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RESUMO

BUTRUCE, Vitor Augusto José. O design da ruptura dos contratos empresariais de
prazo determinado. 2019. 474 fls. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
A tese procura analisar o problema da aplicação dos mecanismos de ruptura dos contratos
empresariais de prazo determinado e lhes propor uma nova semântica, à luz da observação
da práxis e sob as premissas da teoria do design contratual. Trata-se de trabalho de teoria
jurídica destinado a propor soluções dogmáticas. Ela analisa a ruptura contratual,
consistente no progressivo esgarçamento da relação entre as partes, motivado por
frustrações com a performance da operação ou pelo desejo de abandoná-la em prol de
outros investimentos, que tende a resultar no seu encerramento antecipado. O Capítulo 1
delimita o objeto de análise e o Capítulo 2 descreve a ruptura como um processo
planejado, que repercute no plano da eficácia, iniciado durante a redação contratual,
quando se vislumbram diferentes cenários do porvir e se escolhem alternativas para
permitir saídas eficientes e evitar posturas oportunistas em cenários de inadimplemento,
desalinhamento ou mudanças de planos. O estudo constata que esse planejamento nem
sempre é frutífero, sobretudo porque nossa cultura jurídica ainda desconhece suas feições e
por incompatibilidades entre o raciocínio dos redatores contratuais e características
próprias do Direito brasileiro. A tese propõe se adotar a teoria do design contratual para
oferecer uma nova semântica à dogmática desses contratos, descrevendo-o como o
conjunto de escolhas efetuadas para moldar os contratos de modo funcional, adotando-se
estruturas que visam a atender aos objetivos e necessidades das partes, pressupondo
antever cenários de disputas e traçar alternativas de modo estratégico, para que os
investimentos em custos de transação sejam eficientes e evitem o oportunismo. O trabalho
demonstra que isso se faz mediante dois raciocínios: alternando-se entre mecanismos de
enforcement jurídico ou relacional para enfrentar contingências, e alternando-se entre
investimentos em custos de transação ex ante ou ex post no grau de detalhamento dos
parâmetros contratuais, com a adoção combinada de regras ou standards. Partindo disso, o
texto identifica os elementos que integram a intenção contratual: os meios estruturais e os
fins contratuais. Em seguida, demonstra que as partes efetuam escolhas sobre os meios
estruturais mais adequados para atingir os fins contratuais, e que o julgador deve respeitálas, atuando em espaços delimitados de discricionariedade. O Capítulo 3 analisa o modo
como o processo de ruptura contratual ocorre, do seu planejamento até sua eclosão. Os
Capítulos 4 e 5 estudam os mecanismos destinados a guiá-lo, com os olhos postos em
como os redatores adaptam instrumentos típicos para tanto. Distinguem esses mecanismos
pela sua função defensiva (a recusa ao cumprimento das obrigações, a retenção e a
compensação convencionais), extintiva (o desligamento contratual) ou substitutiva (a
contratação substitutiva e o mandato irrevogável). Em seguida, o Capítulo 6 descreve
alternativas que a práxis desenvolve para lidar com riscos derivados da estrutura
potestativa e do exercício unilateral daqueles mecanismos: as cláusulas escalonadas, as
opções, a participação de terceiros e os step-in rights. Por fim, o Capítulo 7 antecipa pautas
derivadas da incorporação dessa teoria, notadamente as irritações jurídicas relativas aos
limites que doutrina e jurisprudência impõem aos mecanismos de ruptura e as
possibilidades oferecidas pelas convenções processuais.
Palavras-chave: Contratos empresariais. Design contratual. Desligamento contratual.
Intenção contratual. Mecanismos de ruptura contratual. Ruptura contratual.
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ABSTRACT

BUTRUCE, Vitor Augusto José. The design of contractual rupture in fixed-term
contracts. 2019. 474 p. Thesis (Doctorate) – Faculdade de Direito, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2019.
This thesis examines the problem of how endgame provisions are applied in fixed-term
commercial contracts, and proposes a new semantics for those mechanisms, in light of
actual practice, based on the premises of the theory of contract design. It is thus a work of
legal theory intended to produce dogmatic solutions. It analyzes the phenomenon of
contractual rupture, consisting of a progressive breakdown in the parties’ relationship,
driven by frustration with the contract’s performance or by the desire to abandon it in favor
of other investments, which tends to result in early termination. Chapter 1 frames the
study’s object and Chapter 2 describes rupture as a planned process that begins at the time
the contract is produced, when the parties consider future eventualities and choose
alternatives with a view to enabling efficient exits and avoiding opportunistic behavior in
cases of breach, divergence of interests, or change of plans. The study establishes that this
planning does not always bear fruit, largely because the Brazilian legal culture is unaware
of its features and because of incompatibilities between the reasoning that motivates the
contract’s drafters and particular characteristics of Brazilian law. The thesis adopts the
theory of contract design to propose a new semantics for the dogmatic framework of these
contracts, describing it as a set of choices made to shape contracts in a functional manner,
by adopting structures that are intended to serve the parties’ needs and objectives, which
presupposes that the parties will anticipate litigation and will map out alternatives
strategically, with a view to efficient transaction costs and to avoid opportunism. The study
shows that two approaches can be observed this in endeavor, with combined choices of
legal or relational enforcement mechanisms to deal with possible contingencies, and
shifting between front- and back-end transaction costs to choose proxies with the adoption
of rules or standards. From there, the text identifies the elements that compose the concept
of contractual intent: contractual means and contractual ends. It also shows that parties
make choices as to the most appropriate contractual means to achieve their contractual
ends, and decision-makers should respect those choices when resolving disputes, and act
within defined areas of discretion. Chapter 3 examines the way in which the process of
contractual rupture occurs, from planning for rupture to effective rupture. Chapters 4 and 5
study the endgame provisions intended to guide this process, focusing on how contract
drafters adapt legal instruments to their purposes. These mechanisms can be differentiated
according to their defensive (refusal of performance, retention as security for performance,
and set-off), extinctive (contractual termination) or substitutive (performance by a third
party and irrevocable mandates) function. Next, Chapter 6 analyzes the practical ways
developed to deal with the risks associated with the mechanisms’ one-sided structure
(direitos potestativos) and their unilateral exercise: multi-tiered clauses, options, thirdparty participation and step-in rights. Last, Chapter 7 sets an agenda of the likely
repercussions of incorporating contract design theory into Brazilian law, notably the
eruption of legal irritants derived from the limits imposed by scholars and the courts on
endgame provisions rub up against the possibilities offered to parties by agreed contractual
processes.
Key words: Commercial contracts. Contract design. Contract termination. Contractual
intent. Contractual rupture. Endgame provisions.
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RIASSUNTO
BUTRUCE, Vitor Augusto José. Il design della rottura dei contratti d’impresa a tempo
determinato. 2019. 474 pagg. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Legge, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2019.
La tesi cerca di analizzare il problema dell’applicazione dei meccanismi di rottura dei
contratti d’impresa a tempo determinato e di proporgli una nuova semantica, alla luce
dell’osservazione della prassi e a partire dalle premesse della teoria del design contrattuale.
Si tratta di lavoro di teoria giuridica con lo scopo di proporre soluzioni dogmatiche. Essa
analizza la rottura contrattuale, consistente nel progressivo esaurimento del rapporto tra le
parti, motivato da frustrazioni con la performance dell’operazione o dal desiderio di
abbandonarla a favore di altri investimenti, che tende a risultare nella sua interruzione
anticipata. Il Capitolo 1 delimita l’oggetto di analisi e il Capitolo 2 descrive la rottura come
un processo pianificato, che si riflette nell’ambito dell’efficacia, iniziatosi durante la
redazione contrattuale, quando si intravedono differenti scenari dell’avvenire e si scelgono
alternative che permettano soluzioni efficienti e evitino atteggiamenti opportunistici in
scenari di inadempimento, disallineamento o cambiamenti di piani. Lo studio constata che
questa pianificazione non è sempre fruttifera, soprattutto perché la cultura giuridica
brasiliana ignora ancora le sue fattezze e per incompatibilità tra il ragionamento dei
redattori contrattuali e le caratteristiche proprie del Diritto brasiliano. La tesi propone che
si impieghi la teoria del design contrattuale per offrire una nuova semantica alla dogmatica
di questi contratti, descrivendolo come l’insieme delle scelte fatte per dare forma ai
contratti in modo funzionale, adottandosi strutture che mirino a esaudire gli obbiettivi e le
necessità delle parti, pressuponendo che si prevedano scenari di disputa e si indichino
alternative in modo strategico, affinché gli investimenti in costi di transazione siano
efficienti e evitino l’opportunismo. Il lavoro dimostra che questo viene fatto tramite due
ragionamenti: alternandosi tra meccanismi di enforcement giuridico o relazionale per
affrontare contingenze, e alternandosi tra investimenti in costi di transazioni ex ante o ex
post nel grado di dettagliamento dei parametri contrattuali, con l’impiego coordinato di
regole o standards. Il testo identifica gli elementi che integrano l’intenzione contrattuale: i
mezzi strutturali e i fini contrattuali. In seguito, dimostra che le parti fanno scelte
consapevoli sui mezzi strutturali più adeguati per raggiungere i fini contrattuali, e che il
giudice le deve rispettare, agendo in spazi delimitati di discrezionalità. Il Capitolo 3
analizza il modo come il processo di rottura contrattuale accade, dalla sua pianificazione
fino al suo inizio. I Capitoli 4 e 5 studiano i meccanismi destinati a guidarlo, con
l’attenzione su come i redattori adattano strumenti tipici per fare tale. Distinguono questi
meccanismi a partire dalla loro funzione diffensiva (il rifiuto all’adempimento, la
ritenzione e la compensazione convenzionali), estintiva (il recesso contrattuale) o
sostitutiva (la contrattazione sostitutiva e il mandato irrevocabile). In seguito, il Capitolo 6
descrive alternative che la prassi svolge per affrontare rischi derivati dalla struttura
potestativa e dall’esercizio unilaterale di quei meccanismi: le clausole multistep, le opzioni,
la partecipazione di terzi e gli step-in rights. Infine, il Capitolo 7 anticipa relazioni derivate
dall’incorporazione di questa teoria, notevolmente le irritazioni giuridiche relative ai limiti
che la dottrina e la giurisprudenza impongono ai meccanismi di rottura e le possibilità
offerte dalle convenzioni processuali.
Parole chiavi: Contratti d’impresa. Design contrattuale. Recesso contrattuale. Intenzione
contrattuale. Meccanismi di rottura contrattuale. Rottura contrattuale.
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Min. – Ministro
n° ou n. – número
p. – página
Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Rel. – relator
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INTRODUÇÃO
“When we study law we are not studying a mystery
but a well known profession”.
OLIVER WENDELL HOLMES JR.*

SUMÁRIO: As disputas contratuais no vácuo cultural entre o counsel e o
causídico. O título do trabalho (e suas escolhas). Notas prévias sobre
forma e metodologia do trabalho.

“[O] mercado jurídico brasileiro evoluiu, juntamente com operações empresariais
cada vez mais sofisticadas, para lidar com as disputas complexas que podem surgir desses
negócios”1. Assim a revista Latin Lawyer resumiu o estado da advocacia empresarial
brasileira ao anunciar a entrega do prêmio Deal of the Year 2013 para o acordo que
encerrou disputa intrincada entre o empresário Abilio Diniz e o grupo francês Casino.
De fato, tempos de bonança econômica costumam movimentar os negócios, seja em
razão do ingresso de novos investidores no país, seja pela expansão de empreendimentos
nacionais, públicos ou privados. Logo, nada mais natural do que o incremento qualitativo
dos serviços de advocacia que acompanharam os investimentos realizados no Brasil a
partir da segunda metade da década de 90.
Hoje, todavia, o cenário econômico não é mais o mesmo – para dizer o mínimo. Os
últimos anos foram marcados por recessão econômica profunda e instabilidade política.
Chegou-se a estimar que o patamar do produto interno bruto brasileiro de 2013 só seria
alcançado novamente ao cabo de 20232. O momento ainda é de incerteza sobre
investimentos e de lidar com os impactos de uma crise que deixou um conjunto de projetos
deficitários, obras abandonadas e operações frustradas.
Nesses tempos de crise, se por um lado os investimentos diminuem, os litígios
aumentam3. A advocacia empresarial volta suas atenções às disputas destinadas a manter
*

HOLMES JR., Oliver Wendell. The path of the law. Harvard Law Review, v. X, n. 8, mar. 1897, p. 457.
“Deal of the Year 2013”, Latin Lawyer, vol. 13, n. 4, jun. 2014, disponível em
http://latinlawyer.com/features/article/46752/deal-year-2013/, acessado em 18.3.2019.
2
É o que se encontra em artigo de LUIZ GUILHERME GERBELLI, divulgado pela Agência Reuters, sob o título
“Brasileiro só recuperará riqueza perdida com recessão em 10 anos”, publicado em 24.2.2017 e disponível
em http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN16322O, acessado em 18.3.2019.
3
“Advogados destacam que, além da nova lei, a crise econômica deve provocar um aumento significativo no
uso da arbitragem. Especialista na área, Frederico Straube, sócio do escritório que leva o seu nome, explica
que isso deve ocorrer porque em períodos de crise há um número maior de descumprimento de contratos e,
1
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ou romper os negócios celebrados nos tempos de maré alta. O mercado jurídico se adapta
no ritmo das circunstâncias, no tempo que as necessidades econômicas ditam4. Como os
mercados em geral.
As disputas contratuais no vácuo cultural entre o counsel e o causídico
Mas esse não é o mesmo ritmo do discurso jurídico – sobretudo da doutrina e da
jurisprudência. Evoluções, crises: esses fenômenos requerem tempo de maturação mais
extenso para que sejam devidamente compreendidos por estudiosos, tribunais, intérpretes
jurídicos em geral. E a prática da elaboração dos contratos que cristalizaram grandes
investimentos efetuados no Brasil nos últimos vinte anos é bastante diversa do que ainda se
lê nos livros ou nas decisões judiciais5.
Não por acaso, alguns escritórios de advocacia brasileiros têm adotado a postura de
compartilhar a condução de casos entre os advogados de negócios e os advogados
contenciosos, em especial nas arbitragens mais complexas – numa tentativa de aproximar
as duas culturas, com o propósito de melhorar a compreensão das operações e traduzi-las
de forma a facilitar o convencimento dos julgadores. Há mesmo situações em que os
clientes optam por contratar parcerias entre escritórios especializados em litígios e
escritórios mais orientados para as operações, que fornecem aos litigantes subsídios
técnicos sobre o negócio celebrado – o deal, no jargão6.
Esse mesmo movimento de aproximação e troca, todavia, não se vê na doutrina
brasileira, ainda um tanto conceitualista e distante da realidade em matéria contratual.
consequentemente, surgem conflitos empresariais. ‘Há muitas companhias que haviam planejado e
contratado investimentos que resolveram, no mínimo, adiá-los, quando não abortá-los integralmente. Isso
gera rupturas de contrato’, diz” (Valor Econômico, “Disputas em arbitragem chegam a R$ 29 bilhões nos
últimos dez anos”, publicado em 27.7.2015).
4
“[Um] ano bom para os escritórios, pelas razões erradas”, foi o diagnóstico bem humorado de GUSTAVO
LOYOLA, ex-presidente do Banco Central, acerca das perspectivas do mercado jurídico para o ano de 2015,
diante da crise econômica que então se intensificava (ConJur, “Ex-presidente do BC prevê 2015 bom para
advocacia, mesmo com crise econômica”, http://www.conjur.com.br/2015-mar-20/ex-presidente-bc-preve2015-bom-advocacia-mesmo-crise, acessado em 18.3.2019).
5
Aliás, essa diferença cultural chega mesmo a se manifestar no uso da linguagem: ao passo que os redatores
dos contratos empresariais contemporâneos se veem às voltas com expressões em inglês (breakup fees, buy
or sell clauses etc.), os debates da advocacia contenciosa permanecem centrados em fenômenos dogmáticos
sintetizados em expressões ou parêmias latinas (eficácia ex tunc ou ex nunc etc.).
6
Apenas para ficar no exemplo que abre a introdução deste trabalho, a disputa entre Abilio Diniz e o Grupo
Casino foi assessorada por nada menos do que treze diferentes escritórios, dos mais prestigiados entre
brasileiros e estrangeiros, alguns do perfil full service, outros de litígios e outros de operações (“Deal of the
Year 2013: Disputes”, disponível em http://latinlawyer.com/features/article/46763/disputes/, acessado em
18.3.2019).

28

Como resultado, os tribunais nem sempre têm onde encontrar subsídios para compreender
questões jurídicas que não fazem parte do catálogo das disputas habituais de que tomam
conhecimento, e os atores da arbitragem comercial se ressentem da falta de uma semântica
capaz de robustecer os fundamentos das sentenças a proferir.
Acredita-se, assim, que a conjunção de uma crise econômica inserida num ambiente
de transição cultural representa ocasião propícia para que se efetuem pesquisas avançadas
sobre o planejamento das disputas contratuais. E é nesse cenário que se insere esta tese:
deseja-se construir pontes que liguem os anseios da práxis dos contratos empresariais
desenhados ao longo dos últimos anos com as necessidades dos que devem se dedicar à
tarefa de conduzir – e julgar – sua ruptura.
E se pretende construir essas pontes sobre os alicerces deixados por estudos de
matriz norte-americana (não por acaso, a cultura jurídica que inspira em grande parte o
modo de elaboração de negócios empresariais mundo afora) a respeito dos raciocínios
empreendidos pelos atores das grandes contratações contemporâneas: a ideia do design
contratual – ou seja, a percepção de que os instrumentos contratuais são moldados pelos
seus redatores de modo funcional, para suprir necessidades das partes e pautar estratégias
para cenários de eventuais disputas futuras. Pretende-se jogar luzes sobre esse fenômeno e
inseri-lo no contexto dos debates dogmáticos realizados no estudo do direito contratual
brasileiro7.
Assim, as páginas seguintes se dedicam a examinar as estruturas, as funções e as
possibilidades dos principais mecanismos adotados pela prática jurídica para regular a
ruptura dos contratos empresariais submetidos a prazo determinado.
Em resumo, pretende-se investigar dois aspectos principais:
(a) o modo pelo qual ocorre o processo de ruptura desses contratos, desde o
seu planejamento durante a confecção do instrumento contratual até a sua
efetiva eclosão; e

7

Movimento que tem se desenvolvido nos estudos jurídicos norte-americanos, como indicado por GEORGE
TRIANTIS em recente passagem pelo Brasil: “The teaching of contract law in the US is in the midst of a
transformation from thinking about the law of contracts to thinking about the design of contracts” (trecho de
palestra realizada no evento intitulado “Contract Enforcement in Brazil: Challenges and Substitutes”,
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=nQJ4pT1kBTQ&t=2827s>, acessado em 18.3.2019).
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(b) os mecanismos destinados a guiar esse processo, com os olhos postos na
maneira pela qual alguns instrumentos da teoria geral dos contratos e
positivados no Código Civil são utilizados pelos redatores para tanto, em
especial a recusa ao cumprimento de obrigações, a retenção e a
compensação convencionais, as diferentes hipóteses de desligamento
contratual, a contratação substitutiva e o mandato irrevogável –
observando de que modo os resultados das suas adaptações devem ser
qualificados à luz do Direito brasileiro.
Em particular, pretende-se demonstrar que a compreensão da ruptura contratual
como um processo planejado torna os investimentos em custos de transação mais
eficientes e é necessária para respeitar a intenção que as partes cristalizam em suas
declarações – ponto de relevância hermenêutico dos contratos empresariais no Direito
brasileiro. Para tanto, é preciso analisar sistematicamente a maneira como os mecanismos
de ruptura são construídos pelos agentes econômicos, de modo a aplicá-los de forma
compatível com os investimentos realizados na fase pré-contratual.
Em paralelo, pretende-se antecipar alguns dos principais desafios dogmáticos
desses exercícios de adaptação efetuados pelos redatores, inspirados em modelos
contratuais em boa parte importados da prática norte-americana, notadamente desafios
derivados dos limites que doutrina e jurisprudência brasileiras costumam impor aos
mecanismos de ruptura, típicos ou atípicos – sobretudo para testar o grau de
compatibilidade dos resultados planejados pelas partes com as pautas oferecidas pela
legislação nacional e pelo ambiente institucional em que se inserem.
Ainda, como este estudo se concentra na análise dos mecanismos contratuais
planejados para regular a ruptura dos negócios, não faz parte do seu escopo o exame dos
institutos legais destinados à revisão ou extinção contratual por fatos supervenientes
(notadamente os arts. 317 e 478 do Código Civil). Tampouco se estudam as invalidades na
formação dos contratos, por não fazerem parte do processo de ruptura planejada, nem as
feições do dever de indenizar ou o acionamento de garantias contratuais – que são efeitos
da ruptura contratual, e não partes integrantes desse processo.
Em especial, dois fatores parecem justificar esta tese.
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Primeiro: o debate sobre a pertinência do estudo específico dos contratos
empresariais está cada vez mais na ordem do dia – seja na doutrina, na jurisprudência ou
em iniciativas legislativas nacionais e internacionais.
Segundo: com já quase meia década de uma crise acentuada, que desabou após
período de notável crescimento e sofisticação da economia brasileira, além da perspectiva
de incertezas para os próximos anos, pode-se perceber a crescente ocorrência de litígios
sofisticados e complexos acerca da ruptura de contratos igualmente complexos e
sofisticados, sem que alguns dos mecanismos destinados a esse propósito estejam
satisfatoriamente consolidados ou tenham sido suficientemente testados pela experiência
jurídica brasileira.
Por essa conjunção de fatores, deve-se analisar mais de perto o instrumental da
ruptura desses contratos – e a partir do exame de cláusulas concretas a respeito do tema –,
descendo na escala de abstração principiológica e se concentrando em fenômenos mais
específicos do que as tentativas de generalização que ainda parecem dominar o debate
brasileiro em matéria contratual.
O título do trabalho (e suas escolhas)
É preciso justificar o título deste trabalho, pois ele representa um conjunto de
escolhas acerca do objeto e do modo como este texto se desenvolve.
Fala-se no design da ruptura, e não apenas na ruptura em si, porque esta tese estuda
o fenômeno da ruptura como um processo – isto é, como uma sequência de atos
cadenciada e, mais do que isso, programada para condicionar cenários, incentivar
condutas e atingir propósitos desejados pelos agentes econômicos. E o vocábulo design,
em particular, remete à influência que trabalhos dos proponentes da theory of contract
design exercem sobre o texto, sobretudo a partir de obras de autoria ou coautoria de dois
professores das universidades de Columbia e Stanford – ROBERT SCOTT e GEORGE
TRIANTIS, respectivamente. O tema, de difusão ainda limitada entre os estudiosos
brasileiros de Direito Privado, é objeto de atenção específica no Capítulo 2.
Sob essa inspiração, analisam-se sistematicamente os diferentes mecanismos que os
agentes econômicos moldam para guiar o processo de ruptura. São mecanismos que, no
mais das vezes concatenados, buscam o exercício de situações jurídicas potestativas
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tendentes a proteger interesses legítimos, exercer pressão comercial sobre a contraparte e
conduzir a extinção de relações contratuais. Pretende-se compreender suas estruturas e
suas funções, bem como adiantar pautas de debates sobre os seus pressupostos e limites –
dado que a estrutura potestativa potencializa o risco de exercício ilegítimo.
Nem todos esses mecanismos são precipuamente extintivos – vide o caso da recusa
ao cumprimento de obrigações ou da compensação convencional de créditos a título de
multa. Isso justifica não se adotar o termo extinção no título do trabalho, tampouco os
nomes dos fenômenos específicos da resolução ou da resilição, optando-se pelo vocábulo
ruptura8, que traduz não apenas a ideia da “ação ou efeito de romper(-se)” um objeto, mas
também a noção de “quebra de relações sociais ou compromissos”9.
Afinal, como se detalha no item 2.8 abaixo, a noção de ruptura que se adota nesta
tese busca capturar um fenômeno do mundo dos negócios difícil de ser reduzido em um
conceito jurídico preciso: trata-se do progressivo esgarçamento da relação entre os
contratantes, motivado por frustrações com o desempenho de uma operação ou pelo desejo
de abandoná-la em prol de outros investimentos – possibilidade constante (e quiçá
inafastável) para qualquer agente econômico que se vê diante da perspectiva de ingressar
em acordos complexos, de longo prazo e cercados dos riscos mais variados. Ou seja,
pretende-se traduzir o modo de atuação de um conjunto de mecanismos que, vistos
isoladamente, até se destinam a efeitos jurídicos diferentes e autônomos, como a suspensão
da eficácia de obrigações e a extinção contratual; vistos em conjunto, todavia, e analisados
pela dinâmica com que se pretende que sejam utilizados, pode-se perceber que eles fazem
parte de um mesmo fenômeno, que é a condução progressiva do encerramento de uma
relação contratual, algo que raras vezes acontece de modo estanque.
Nessa perspectiva, é inegável a inspiração na obra clássica de CLÓVIS DO COUTO E
SILVA a respeito da obrigação como processo. Pretende-se nesta tese tomar de empréstimo
a percepção de que, tal como o surgimento da obrigação, a ruptura contratual é um
8

ORLANDO GOMES aponta que o uso do vocábulo ruptura não é desconhecido da cultura jurídica brasileira
para designar a extinção contratual, embora o seja em menor frequência do que o consagrado termo rescisão
(GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 220).
9
As duas acepções foram extraídas da versão eletrônica do Grande Dicionário Houaiss, disponível em
https://houaiss.uol.com.br, acessado em 18.3.2019. O autor cogitou adotar o termo rompimento, talvez até
mais comum do que ruptura na literatura jurídica brasileira sobre contratos. Sendo ambos sinônimos, e
considerando que existe fenômeno extintivo típico denominado rompimento, aplicável aos testamentos (v.
arts. 1.973 a 1.975 do Código Civil), optou-se pelo vocábulo ruptura.
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fenômeno dinâmico, destacando-se as “várias fases que surgem no [seu] desenvolvimento
[...] e que entre si se ligam com interdependência”10.
Ainda, a escolha da expressão mecanismos de ruptura ao longo do texto tenta
traduzir e sintetizar o conteúdo da expressão end-game norms ou end-game provisions
(i.e., normas destinadas a guiar o fim de uma relação), adotada em diferentes trabalhos de
matriz norte-americana, também influentes sobre a elaboração desta tese11. Em especial, o
uso do vocábulo mecanismo, em vez de cláusulas contratuais, se justifica porque as
ferramentas estudadas se acionam, no mais das vezes, a partir de um conjunto articulado de
cláusulas, e não mediante apenas uma cláusula específica; também se inspira no emprego
da expressão mecanismos de governança pela literatura econômica que serve de base para
a teoria do design contratual (como se expõe na introdução do Capítulo 2); e porque ele
permite evitar as sutilezas de nomenclatura acerca do conteúdo da expressão remédios
contratuais (como se discute no item 3.3).
O apego ao rigor dogmático talvez sugerisse que o título falasse na ruptura das
relações contratuais empresariais, e não dos contratos empresariais. Isso porque é
conhecida a lição de que, mesmo nos casos de resilição ou resolução, não são os contratos
que se extinguem, mas alguns dos efeitos obrigacionais deles derivados. Reconhece-se o
ponto, mas se opta pela metonímia.
Por fim, o estudo se fixa sobre o design da ruptura dos contratos empresariais de
prazo determinado.

10

SILVA, Clóvis Veríssimo do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora Fundação
Getúlio Vargas, 2006, p. 20.
11
Destacam-se, em especial, o uso da expressão end-game norms nos textos derivados de estudos empíricos
de LISA BERNSTEIN (sobretudo seu Merchant law in a merchant court: rethinking the Code’s search for
immanent business norms. University of Pennsylvania Law Review, Pensilvânia, v. 144, 1996, com destaque
para as p. 1796-ss) e o uso de endgame provisions na obra praxista de TINA L. STARK (Drafting contracts:
how and why lawyers do what they do. 2. ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer Law & Business, 2014, p. 191),
que bem sintetiza sua preferência com relação à mera ideia de termination clauses: “The author prefers the
term endgame provisions to termination provisions. First, it echoes the argot clients ofen use. Second, and
more importantly, endgame provisions contemplate a broader range of provisions than termination
provisions. Endgame provisions include not only default, remedy, and termination provisions, but also exit
strategies for the venture capitalist and provisions that tie up loose ends in successful transactions” (em
tradução livre: “A autora prefere a expressão endgame provisions a termination clauses. Primeiro, essa
expressão reflete o jargão que os clientes normalmente usam. Em segundo lugar, e mais importante, as
endgame provisions contemplam um leque mais amplo de disposições do que as termination clauses. As
endgame provisions incluem não apenas regras sobre inadimplemento, remédios e extinção do contrato, mas
também estratégias de saída para o investidor e disposições que amarram pontas soltas em transações bemsucedidas).
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A escolha de concentrar a análise sobre os contratos empresariais se justifica pelo
propósito de estudar as especificidades culturais que se observam no âmbito do
esgarçamento e desfazimento dessas relações. Especificidades essas que, em larga medida,
não se observam nos contratos de trabalho ou nos contratos de consumo, em que a nota da
vulnerabilidade condiciona significativamente as possibilidades dos mecanismos de
ruptura, o que explica a exclusão do campo consumerista do objeto desta tese.
O exame também não contempla os contratos administrativos, em razão da sua
regulamentação específica e dos poderes conferidos à Administração Pública mediante as
cláusulas exorbitantes, o que muda a dinâmica de poder que subjaz ao modo como os
mecanismos de ruptura se acionam. Exclui-se ainda o exame dos contratos privados
comuns, sem feição empresarial, pois o nível de complexidade de alguns dos mecanismos
estudados e o modo de aplicação das cláusulas gerais sobre os efeitos dos negócios
empresariais recomendam temperamentos relevantes.
Já a concentração sobre os contratos empresariais de prazo determinado se justifica
pelo fato de a ruptura dessa categoria ser mais complexa e contingente – pois são contratos
feitos para serem executados até o transcurso do período combinado ou a entrega da
atividade ou obra prometida12. Por sua vez, as relações contratuais por prazo
indeterminado convivem a todo tempo com o risco potencial de extinção, suscitando
problemas jurídicos que não fazem parte do escopo a se estudar. Explica-se a relevância da
submissão das relações a termo no item 1.7.
Parece prudente, portanto, fixar esses cortes no objeto de investigação desta tese.

12

Reconhece-se que, a rigor, o escopo deste trabalho contempla realidade ligeiramente mais ampla do que os
contratos submetidos a prazo determinado – uma vez que o estudo também contempla contratações que se
sujeitam a termo incerto, cujo regime jurídico se equipara, em linhas gerais, ao dos contratos por prazo
determinado. Igualmente, deve-se reconhecer a pertinência do comentário de PAULO DÓRON REHDER DE
ARAÚJO no sentido de que se deve falar somente em “contrato a prazo”, ou “contrato com prazo”, uma vez
que “[s]e o tempo de duração é determinado, utiliza-se a expressão prazo”, e que “sendo prazo, é
necessariamente determinado” (Prorrogação compulsória de contratos a prazo: pressupostos para sua
ocorrência. 2011. Tese (Doutorado em Direito Civil) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2011, p. 42). De fato, tomadas as expressões em seu sentido literal, seria mais adequado falar no título
em contrato a prazo ou contratos submetidos a termo. Ainda assim, opta-se pelo uso da expressão prazo
determinado por força de uma premissa de estilo (e, até certo ponto, de método) que perpassa todo o
trabalho: a busca por prestigiar a maneira como a práxis enxerga e regula os problemas jurídicos que
enfrenta, na medida do possível (isto é, sem que se aceite de modo acrítico atecnias inoportunas – o que se
acredita não ser o caso).
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Notas prévias sobre forma e metodologia do trabalho
Registram-se alguns aspectos de ordem formal e de metodologia adotados neste
trabalho.
Nas citações a obras doutrinárias ou textos legislativos, palavras grafadas no
original sob ortografia antiga foram adaptadas ao português contemporâneo; as citações de
autores portugueses foram transcritas literalmente, sem adaptações; as citações em língua
estrangeira foram traduzidas livremente para a língua portuguesa, com transcrição de seu
teor original, excetuados os casos em que a fonte consultada já consistia em tradução
alheia13. Os destaques em itálicos são nossos, se o contrário não estiver expressamente
indicado.
As decisões judiciais utilizadas foram obtidas nas ferramentas de pesquisa de seus
respectivos tribunais, à exceção daquelas em que há indicação específica da fonte.
Diante da relevância que o autor enxerga no papel da práxis para a demonstração
do design contratual, empreendeu-se esforço de identificação de documentos autênticos
para servir de exemplo para alguns dos pontos suscitados no trabalho. Para tanto,
consultaram-se sobretudo as bases de processos eletrônicos do STJ, do TJSP e do TJRJ,
identificando-se inclusive litígios cujos pedidos ou causas de pedir não necessariamente
guardavam conexão com o objeto desta tese, mas que permitiram ao autor consultar e
referenciar contratos disponíveis ao público14.
Em especial, o autor fez uso de um conjunto de contratos derivados de dois grupos
de litígios instaurados nos últimos anos e que receberam grande repercussão na imprensa:
disputas entre a Petrobras e seus fornecedores no setor de óleo e gás e ações envolvendo a

13

Do que são exemplos os trechos citados da obra de KARL LARENZ disponível em espanhol (como os
extraídos do exemplar que o autor consultou: Derecho de obligaciones. Madri: Revista de Derecho Privado,
1958. t. 1), que contaram somente com a tradução livre do autor.
14
O autor esclarece que adotou uma combinação de ferramentas, termos e métodos de pesquisa para obter
esses documentos – uma pesquisa que se reconhece ter natureza difusa e não submetida a controle
metodológico científico rigoroso. O autor entende que a opção por utilizar um conjunto delimitado de termos
e fontes não seria capaz de fornecer o mesmo conjunto de resultados, e que explicitar neste texto os meios de
pesquisa empregados seria ocioso – até por força das circunstâncias atípicas com que alguns documentos
foram encontrados. Ainda assim, acredita-se que o esforço de pesquisa empregado autoriza embasar as
análises pretendidas nesta tese, pois ela não se pretende exaustiva, e porque a pesquisa permitiu identificar
exemplos concretos e publicamente disponíveis para demonstrar tendências observáveis pelo autor na sua
experiência profissional e apontadas ao longo do trabalho.
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contratação de serviços pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Também
se fez uso de sentenças arbitrais disponíveis em processos judiciais não submetidos a
segredo de justiça.
O autor optou por evitar reproduzir trechos de documentos derivados de operações
ou casos de que tomou conhecimento por questões profissionais, mesmo públicos,
aproveitando somente excertos adaptados e descaracterizados nas situações em que não lhe
foi possível identificar exemplo publicamente disponível para tanto; nessa atividade, a
transcrição das cláusulas dos documentos a que o autor teve acesso sofreram adaptações de
forma e estilo, mantida sua essência. Já a transcrição de cláusulas de documentos públicos
com os quais o autor não teve contato profissional foi a mais próxima possível da literal,
corrigindo-se somente erros materiais ou de ortografia, efetuando-se o paralelismo verbal
com o contexto em que citadas, bem como se fazendo ligeiros ajustes para evitar a
reprodução das iniciais maiúsculas que identificam termos definidos, de modo a facilitar a
leitura.
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CONCLUSÃO
Inspirado nas contribuições da teoria do design contratual, o esforço empreendido
nesta tese procura demonstrar aspecto que se entende negligenciado pelo discurso jurídico
brasileiro: a existência de mensagens incorporadas nos meios estruturais adotados por
agentes econômicos sofisticados ao moldarem, sob a batuta dos seus assessores jurídicos,
os instrumentos que corporificam contratos empresariais complexos.
Essas mensagens se direcionam, sobretudo, aos intérpretes jurídicos chamados a
analisar os conflitos que possam surgir na execução desses contratos – e são
particularmente relevantes no contexto do objeto que se fixou para análise: o fenômeno da
ruptura contratual, entendida como processo planejado, que repercute no plano da
eficácia, gestado na fase de redação dos contratos, quando se vislumbram diferentes
cenários do porvir e se escolhem alternativas para permitir saídas eficientes e evitar
posturas oportunistas em cenários de inadimplemento, desalinhamento ou mudanças de
planos.
Em síntese, o trabalho oferece duas conclusões principais:
(a) a compreensão da ruptura contratual como processo planejado torna os
investimentos em custos de transação mais eficientes (aspecto econômico)
e é necessária para respeitar a intenção que as partes cristralizam nos
contratos (aspecto jurídico); e
(b) a introdução de mecanismos de ruptura pragmáticos inspirados na
experiência norte-americana causa irritações jurídicas ao discurso jurídico
brasileiro, conceitualista e reverente à conservação dos contratos.
Essas duas conclusões principais, que perpassam todo o trabalho, se constroem sob
os alicerces de um conjunto de entendimentos intermediários, e que são sintetizados a
seguir.
1. Os contratos empresariais não formam categoria com regime jurídico autônomo, mas
seu estudo como categoria contratual típica tem serventia didática e operacional. Não
parece haver justificativa forte o suficiente para atribuir aos contratos empresariais
principiologia normativa diferente daquela aplicável aos contratos ditos civis. Este estudo
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adota o raciocínio tipológico ao exame das categorias contratuais, abdicando de buscar a
identificação de categoria dicotômica de modo conceitual, propondo assim se enxergarem
os contratos empresariais como categoria contratual típica, indicativa de fenômeno
socioeconômico no qual se observa uma cultura própria. Os principais indicadores
sugeridos para essa categoria são os seguintes: serem esses contratos celebrados no
exercício de atividade empresarial, ou terem como objeto investimentos relacionados a
uma atividade empresarial; terem o escopo lucrativo ou o investimento em uma relação
duradoura entre seus agentes; terem como partes agentes econômicos organizados e
habituados a celebrar contratos; serem consolidados em instrumentos escritos preparados
por especialistas; e esses instrumentos serem complexos, contando com cláusulas
especialmente dedicadas a oferecer soluções para diferentes cenários futuros, em prol do
seu estipulante ou de todas as partes. Do conjunto dos contratos empresariais, esta tese se
concentra sobre algumas operações específicas, que envolvem investimentos de grande
porte – grandes projetos de engenharia, parcerias para desenvolvimento de atividades
complexas em longo prazo, prestações de serviços de alto valor agregado, joint ventures
contratuais, entre outros. E que, para tanto, adotam o prazo determinado como proteção
jurídica.
2. O design contratual. Os contratos objeto do estudo se caracterizam pela sofisticação
dos seus agentes, e costumam ser estruturados mediante rodadas de negociações e
consolidados em instrumentos extensos, elaborados por assessores especializados – ou que,
quando cristalizados em instrumentos preparados quase que exclusivamente por uma das
partes, tendem a regular operações empresariais complexas. O processo de elaboração
desses documentos envolve um conjunto de escolhas efetuadas para moldá-los de modo
funcional, adotando-se estruturas que visam a atender aos objetivos e necessidades das
partes, pressupondo antever cenários de disputas e traçar alternativas de modo estratégico,
para que os investimentos em custos de transação sejam eficientes e que se evitem
comportamentos oportunistas. Esse conjunto de raciocínios corporifica o design contratual.
3. Os axiomas e raciocínios do design contratual. A teoria do design contratual propõe
duas espécies de axiomas: (a) os agentes econômicos são motivados a selecionar aqueles
mecanismos contratuais que tendem a atingir os seus objetivos da melhor forma possível,
ao menor custo; e (b) partes sofisticadas, em contratações complexas, tendem a preferir
que os contratos estejam sujeitos a um regime de julgamento que aplique o direito positivo
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de modo ortodoxo, sem maiores espaços de discricionariedade para o julgador, exceto se
elas mesmas – as partes – indicarem em sentido contrário no momento da contratação.
Desses dois axiomas deriva um método, que se desdobra em dois raciocínios: (a) definir se
o enforcement das condutas esperadas deve ser promovido por instrumentos jurídicos de
tutela, ou se deve ficar limitado a alternativas relacionais (e, portanto, informais)
desprovidas de exigibilidade jurídica; e (b) definir se os parâmetros para o exame de
compatibilidade entre as condutas esperadas e as condutas realizadas devem se estruturar
mediante cláusulas contendo regras precisas ou conceitos indeterminados, alternando entre
escolhas em investir em custos de negociação ex ante para alguns aspectos (os front-end
transaction costs) e em postergar os custos para o momento ex post para outros (os backend enforcement costs). Esses raciocínios perpassam todo o corpo do conteúdo contratual,
inclusive suas dimensões implícitas, e devem guiar o estudo de toda a sua dinâmica
jurídica: sua formação, sua interpretação, suas regras sobre responsabilidade civil e sua
ruptura.
4. Os meios estruturais e os fins contratuais como elementos da intenção contratual.
A teoria do design contratual permite notar que a estrutura da intenção contratual
contempla dois elementos: os meios estruturais planejados pelas partes (“contractual
means”) e os fins contratuais por elas pretendidos (“contractual ends”). Os meios
estruturais consistem no conjunto de mecanismos (cláusulas, condições, direitos,
obrigações, ônus etc.) que as partes adotam como instrumentos para atingir aqueles fins, ao
passo que os fins consistem no resultado que as partes desejam atingir com o negócio
mediante a produção dos seus efeitos essenciais. Esta tese sugere adotar essa perspectiva
para preencher o conteúdo semântico do conceito de “intenção consubstanciada na
declaração” que o art. 112 do Código Civil fixa como principal critério interpretativo dos
negócios jurídicos.
5. A intenção contratual transmite mensagens ao julgador sobre o espaço de
discricionariedade que os agentes econômicos esperam da sua atuação no cenário
litigioso. Esta tese sugere, com apoio na teoria do design contratual, que se pode observar
que, quando as partes decidem regular algum aspecto da operação com base em regras
precisas, elas procuram reduzir a necessidade de o intérprete ter atuação criativa ou
discricionária no momento em que chamado a tutelar as pretensões de parte a parte,
convocando-o a respeitar as escolhas feitas ex ante; quando acordam certos pontos com
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base em standards, a seu turno, as partes transmitem uma espécie de delegação de
discricionariedade ao julgador para preencher o conteúdo contratual ex post. A teoria do
design contratual demonstra, então, que os termos adotados pelas partes costumam
consistir em escolhas dos meios estruturais considerados mais adequados para atingir os
fins contratuais, e que essas escolhas devem ser respeitadas pelo julgador chamado a
dirimir os cenários de disputa.
6. A ruptura contratual. A ruptura contratual consiste num fenômeno observável no
mundo dos negócios, difícil de ser reduzido a conceito jurídico preciso, mas que pode ser
descrito como progressivo esgarçamento da relação entre os contratantes, motivado por
frustrações com a performance de uma operação ou pelo desejo de abandoná-la em prol de
outros investimentos, e que tende a resultar no encerramento do contrato. Trata-se de
processo gestado durante a fase de produção dos instrumentos escritos, quando se
vislumbram os diferentes cenários do porvir e se efetua o design das alternativas para o
rompimento. Uma vez instaurado, ele não necessariamente se conduz por instrumentos
jurídicos, pois os agentes econômicos podem lançar mão de alternativas desprovidas de
exigibilidade em juízo, havendo esferas de litigiosidade que se deseja resolver por vias de
natureza relacional, informal. Mesmo uma vez instalada uma crise, os agentes econômicos
podem escolher entre adotar posturas para preservar a relação ou mecanismos para rompêla – hipótese na qual desejam contar com sua exigibilidade jurídica.
7. Os mecanismos de ruptura. A práxis das contratações contemporâneas desenvolveu
um conjunto de mecanismos para guiar o processo de ruptura contratual. Eles se inspiram
em modelos norte-americanos de clausulados e são estruturados a partir de adaptações e
refuncionalizações de figuras típicas do Direito brasileiro. Costumam ser aplicados de
forma concatenada. Estudam-se aqui os principais, classificados por suas funções práticas:
os defensivos (a recusa ao cumprimento das obrigações, a retenção e a compensação
convencionais), os extintivos (o desligamento contratual) e os substitutivos (a contratação
substitutiva e o mandato irrevogável). O estudo demonstra que esses fenômenos
compartilham duas características: a estrutura jurídica potestativa e o modo de exercício
unilateral.
8. O discurso jurídico brasileiro é aberto a rediscussões de mérito sobre os
mecanismos de ruptura no momento em que são acionados. A estrutura potestativa e o
acionamento unilateral dos mecanismos de ruptura levam o discurso jurídico brasileiro a
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lhes mitigar o seu potencial. Isso se observa tanto por meio da criação de pressupostos que
não são previstos em lei ou nos contratos, bem como mediante a sugestão de limites aos
efeitos do seu exercício por raciocínios baseados em princípios jurídicos.
9. A práxis tem buscado alternativas para mitigar os riscos derivados da estrutura
potestativa e do acionamento unilateral dos mecanismos de ruptura. A observação de
documentos autênticos permite enxergar que a práxis brasileira tem buscado identificar
alternativas para mitigar os riscos de intervenção do julgador no conteúdo e nos efeitos dos
mecanismos de ruptura. Isso se tem feito mediante (a) a criação de instâncias negociais
capazes de diminuir o seu potencial uso abrupto e abusivo (as cláusulas escalonadas); (b) a
substituição do perfil da disputa, trocando-se uma controvérsia em perspectiva – sobre
falhas de performance ou desatendimento a pressupostos contratuais no passado – para
uma controvérsia prospectiva, concentrada na avaliação de ativos ou no pagamento de
preço para desligamento previamente consentido (mediante estruturas envolvendo opções);
(c) a convocação de terceiros para preencher lacunas ou dirimir controvérsias de natureza
técnica, para diminuir a carga unilateral do exercício daqueles mecanismos (o terceiro
arbitrador, o terceiro perito e os dispute boards); e (d) a conversão temporária da natureza
do mecanismo de governança que rege a relação entre os agentes econômicos, migrando de
estruturas híbridas para hierárquicas, como modo de solucionar conflitos sem causar
impacto a empreendimentos de grande porte (caso dos step-in rights adotados pela via
societária).
Por não ter pretensão exaustiva, mas propositiva, o trabalho deseja assinalar
algumas possíveis pautas que parecem merecer estudos futuros em matéria contratual e que
parecem decorrer das conclusões principais mencionadas acima, à luz da teoria do design
contratual. Adiantam-se algumas desde já: (a) o aprofundamento do exame dogmático do
conceito de intenção contratual e sua exploração em contratos específicos (estudados por
tipos ou por categorias contratuais), de modo a destrinchar as mensagens transmitidas por
seus meios estruturais a respeito do espaço de discricionariedade delegado aos seus
intérpretes; (b) o estudo monográfico de cada mecanismo de ruptura, enfrentando o grau de
compatibilidade entre as mensagens neles incrustadas e a textura aberta dos instrumentos
de controle substancial da autonomia privada, usualmente qualificados como de ordem
pública; e (c) o exame dos resultados derivados das escolhas efetuadas mediante o design
contratual à luz das convenções processuais, bem como o desenvolvimento de outros
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mecanismos, a serem albergados sob a proteção do art. 190 do Código de Processo Civil,
capazes de atender aos anseios dos agentes econômicos – com destaque para a potencial
adaptação do procedimento de anglo-americano de discovery como forma de transformar o
perfil do contencioso empresarial no Brasil em matéria de contratos959.
Este trabalho atribui especial relevância para a análise da práxis – o que se acredita
ser indispensável, à luz das melhores tradições do Direito Comercial. Buscou-se compilar
documentos autênticos acessíveis ao público para servir de exemplos acerca dos
fenômenos, cláusulas e tipos de litígios narrados no texto. Embora se reconheça que o
método de coleta e tratamento dessas informações não passe pelos testes rigorosos da
cientificidade, pela falta de recursos do autor para empreender pesquisa empírica com rigor
metodológico, também não se pretende aqui – recorrendo à distinção tão cara ao marco
teórico desta tese – comprovar o estado da práxis, mas tão somente permitir que se observe
como ela se comporta, mesmo que mediante esforços exemplificativos e de abrangência
limitada.
Mas se acredita que há espaço para se dar um passo ainda adiante. Confia-se que a
teoria do design contratual pode estimular outras pesquisas sobre contratos e disputas, que
possam contar com os mais adequados meios de pesquisa – e, com isso, oferecer estudos
de resultados metodologicamente mais controláveis e de maior impacto, como aqueles
promovidos pelas contribuições de STEWART MACAULAY, LISA BERNSTEIN e THEODORE
EISENBERG e GEOFFREY MILLER, e que tenham como escopo responder “a questão crucial
da teoria do design contratual”, proposta por ROBERT SCOTT e GEORGE TRIANTIS, e que
merece o devido destaque:

959

Destacam-se as oportunidades deixadas pelas convenções processuais, prestigiadas pelo art. 190 do
Código de Processo Civil, que abrem espaço monumental para estudo multidisciplinar. Iniciativa notável a
esse respeito, diga-se de passagem, consistiu na disciplina oferecida pelos Professores FLÁVIO LUIZ
YARSHELL, PAULA FORGIONI, RODRIGO OCTÁVIO BROGLIA MENDES e HEITOR VITOR MENDONÇA SICA no
Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo no segundo semestre de
2016, intitulada “Os Impactos do Processo Civil nos Contratos e nas Sociedades Empresariais: uma
Abordagem Interdisciplinar da Ordem Jurídica e do Mercado”, na qual se buscou aproximar as perspectivas e
os discursos de privatistas e processualistas a respeito dos tantos aspectos comuns no contexto da
litigiosidade sobre contratos empresariais. O programa da disciplina consiste em pauta primorosa para servir
de guia a estudos acadêmicos avançados e interdisciplinares sobre as disputas contratuais. Pois a ampla
margem criativa deixada pelo art. 190 do Código Civil exige, para que se explore o seu potencial, a
combinação do senso procedimental do Direito Processual Civil com a capacidade de compreensão da
dinâmica negocial do Direito Comercial – sempre beneficiada pela ênfase no exame dogmático dos institutos
característico dos cultores do Direito Civil (o “trabalho de formiguinha” que a Professora PAULA FORGIONI
costuma realçar nas suas aulas).
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“How much discretion should be left to the back-end enforcement
process?”960
Para isso, esta tese sugere traçar caminho ligeiramente distinto daquele trilhado até
o momento no debate sobre os contratos empresariais. Sem prejuízo da relevância das
discussões sobre os princípios aplicáveis aos contratos empresariais, entende-se que o
momento exige atenção a mais no estudo dos mecanismos específicos que justificam os
embates principiológicos (e ideológicos) a respeito do tema. Diante do esforço
empreendido neste trabalho, acredita-se ser possível concluir que uma reforma legislativa
para cuidar do tema não é necessária, ou nem mesmo uma revisão principiológica.
A reforma necessária, acredita-se, é a da postura do intérprete.

960

No contexto, e na íntegra: “Suppose that the contract in Bloor v. Falstaff Brewing made no reference to
Falstaff’s obligation to sell Balantine beer. Even when contracts are obligationally incomplete in this way,
we argue that the courts should not inject a standard as the default. In many such cases, the parties
anticipate that extralegal sanctions would fill in such a gap. When this is not true, the absence of a default
standard is likely to encourage parties to bargain expressly over the crucial question of contract design:
How much discretion should be left to the back-end enforcement process?” (SCOTT, Robert; TRIANTIS,
George. Anticipating litigation in contract design. The Yale Law Journal, New Haven, v. 115, n. 4, jan. 2006,
p. 66).
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