departamento francês ultramar (1994), São Paulo: Paz e Terra. Sobre a recuperação das ideias de Braudel, v. 
David Armitage e Jo Guldi, Le retour de la longue durée: Une perspective anglo-américaine, in Annales 70, 
2 (2015), 318: “Le retour de la longue durée est intimement lié à des mouvements d’échelle et de cadrage. À 
l’heure de l’explosion des inégalités, des crises de la gouvernance mondiale, du changement climatique, la 
moindre considération des facteurs qui régissent nos vies nécessite un changement d’échelle vers le haut. 
Cette nouvelle longue durée, quoique parée d’habits différents et tournée vers des objectifs renouvelés, re-
quiert de revenir aux questions les plus fondamentales de la méthodologie historique: la sélection des pro-
blèmes, les limites qu’on assigne aux sujets, les outils qu’on utilise pour les étudier. La mémoire a le pouvoir 
de faire ressurgir le potentiel de persuasion, d’imagination et d’inspiration de la discipline historique. [...] 
Dans cette perspective, les nouveaux historiens de la longue durée devraient se servir de l’histoire afin de 
critiquer les institutions qui nous entourent, et la réconcilier ainsi avec son rôle de science sociale critique. 
L’histoire peut permettre de rejeter les anachronismes fondés sur la seule déférence envers la permanence 
des institutions. La pensée historique – de longue durée – doit nous aider à choisir lesquelles de nos insti-
tutions méritent d’être enterrées ou sauvegardées.” 
36 Tercio Sampaio Ferraz Jr, Função social da dogmática jurídica (1980), São Paulo: Revista dos Tribunais; 
Tomás Rubio Garrido, La doctrina de los autores (2006); e James R. Gordley, The Jurists (2014), Oxford: 
Oxford University Press. 
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nas.37 Cada um deles orientou-se por um propósito específico. O texto de Ferraz Junior 

concentrou-se sobre as relações existentes entre a sociedade e os processos de conhecimen-

to do direito; o de Garrido Rubio, sobre as causas do desprestígio angariado pela doutrina 

nas últimas décadas; e o de Gordley, sobre a articulação de grupos de juristas em torno de 

sucessivos movimentos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos. Quanto à epistemo-

logia, já contamos com um vasto corpo de textos a respeito das tensões entre teoria e práti-

ca na literatura jurídica,38 geralmente articuladas em torno da ideia de ‘crise da doutrina’.39 

Problemas epistemológicos pontuais também vêm chamando a atenção da academia. É o 

caso das discussões sobre a doutrina como fonte do direito, sobre o papel da interdiscipli-

naridade no campo jurídico, sobre os limites de sua internacionalização, sobre os critérios 

de avaliação de sua literatura ou sobre os níveis de tolerância a desacordos nos textos jurí-

dicos, todas elas especificamente retomadas no último capítulo da dissertação. 

 

Em que pese a qualidade desses trabalhos, esta dissertação buscará trazer ao leitor 

ou à leitora algo que, ao menos isoladamente, suas fontes secundárias não parecem ofere-

cer. Por um lado, e ao contrário dos livros de Ferraz Junior, Garrido Rubio ou Gordley, ela 

não tomará a literatura jurídica de maneira monolítica, mas procurará, ao invés, traçar-lhe a 

história a partir da emergência (e da posterior coexistência) de diferentes gêneros jurídico-

literários, reconhecendo-lhes, como já se disse, métodos, propósitos e destinatários especí-
 

37 Para além deles, duas publicações brasileiras recentes procuraram explorar especificamente a história do 
direito dos contratos. Luciano Timm recobrou a tradicional narrrativa da passagem de um ‘modelo liberal’ 
para um ‘modelo social’ de contrato para alcançar, a partir de Luhmann, um modelo ‘sistêmico’ ou ‘comple-
xo’ de contrato, tomado como “interface entre todos os subsistemas sociais” – um modelo abandonado em 
favor da análise econômica do direito na última edição do livro, publicada no início de 2015. Cristiano Zanet-
ti, por sua vez, concentrou-se sobre a história da regulação luso-brasileira dos contratos para investigar o que 
chama de ‘fragmentação da liberdade contratual’, hoje exercida “de maneira marcadamente distinta nos con-
tratos subordinados às restrições clássicas, nos contratos de consumo e nos contratos concluídos por adesão 
que não regulam as relações entre o fornecedor e o destinatário final de produtos ou serviços.” v. Luciano 
Benetti Timm, Direito contratual brasileiro. Críticas e alternativas ao solidarismo jurídico (O novo direito 
contratual brasileiro, 2008; 2ª ed., 2015), São Paulo: Atlas, 151; e Cristiano de Souza Zanetti, Direito con-
tratual contemporâneo (2008), São Paulo: Método, XXIX. 
38 e.g. Harry T. Edwards, The Growing Disjunction Between Legal Education and the Legal Profession, in 
Michigan Law Review 91 (1992); George L. Priest, The Growth of Interdisciplinary Research and the Indus-
trial Structure of the Production of Legal Ideas: A Reply to Judge Edwards, in Michigan Law Review 91 
(1992). cf. os textos reunidos em Mark Van Hoecke (organização), Methodologies of Legal Research: Which 
Kind of Method for What Kind of Discipline? (2011), Oxford: Hart Publishing; e a monografia de Jan M. 
Smits, The Mind and Method of the Legal Academic (2012). 
39 e.g. (apenas no Brasil) Otavio Luiz Rodrigues Junior, Dogmática e crítica da jurisprudência (ou da voca-
ção da doutrina em nosso tempo), in Revista dos tribunais 891 (2010); Humberto Bergmann Ávila, A doutri-
na e o direito tributário, in Fundamentos do direito tributário (2012), São Paulo: Marcial Pons; e Judith Ho-
fmeister Martins-Costa, Autoridade e utilidade da doutrina: a construção dos modelos doutrinários, in Ju-
dith Hofmeister Martins-Costa (organização), Modelos de Direito Privado (2014). 
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ficos. Por outro, e diferentemente dos textos que vem sendo dedicados a problemas epis-

temológicos do campo jurídico, esta dissertação buscará enfrentar os problemas da literatu-

ra jurídica contemporânea a partir de sua posição histórica, perquirindo-lhes as origens não 

apenas pelo gosto da narrativa, mas para compreender-lhes a conformação presente. E uma 

terceira particularidade deste trabalho será sua delimitação. Por concentrar-se sobre a his-

tória da literatura contratual, ele também percorrerá fragmentos da história da ideia de con-

trato, bem como algumas das vicissitudes da história de sua regulação. Ao fazê-lo, poderá 

contribuir para desfazer leituras historicamente insustentáveis do direito contratual, tais 

como aquelas que Unger associa a uma ‘história mítica dos direitos privados’,40 sendo útil, 

assim, também às pessoas especificamente interessadas nesse campo. 

 

Delimitação contratual 

 

Por que concentrar a pesquisa sobre o direito dos contratos? Essa pergunta compor-

ta ao menos duas respostas. A primeira é pragmática. Delimitar um tema amplo como a 

história da doutrina a um segmento mais específico como o direito dos contratos pode aju-

dar a reduzir o número de omissões e equívocos da narrativa, além de torná-la mais ade-

quada ao grau acadêmico perseguido pelo trabalho. A segunda resposta, mais intrincada, é 

‘ontológica’.41 Ela diz respeito ao papel constitutivo assumido pela doutrina, ou ao menos 

por uma parte dela, no âmbito do direito dos contratos.42 

 
40 Esse ponto é resumido por Zhiyuan Cui em seu prefácio a Roberto Mangabeira Unger, Politics: The Cen-
tral Texts (1997), tradução de Paulo César Castanheira, Política: os textos centrais (2010), São Paulo: Boi-
tempo, 16: “Outro exemplo importante do fetichismo institucional é o que Unger descreve como a ‘história 
mítica dos direitos privados’. De acordo com esta história mítica, o atual sistema jurídico ocidental de propri-
edade e contrato incorpora a lógica inerente à economia de mercado. Contrário a esta visão, Unger insiste em 
que a economia de mercado não encerra um conteúdo jurídico e institucional predeterminado. O mercado 
pode ser institucionalmente reinventado. O regime vigente de propriedade e contrato é menos um reflexo de 
uma lógica profunda de necessidades econômicas e sociais do que o resultado incerto de lutas políticas, e 
poderia ter assumido outras formas institucionais. Os casos e tendências divergentes dentro do direito atual 
de propriedade e contrato, tais como as relações pré-contratuais ou extracontratuais juridicamente protegidas, 
já sugerem elementos de um ordenamento legal e institucional alternativo da economia de mercado. Unger 
dedica parte importante de sua teoria social construtiva ao desenvolvimento de sistemas alternativos de pro-
priedade e contrato. Mostra como se pode atingir esse objetivo mediante o redirecionamento das tendências 
divergentes dentro do atual sistema de direitos privados.” 
41 Sigo aqui e ao longo do texto a ideia de ontologia tomada por John R. Searle. Por último, v. Making the 
Social World (2010), Oxford: Oxford University Press, 18. Para Searle, a ontologia diz respeito ao modo de 
ser das coisas. Ela é diferente da epistemologia, que diz respeito ao modo de conhecer essas mesmas coisas. 
Assim, quando falamos que algo é objetivo ou subjetivo, podemos estar nos referindo à ontologia ou à epis-
temologia desse objeto. Coisas ontologicamente objetivas são aquelas cuja existência não depende de experi-
ências subjetivas. É o caso das montanhas, das bicicletas e dos micróbios. Coisas ontologicamente subjetivas, 
ao invés, só existem enquanto experimentadas pelas pessoas ou, em alguns casos, pelos animais. É o caso dos 
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Dizer que a doutrina tem um papel constitutivo é dizer que ela pode, mesmo sem a 

intervenção dos tribunais, e mesmo sem a mediação direta ou específica da lei, definir o 

sentido da prática contratual. É que ao contrário do que ocorre, digamos, no campo da res-

ponsabilidade, no direito dos contratos a prática extrajudicial ou extra-arbitral (tomando a 

ideia de arbitragem em sentido estrito)43 tem um peso considerável.44 Por conta disso, pa-

 
jogos de futebol, da Presidência da República e do contrato. Coisas ontologicamente subjetivas, não obstante, 
podem ser conhecidas de maneira objetiva – elas podem ser epistemologicamente objetivas. 
42 Novamente John R. Searle, Making the Social World (2010), 17-18. Neste ponto, sua reflexão remonta a 
How to Derive “Ought” from “Is”, in The Philosophical Review 73 (1964); e ao seu conhecido Speech Acts. 
An Essay in the Philosophy of Language (1969; 2011), Cambridge: Cambridge University Press. Para um 
panorama do desenvolvimento de suas ideias, v. Barry Smith, John Searle: From Speech Acts to Social Rea-
lity, in John Searle (2003), Cambridge: Cambridge University Press. No direito, apropriações das ideias de 
Searle podem ser encontradas nos textos de Andrei Marmor, How Law Is Like Chess, in Legal Theory 12 
(2006); Social Conventions: From Language to Law (2009), Princeton: Princeton University Press (mais 
próximo, aqui, de David Lewis que de Searle); e The Language of Law (2014), Oxford: Oxford University 
Press (retomando temas clássicos de Searle, sem, contudo, referi-lo); nos trabalhos de Peter M. Tiersma, The 
Language of Offer and Acceptance: Speech Acts and the Question of Intent, in California Law Review 74 
(1987); Reassessing Unilateral Contracts: The Role of Offer, Acceptance and Promise, in U.C. Davis Law 
Review 26 (1992); e de Sanford Schane, A Speech-Act Analysis of Consideration in Contract Law, in Paul 
Pupier e José Woehrling (organização), Language and Law (1989), Montreal: Wilson & Lafleur; bem como, 
ainda de Schane, e mais recentemente, Contract Formation as a Speech Act, in Lawrence M. Solan e Peter 
M. Tiersma (organização), The Oxford Handbook of Language and Law (2012), Oxford: Oxford University 
Press; nos artigos de Neil MacCormick, Legal Obligation and the Imperative Fallacy, in Alfred W. B. Simp-
son (organização), Oxford Essays in Jurisprudence. Second Series (1973), Oxford: Oxford University Press; 
Voluntary Obligations and Normative Powers, in Aristotelian Society Supplementary Volume 46 (1972); e 
What is Wrong with Deceit, in Sydney Law Review 10 (1983); bem como eu seu livro com Ota Weinberger, 
An Institutional Theory of Law (1986), Dordrecht: Reidel; na monografia de Carlos Ferreira de Almeida, 
Texto e enunciado na teoria do negócio jurídico, 2 vols. (1992), Coimbra: Almedina; nos artigos de Jaap 
Hage, What is a legal transaction?, in Maximilian del Mar and Zenon Bankowski (organização), Law as Ins-
titutional Normative Order (2009), Farnham: Ashgate; A Model of Juridical Acts: Part 1: The World of Law, 
in Artificial Intelligence and Law 19 (2011); e Juridical Acts and the Gap between Is and Ought, in Nether-
lands Journal of Legal Philosophy 42 (2013); e de modo pioneiro, nas monografias de Gaetano Carcaterra, 
Le norme costitutive (1974), Milano: Giuffrè; e La forza costitutiva delle norme (1979), Bulzoni: Roma (re-
ferindo-se especificamente a John L. Austin e a Searle). 
43 Trata-se, aqui, dos procedimentos de tribunais generalistas, constituídos sob a Lei 9.307/1996. Excluem-se 
dessa categoria os mecanismos de preenchimento ad hoc do conteúdo contratual, como ocorre, por exemplo, 
com a definição, por terceiros, do objeto de um contrato per relationem. 
44 Edward L. Rubin, The Nonjudicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law, in Northwestern Law 
Review 90 (1995). Rubin alargaria o argumento em Obstructing Law’s Future with Conceptions from its 
Past, in Sam Muller et alli (organização), The Law of the Future and the Future of Law, vol. II (2012), The 
Hague: Torket Opsahl, 415: “The law of the future has already arrived, but it still strikes us as a disconcer-
ting potentiality because our concept of law is tied to the legal system that modernity has displaced. This 
system regarded law as a set of rules governing human behaviour that were promulgated in definitive form. 
The law that has already arrived, and will dominate our foreseeable future, will be concerned with produ-
cing real world results, rather than specifying decision-making procedures, it will be tailored to particular 
situations rather than being stated in general terms, and it will be seen as a means of administrative supervi-
sion, rather than a declaration of general principles.” v. ainda, de volta ao campo dos contratos, Claire Hill, 
Bargaining in the Shadow of the Lawsuit: A Social Norms Theory of Incomplete Contracts, in Delaware 
Journal of Corporate Law 34 (2009), 220: “the now-established recognition of the importance of extralegal 
forces in contracting needs to be better integrated into the scholarship of contracting; the analysis of statu-

 



 

 

16 

rece correto dizer que seu modo de ser, ou de uma parte dele ao menos, independe de de-

terminações judiciais ou arbitrais para conformar-se.45 Essa hipótese é reforçada pela ideia 

de que contratos complexos só chegariam ao Judiciário após sua estabilização pela práti-

ca.46 Quando assistida pela advocacia consultiva – retome-se o argumento –, esse segmen-

to da prática contratual pode encontrar na doutrina referências autoritativas para sua segu-

rança e, esperançosamente, para sua igualdade. 

 

O reconhecimento do papel da doutrina é muito mais recente que seu exercício. 

Novos procedimentos, cláusulas e (no caso do civil law) tipos contratuais há muito vêm 

sendo forjados pela doutrina e incorporados pela prática antes mesmo de serem conhecidos 

pelos tribunais,47 e mesmo antes de qualquer referência direta ou específica pela lei. Pense, 

por exemplo, nos já antigos contratos de franquia e factoring, ou nos mais recentes contra-

tos de swap e EPC. Doutrina e prática estabeleceram, aqui, uma ontologia contínua,48 por-

que alheia à mediação judicial, e apenas indiretamente referida à mediação legislativa. É o 

que ocorre, por exemplo, quando a atipicidade contratual (excluídos, para este efeito, os 

domínios societários) é legislativamente autorizada sob condição de aderência a ‘normas 

gerais’ estabelecidas pela lei ou ‘interesses passíveis de tutela’ pela ordem jurídica.’49 Tra-

 
tory law and court-made law needs to take into account the limited and intricate role of law in parties' con-
tracting behavior.” 
45 Dizer que a ontologia ou o modo de ser de uma parte da prática contratual independe das determinações 
judiciais não significa afirmar a irrelevância da jurisprudência nesse âmbito. Significa apenas que essa parte 
da prática pode desenvolve-ser sem prejuízo do silêncio dos tribunais. É diferente do que ocorre, por exem-
plo, com a responsabilidade (ou ao menos com uma noção tradicional de responsabilidade), porque sua afir-
mação (ou confirmação) depende do Judiciário. 
46 e.g. Ronald J. Gilson, Charles F. Sabel e Robert E. Scott, Contract and Innovation: The Limited Role of 
Generalist Courts in the Evolution of Novel Contractual Forms, in New York University Law Review 170 
(2013). Para os autores, os principais responsáveis pela inovação no campo contratual seriam os contratantes, 
e não os tribunais, como acreditariam alguns. O que se sugere ao longo deste trabalho é que essa inovação 
pode ser radicalizada – e especialmente equalizada – pela intermediação da doutrina. 
47 Esta é a hipótese central do texto de Gilson, Sabel e Scott referido na nota anterior. 
48 Rubin refere-se a uma coisa parecida quando fala da ‘unidade discursiva’ estabelecida entre doutrinadores 
e juízes. Edward L. Rubin, The Practice and Discourse of Legal Scholarship, in Michigan Law Review 86 
(1988). Antes, Learned Hand referiu-se a juristas e juízes como “trabalhadores do mesmo vinhedo”. Learned 
Hand, Have the Bench and Bar Anything to Contribute to the Teaching of Law?, in Michigan Law Review 24 
(1926). Referindo-os, Jan M. Smits, The Mind and Method of the Legal Academic (2012), 20. 
49 v. Código Civil brasileiro de 2002, art. 425: “É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as 
normas gerais fixadas neste Código.” E Código Civil italiano de 1942, art. 1.322: “Le parti possono libera-
mente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). [¶] Le 
parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, 
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” 
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ta-se de um âmbito em que o ‘direito fixado nos livros’ e o ‘direito realizado na prática’, 

instâncias celebremente apartadas por Pound,50 parecem convergir mutualisticamente. 

 

Algumas pessoas podem considerar a delimitação contratual artificiosa. Essa é uma 

crítica razoável. Quando pensamos em um ‘direito dos contratos’, geralmente partimos de 

uma matriz metodológica conforme a qual o que distingue as disciplinas jurídicas são os 

limites do conjunto de disposições legislativas que lhe dizem respeito. Em boa medida, 

nossas faculdades de direito ainda são organizadas assim. Estudamos direito civil em cinco 

semestres porque são cinco os livros do Código Civil. Partimos da ideia de pessoa porque 

o Código Civil começa com a disciplina da personalidade e da capacidade. Terminamos o 

curso discutindo questões sucessórias porque essa é a matéria do último livro do Código 

Civil.51 Se formos além do direito civil, a perplexidade cresce. Aprendemos propriedade 

sem discutir questões urbanísticas porque estas últimas escapam aos domínios da legisla-

ção civil. Não estudamos as consequências tributárias dos contratos porque a tributação é 

objeto de leis específicas. Discutimos direito de família sem percorrer a disciplina do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente. E os exemplos poderiam multiplicar-se. 

 

Essas não são, é verdade, divisões arbitrárias. Pelo contrário: na maioria dos casos, 

é possível justificar a ordem de estudos por razões teóricas e históricas bem sedimentadas e 

refletidas. Ainda assim, tais divisões fazem menos sentido na prática que nos códigos. Di-

reito dos contratos, direito de família e direito das coisas, por exemplo, – para não falar de 

direito das relações domésticas, direito ambiental ou direito antitruste, – costumam ser cla-

ramente distintos nas leis, mas não na vida.52 Dificilmente encontraremos um contrato que 

não envolva questões familiares, administrativas, concorrenciais ou mesmo processuais 
 

50 Roscoe Pound, Law in the Books and Law in Action, in American Law Review 44 (1910). O sentido que 
Pound confere aos ‘livros’ é mais amplo do que o sugerido no texto, abarcando também a lei. 
51 Não quero sugerir que isso seja uma regra. No Código Civil de 1916, por exemplo, o direito de família 
antecedia o direito das obrigações, e uma boa amostra dos cursos oferecidos sob sua vigência (ou seja, até 
2003) não seguia essa ordem. (Minha referência, aqui, são cursos oferecidos nos anos 80 e 90 nas Faculdades 
de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de São Paulo, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Pernambuco). 
52 O campo em que em que a artificialidade das delimitações disciplinares vem sendo denunciada de modo 
mais veemente parece ser o do direito antitruste. Pense, por exemplo, em temas de fronteira como a fixação 
de preços de revenda, a determinação de cláusulas de exclusividade ou o abuso de dependência econômica, 
para não falar da recente Resolução 10/2014 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a 
respeito dos parâmetros para a notificação obrigatória de contratos associativos à autoridade antitruste. Para 
um panorama teórico, v. os textos reunidos em Gustavo Olivieri e Andrea Zoppini (organização), Contratto e 
antitrust (2008), Bari: Laterza. 
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(especialmente diante dos acordos ou negócios jurídicos de direito processual referidos pe-

lo novo Código de Processo Civil).53 Apartar essas dimensões parece ser, afinal, um expe-

diente justificado apenas na medida em que nosso ponto de partida for constituído por lei-

turas ‘legalistas’ de teorias da norma e do ordenamento.54 

 

Parece, mas, ao menos no campo contratual, não é. O direito dos contratos pode ser 

encarado como um específico conjunto de disposições jurídicas agrupadas neste ou naque-

le código, nesta ou naquela lei, mas também pode ser visto como uma trama de proposi-

ções voltadas para um objeto específico, qual seja, o contrato como prática social distin-

ta.55 E a diferença não é pequena. Em vez de alcançar o contrato a partir de disposições 

normativas reputadas contratuais, percorremos o caminho contrário: a partir de uma deter-

minada prática social – e uma prática que representa “a forma central de associação huma-

na na sociedade moderna,” como diz Collins –,56 alcançamos as proposições que compõem 

seu horizonte de sentidos. E alcançamo-las onde quer que elas estejam. No primeiro caso, 

fatalmente cairíamos em uma controvérsia a respeito de quais disposições podem ser legi-

timamente empregadas pelo agente ou intérprete. Aqui está, aliás, o velho debate sobre a 

teoria das fontes, conforme o qual apenas a legislação e os costumes (eventualmente acres-

cidos da jurisprudência e dos enigmáticos princípios gerais do direito) podem ser conside-

rados fontes formais do direito. No segundo, isto é, quando tomamos o contrato como prá-

tica social distinta, o que está em jogo são os sentidos de um conjunto de comportamentos. 

Sentidos orientados por proposições que podem corresponder às velhas fontes formais do 

direito, mas que também podem ser buscadas, para usar o exemplo que aqui importa, na 

doutrina. Observe que a razão ontológica da delimitação contratual deste trabalho ganha, 

 
53 v. Lei 13.105/2015, art. 190: “Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às 
partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 
convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. [¶] 
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 
artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.” E art. 191, ainda do novo 
Código de Processo Civil: “De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos 
atos processuais, quando for o caso.” 
54 Para uma alternativa, v. notas 661 e 662 infra e referências no texto. 
55 v. Herbert L. A. Hart, The concept of law (1961; 2ª ed., 1994), Oxford: Oxford University Press, 55-61. 
56 Hugh Collins, Regulating Contracts (1999), Oxford: Oxford University Press, 13. O contrato tornou-se 
uma forma de associação hipertrofiada, é verdade, mas ainda asssim segue sendo uma forma de associação 
diferente daquela estabelecida entre o Estado e seus contribuintes, entre um homicida e sua vítima, entre pes-
soas que compartilham a vida doméstica ou entre ascendentes e descendentes. 
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neste ponto, ainda mais relevância. A doutrina deixa de ser uma fonte ‘indireta’57 para tor-

nar-se um referencial normativo de primeira ordem, um atalho para a identificação de re-

gras constitutivas e regulativas de determinada prática, ainda quando essa prática não tenha 

sido objeto de legislação, decisão judicial ou mesmo reiteração consuetudinária.58 

 

Ordem da exposição 

 

Além desta introdução, o texto conta com três capítulos, seguidos de uma breve 

conclusão. O primeiro deles trata da formação da doutrina contratual. Ele está dividido em 

três seções, cada uma delas subdividida em alguns itens. A primeira seção diz respeito à 

iurisprudentia romana. Trata-se, aqui, do período compreendido entre o século V a.C. e a 

segunda metade do século VI d.C., momento em que um imperador bizantino chamado Jus-

tiniano decide consolidar em um único documento, hoje chamado de Corpus iuris civilis, o 

pensamento jurídico produzido desde os tempos republicanos. De modo ainda fragmentá-

rio, e com propósitos eminentemente práticos, seus artífices vão estabelecer os alicerces 

daquilo que hoje chamamos de direito dos contratos. É sobre esses alicerces que trabalha-

rão os autores apresentados na segunda seção do capítulo, que trata do pensamento jurídico 

medieval – mais especificamente, do pensamento jurídico desenvolvido entre os séculos XI 

e XV. Nessa empreitada, civilistas e canonistas buscarão conciliar os textos romanos e as 

escrituras sagradas com problemas que não foram figurados por seus autores. Eles também 

tentarão articular esses textos a fim de conferir-lhes unidade. Para tanto, lançarão as bases 

de algumas técnicas hermenêuticas que permanecem em uso na prática jurídica contempo-

rânea. Finalmente, a terceira seção do capítulo trata do pensamento de teólogos-juristas 

espanhóis que viveram entre os séculos XVI e XVII. Este é o ponto de chegada da formação 

apresentada neste capítulo. A partir daqui – e não a partir do século XIX, como sugerem 

 
57 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de direito civil, vol. I, Introdução ao direito civil. Teoria geral de 
direito civil (1961; 20ª ed., 2004), Rio de Janeiro: Forense, 75. 
58 A dimensão normativa ou referencial da doutrina é historicamente negligenciada no Brasil. Até cinquenta 
ou sessenta anos atrás, essa negligência podia ser explicada pela incipiência da advocacia consultiva e da 
prática contratual no País. Hoje ela não se justifica. e.g. Orlando Gomes, Introdução ao direito civil (1957), 
Rio de Janeiro: Forense, 55: “Evidentemente, a doutrina não pode ser considerada fonte formal do Direito. 
[...] Mas, através das divergências que os autores mantêm, forma-se o pensamento jurídico, de larga influên-
cia na elaboração do direito. [...] A sua influência se manifesta em três sentidos: primeiro, pelo ensino minis-
trado nas Faculdades de Direito; segundo, sôbre o legislador; terceiro, sôbre o juiz.” 
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autores importantes –,59 a doutrina contratual se consolida, enveredando, em seguida, por 

um longo período de fragmentação que, ao que tudo indica, segue em curso. 

 

Essa fragmentação é o objeto do segundo capítulo. Desta vez, as seções são quatro. 

Na primeira, que não conta com subitens, examina-se aquilo que está por trás da turbulên-

cia enfrentada pela doutrina a partir do século XVI: o humanismo jurídico. Recuperando 

uma leitura do direito figurada em Roma, mas abandonada por autores medievais e esco-

lásticos, os humanistas abrirão caminho para o recrudescimento formal da literatura dou-

trinária e a emancipação literária da teoria. Quanto à doutrina, discutida na segunda seção 

do capítulo, uma sequência de movimentos iniciada com o jusnaturalismo dos séculos XVI 

e XVII e encerrada com as escolas de Savigny no curso do século XIX cuidará de depurar as 

categorias jurídicas dos fundamentos aristotélico-tomistas que as sustentavam, transfor-

mando, ao cabo, e já diante de razões positivistas, a velha síntese teórico-doutrinária sal-

mantina naquilo que hoje chamamos de dogmática jurídica. Este será o momento de radi-

calização daquilo que Gorla chamou de “tendência à generalização e à abstração própria 

dos juristas de civil law.”60 O percurso da teoria, discutido na terceira seção, será parecido. 

No primeiro ensaio de emancipação, realizado ainda no século XVI, autores do humanismo 

protestante lançarão perguntas especificamente teóricas que, já diante do debate voluntaris-

ta desencadeado no século XIX, serão adaptadas ao campo contratual, compondo, a partir 

daí, um gênero jurídico-literário autônomo. O segundo capítulo se encerra com a discussão 

dos aportes científicos na literatura contratual. Além da ideia de ciência dogmática, sugeri-

da na Alemanha pelo usus modernus pandectarum e definitivamente abraçada no século 

XIX, serão discutidos aqui os movimentos de crítica ao pensamento jurídico clássico, tanto 

pela via factual quanto pela via formal, bem como, e especialmente, a ideia de direito co-

mo ciência social em sentido estrito, ideia que está por trás do desenvolvimento contempo-

râneo da literatura empírica. Esta seção conta também com um excurso a respeito das rela-

ções entre o pensamento teórico ou científico e o direito comparado. 

 

Os itinerários históricos apresentados nos dois primeiros capítulos envolvem, ines-

capavelmente, uma série de omissões. Elas são menos drásticas no primeiro. Nele, como se 

 
59 v. nota 784 infra. 
60 Gino Gorla, Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico, vol. I 
(1954), Milano: Giuffrè, 325. 
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disse, serão privilegiados três momentos formativos da doutrina contratual: o primeiro, lo-

calizado em Roma entre meados do século V a.C. e 565; o segundo, mais difuso, situado 

nas cidades universitárias da Europa ocidental entre os séculos XII e XV; e o terceiro, con-

centrado na Península Ibérica, e particularmente em Salamanca, entre os séculos XVI e 

XVII. Ao menos quinhentos anos ficam de fora desse recorte, o que não é pouco. Essa au-

sência, entretanto, se justifica pela dissolução do direito como prática social autônoma en-

tre as últimas décadas do século VI e o início do século XI. Uma “era sem juristas”, dirá 

Belluomo;61 “sem escolas de direito, sem livros jurídicos, sem uma classe profissional de 

juízes e advogados”, especificarão Berman e Reid.62 Sem esses elementos – sem escolas, 

sem livros e sem juristas – não pode haver doutrina. As omissões do segundo capítulo se-

rão mais significativas. Serão mais significativas, em primeiro lugar, porque entre os sécu-

los XVI e XIX a literatura jurídica torna-se uma empreitada global. Seu mapeamento inte-

gral, por conseguinte, deixaria de ser impressionista para tornar-se (na melhor das hipóte-

ses) um exercício de arte abstrata. As omissões do segundo capítulo também serão mais 

significativas do que as do primeiro por conta de um às vezes anacrônico e quase sempre 

metamórfico, conquanto adaptativo sincretismo metodológico assumido pela literatura a 

partir de então, sobretudo na América Latina,63 e particularmente no Brasil. 

 

Um exemplo precoce desse sincretismo pode ser encontrado nas reflexões de uma 

figura proeminente no debate do início do século XIX como José Luís de Carvalho e Melo 

(1774-1826), o Visconde de Cachoeira, responsável pelos estatutos que orientariam as 

primeiras décadas de estudos jurídicos no País.64 Escrevendo em 1825, o jurista criticava 

 
61 Manlio Bellomo, L’Europa del diritto comune (1989), tradução de Lydia G. Cochrane, The Common Legal 
Past of Europe (1995), Washington: Catholic University of America Press, 34. 
62 Harold J. Berman e Charles J. Reid, Jr., Roman Law in Europe and the Jus Commune: a Historical Over-
view with Emphasis on the New Legal Science of the Sixteenth Century, in Syracuse Journal of International 
Law and Commerce 20 (1994), 4. Isso não significa, todavia, que o direito dos contratos não tenha avançado 
no período. v. Gino Gorla, Il contratto, vol. I (1954), 27-32. 
63 v. Diego Eduardo López Medina, Teoría impura del derecho. La transformación de la cultura juridica 
latino-americana (2004), Bogotá: Legis, passim (discutindo as apropriações e adaptações latino-americanas, 
e sobretudo colombianas do direito social, especialmente quanto a François Geny); e Jorge L. Esquirol, The 
‘Three Globalizations’ in Latin America, in Comparative Law Review 3 (2012), 10-11 (sugerindo que as du-
as primeiras ‘globalizações do pensamento jurídico’ de Duncan Kennedy – v. notas 357, 437 e 597 infra – 
teriam se transformado em uma linguagem híbrida nas recepções latino-americanas).  
64 Baiano formado em Coimbra, Carvalho e Melo havia sido dos responsáveis pelo texto da Constituição Im-
perial de 1824, elaborando, pouco depois, os estatutos de um curso de direito criado provisoriamente no Rio 
de Janeiro pelo Decreto de 9 de janeiro de 1825. Por força do art. 10º da Lei de 11 de agosto de 1827, esses 
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os usos do humanismo jurídico (um movimento do século XVI) no ensino jurídico portu-

guês (que experimentara no final do século XVIII), propugnando, ainda que discretamente, 

por um modelo similar àquele avançado pelos comentadores (dos séculos XIV e XV), tudo 

isso a partir de um vocabulário cientificista que nos remete ao usus modernus pandectarum 

(localizado nos séculos XVI), e que ganharia sua formulação mais bem acabada no pensa-

mento de seu contemporâneo Savigny (ainda na primeira metade do século XIX).65 

 

Finalmente, o terceiro e último capítulo da dissertação conta com quatro seções. Na 

primeira delas, procura-se organizar as noções de doutrina, teoria e empiria a partir de seus 

propósitos, métodos e destinatários, como se terá sugerido nos capítulos anteriores. Passa-

se em seguida àquele que parece ser o dilema mais frequente nas discussões a respeito da 

literatura jurídica: a tensão entre teoria e prática. Neste ponto, um conhecido debate trava-

do nos Estados Unidos no início da década de 90 servirá de paradigma para a contraposi-

ção de leituras polarizantes e conciliatórias. Trata-se do debate estabelecido entre Harry 

Edwards, para quem a literatura jurídica deveria orientar-se prioritariamente pela prática, e 

George Priest, um defensor da diluição do direito nos cânones metodológicos de outros 

campos do conhecimento. Ainda nesta segunda seção, as tensões entre teoria e prática se-

rão exploradas no debate meta-literário brasileiro, um debate que, em sucessivas ondas de 

interesse, vem sendo construído desde a segunda metade do século XX por autores como 

Miguel Reale, Antonio Luis Machado Neto e Tercio Sampaio Ferraz Junior. A última se-

ção do capítulo (e também da dissertação) cuida de algumas implicações da distinção entre 

 
estatutos seriam aproveitados nas Faculdades de Direito de São Paulo e de Olinda. v. Alberto Venâncio Fi-
lho, Das Arcadas ao bacharelismo (1977; 2ª ed., 2011), São Paulo: Perspectiva, 30-31. 
65 “Além do que fica dito” escrevia o Visconde em seus estatutos de 1925, “cumpre observar que a nimia 
erudição dos autores dos estatutos de Coimbra; a profusão com que a derramaram na sua obra, o muito e de-
masiado cuidado com que introduziram o estudo de antiguidades e as amiudadas cautelas que só deveriam 
servir para aclarar, e alcançar o sentido dos difficeis, fizeram que os estudantes sahissem da Universidade 
mal aproveitados na sciencia do direito patrio, e sobrecarregados de subtilezas, e antiguidades, que mui pou-
co uso prestaram na pratica dos empregados a que se destinaram. [¶] Os mesmos mestres e doutores, para se 
acreditarem de sabios perante seus companheiros e discipulos, faziam longos e profundos estudos de direito 
romano e antiguidade, e seguindo nelles a escola Cujaciana, philosophavam muito theoricamente sobre os 
principios de direito, e por fugirem o rumo da de Bartholo, Alciato, e mais glosadores e casuitas, ensinavam 
jurisprudencia mais polemica do que apropriada á pratica da sciencia de advogar, e de julgar. Não foi só ni-
mio estudo de direito romano a causa principal de se não formarem verdadeiros jurisconsultos; foi tambem, 
como já dissemos, a falta de outras partes necessarias da jurisprudencia, e que, fundadas na razão, preparam 
os animos dos que aprendem para conseguirem aos menos os principios geraes de tudo, que constitue a sci-
encia da jurisprudencia em geral, e cujo conhecimento forma os homens para os diversos empregos da vida 
civil.” Anexo à Lei de 11 de agosto de 1827, o texto integral dos estatutos está disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-11-08-1827.htm. Todas as referências a textos disponí-
veis online foram checadas dia 11.01.2016. 
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doutrina, teoria e empiria sobre a organização do discurso acadêmico. Seu propósito é evi-

denciar que a relevância dessa tripartição não se esgota na história, mas, ao invés, pode 

trazer uma série de benefícios para a produção jurídico-literária contemporânea.  
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CONCLUSÃO 

 

Os dois primeiros capítulos deste trabalho cuidaram do passado da doutrina contra-

tual. O terceiro, do seu presente. Em todos eles a exposição foi orientada por um argumen-

to pluralista: um argumento conforme o qual a literatura jurídica não pode ser tomada de 

maneira monolítica, mas deve, em vez disso, ser desdobrada em três gêneros: a doutrina – 

seu gênero elementar, objeto específico da dissertação –, a teoria e a empiria. O argumento 

pluralista foi tomado de duas maneiras ao longo do longo do texto. Primeiro, como abstra-

ção histórica de um movimento de fragmentação da literatura contratual. Depois, como 

critério para uma proposta epistemológica de desfragmentação dessa mesma literatura. 

Neste último caso, a distinção de gêneros jurídico-literários também serviu de base para 

propostas de reconciliação entre teoria e prática e reorganização do discurso acadêmico. 

Algumas das indicações traçadas até aqui, entretanto, foram além do passado e do presente 

da doutrina contratual, apontando também para o seu futuro. É hora de sumariá-las. 

 

Tomada como um gênero jurídico-literário dotado de propósitos, métodos e desti-

natários próprios, a doutrina contratual é algo relativamente novo na cultura jurídica oci-

dental. Relativamente novo porque não surgiu na antiguidade romana, mas na escolástica 

tardia salmantina, ou, de modo mais preciso, em um movimento que começa na Universi-

dade de Bolonha entre os séculos XI e XII e alcança seu auge, que é também seu estertor, na 

Universidade de Salamanca entre séculos XVI e XVII. É correto dizer que o direito romano 

tenha sido seu elemento nuclear, mas não foi ele, e sim sua abstração, – ou, para seguir 

com a precisão, uma combinação entre sua abstração e um conjunto de categorias empres-

tadas do pensamento filosófico de Aristóteles e Tomás de Aquino – que daria forma ao 

conteúdo dos textos que hoje chamamos de doutrinários. A doutrina contratual é resultado 

de um esforço que começa com Irnério e Acúrsio nos séculos XI e XII, passa por Bártolo, 

Baldo e seus discípulos entre os séculos XIV e XV e chega às suas melhores formulações em 

Lessius, Molina e Oñate nos séculos XVI e XVII. Direito e filosofia, aqui, formam uma sín-

tese. A ideia de contrato, longamente abstraída a partir dos textos jurídicos romanos, en-

contraria na justiça comutativa seu fundamento. É a partir daqui que categorias como ofer-

ta e aceitação, erro, dolo e coação, lesão, causa e responsabilidade contratual ganham os 

contornos que hoje nos são familiares. Essa é a origem da doutrina contratual moderna. 
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Preservadas por jusnaturalistas como Grócio, Pufendorf e Barbeyrac, essas catego-

rias – as categorias, mas não seus fundamentos, – seriam absorvidas por Domat e Pothier, e 

deles chegariam ao Código Napoleão de 1804. Elas também seriam aproveitadas pelos 

exegetas do Código francês e dos diplomas que o emularam, entre os quais um número 

significativo codificações latino-americanas. Juristas alemães também se apropriariam das 

categorias medievais e escolástico-tardias preservadas pelo jusnaturalismo. No território 

alemão, entretanto, essa apropriação ganharia, especialmente com Savigny, um novo mé-

todo, e particularmente no campo contratual, um novo fundamento. O novo método envol-

veria uma combinação de historicismo, conceitualismo e pensamento sistemático. O novo 

fundamento corresponderia à realocação da ideia da vontade. Realocação, e não descoberta 

ou redescoberta, porque a vontade sempre esteve presente no pensamento jurídico. Os ju-

risconsultos romanos nunca deixariam de recorrer à voluntas, e ela já havia desempenhado 

um papel central nas abstrações propostas por glosadores e comentadores. Ao cabo, a von-

tade serviria de critério para muitas das proposições doutrinárias ditadas pelos autores sal-

mantinos. A novidade, portanto, não estava no conceito, mas no espaço que ele viria a 

ocupar. Esse espaço seria aquele deixado pela noção de justiça comutativa. Criam-se, as-

sim, as condições intelectuais para a emancipação da teoria contratual. 

 

Esse movimento, entretanto, foi mais turbulento do que o parágrafo anterior pode 

sugerir. A passagem do voluntarismo à literatura teórica foi intermediada pela emergência 

de novos métodos e propósitos na literatura contratual. Embora a ideia de vontade tenha 

sido objeto de reflexões altamente sofisticadas, especialmente pelo inédito diálogo estabe-

lecido pelos juristas com uma incipiente psicologia, ela não parecia explicar adequadamen-

te as velhas categorias contratuais elaboradas a partir justiça comutativa. Diante de um im-

passe a respeito da explicação desta ou daquela categoria, teríamos duas saídas. Uma seria 

abandonar a ideia de vontade em favor de outro fundamento. Outra, aprofundá-la. A saída 

mais comum – explicada, talvez, pela convergência das ideias disponíveis – foi o aprofun-

damento da vontade. O problema é que em alguns casos o mergulho foi tão profundo que 

deixou de ser possível apontar para a superfície. E a superfície, neste caso, era a prática 

jurídica. Os ganhos de sofisticação trazidos pelo debate voluntarista são acompanhados, 

assim, por perdas maciças de utilidade dos textos jurídicos. Os desacordos se multiplicam 

– e a doutrina, como vimos, não é o melhor lugar para manter um desacordo. 
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Para além da disjunção entre doutrina e teoria, uma série de componentes da síntese 

jurídico-filosófica promovida entre juristas bolonheses e salmantinos se perderia entre os 

séculos XVIII e XIX. Um deles, como se vem dizendo, foi a ideia de justiça comutativa. Ou-

tro – a metáfora é boa o suficiente para ser repetida pela terceira vez –, foi aquilo que Wi-

eacker chamou de ‘imagem da sociedade’,833 ou seja, uma representação que desse conta 

da prática a que a doutrina diz respeito. Alguns juristas procuraram sanar esta última baixa 

a partir de reviravoltas na teoria. O problema, acreditavam eles, estaria no caráter individu-

alista, ensimesmado ou excessivamente abstrato do positivismo legalista ou, no caso ale-

mão, do positivismo histórico-conceitual de Savigny e seus seguidores. Agrupadas sob a 

rubrica do ‘sociologismo jurídico’, suas primeiras propostas, rapidamente globalizadas, 

não foram propriamente um sucesso, embora não tenham deixado de impactar certas parce-

las da doutrina contratual e de uma já emancipada teoria do contrato. As repercussões do 

sociologismo, entretanto, não se limitariam aos gêneros jurídico-literários já existentes. 

Mais do que isso, esse movimento contribuiria para a aproximação entre direito e ciências 

sociais, e com ela, para o surgimento da empiria como um gênero autônomo. 

 

Esse resumo pode sugerir que tudo ficou bem a partir de então: que textos doutriná-

rios, teóricos e empíricos passaram a perseguir suas vocações de modo consciente e articu-

lado, reconhecendo suas particularidades e explorando suas convergências e conexões. In-

felizmente não foi isso que aconteceu. Doutrina, teoria e empiria não seguiram caminhos 

bem definidos, tampouco aprofundaram suas sinergias. No fim das contas, prevaleceu a 

ideia de que a tarefa das pessoas que se dedicam ao direito é uma só – ou que ela se frag-

mentou de tal modo que já não poderia ser organizada tipologicamente. Disputas em torno 

do que seja a melhor ou mais adequada maneira de pesquisar no campo jurídico se torna-

ram recorrentes. Elaborando sobre seus métodos e propósitos, juristas teóricos, e aqui se 

incluem teóricos da pesquisa empírica, passaram a censurar a superficialidade, o conserva-

dorismo e mesmo as pretensões normativas da doutrina. Praxis sine theoria, caecus in via. 

Atentos às demandas de seus destinatários, doutrinadores passaram a criticar o hermetis-

mo, o desconhecimento da tradição e sobretudo, como não poderia deixar de ser, o alhea-

mento prático dos textos teóricos. Theoria sine praxis, rota sine axis. 

 

 
833 v. nota 645 supra; e antes dela, a nota 12. 
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Esta dissertação começou com o relato de impressões muito pouco otimistas sobre 

os rumos da pesquisa em direito. O quadro apresentado no terceiro capítulo, entretanto, 

parece indicar que alguns desses diagnósticos, quase sempre orientados pela ideia de ‘cri-

se’, são um tanto quanto exagerados, senão mesmo equivocados – e isso vale especialmen-

te para aqueles que veem em uma alegada vulgarização a raiz de todos os males da literatu-

ra jurídica.834 Se há uma crise com a qual nós devemos nos preocupar, essa crise diz res-

peito, como se vem dizendo, àquilo que Jan Smits chamou de ‘identidade’ da pesquisa em 

direito e da literatura jurídica produzida a partir dela.835 Doutrina, teoria e empiria assu-

mem posições diferentes no discurso acadêmico contemporâneo. Essas posições nem sem-

pre são reconhecidas quando o que está em jogo é definir questões práticas como o que 

seja um bom texto jurídico, em que medida esse texto pode ser tomado como referência 

normativa, qual o papel da interdisciplinaridade em sua elaboração, quem devem ser os 

responsáveis pela sua avaliação ou mesmo em que língua ele deve ser escrito, para menci-

onar apenas os temas explorados na última parte desta dissertação. 

 

A boa notícia é que não é preciso reinventar a roda para recobrar a relevância da li-

teratura jurídica, sobretudo no campo contratual. Basta reconhecer que as distinções literá-

rias forjadas entre os dez séculos que separam a criação da Universidade de Bolonha e a 

emergência da pesquisa empírica em direito não precisam ficar para trás. Que a identifica-

ção de propósitos, métodos e destinatários específicos para os textos doutrinários, teóricos 

e empíricos não é apenas um achado histórico, mas uma forma de aperfeiçoar seu modo 

presente de ser e de conhecer o direito. Que o pluralismo literário, enfim, não representa 

um aprofundamento da fragmentação experimentada pela doutrina entre os séculos XVI e 

XIX, mas corresponde, ao invés, a uma tentativa de recobrar sua unidade. O futuro da dou-

trina contratual – e com ele, o futuro da teoria e da empiria – tem aqui um norte promissor.  

 
834 e.g. Tomás Rubio Garrido, La doctrina de los autores (2006), 67-70. v. nota 420 supra. 
835 v. nota 2 supra. 
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