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Assunto 1.1  Evolução histórica do direito contratual. 

 

 

Para se iniciar o estudo de qualquer assunto, é essencial saber de onde viemos, 

onde estamos e para onde queremos ir. Com os Contratos não é diferente. Para tanto, 

necessário se torna entendermos a evolução histórica do Direito Contratual para que 

possamos entender de onde o instituto vem e para, de posse desse entendimento, 

entendermos o que é na atualidade e, talvez o mais importante, para onde queremos que 

os contratos nos levem.  

Traz-se aqui a visão de Carlos Roberto Gonçalves: 

O direito romano distinguia contrato de convenção. Esta 

representava o gênero, do qual o contrato e o pacto eram espécies. 

O Código Napoleão foi a primeira grande codificação 

moderna. A exemplo do direito romano, considerava a convenção o 

gênero, do qual o contrato era uma espécie (art. 1.101). Idealizado sob 

o calor da Revolução de 1789, o referido diploma disciplinou o 

contrato como mero instrumento para a aquisição da propriedade. O 

acordo de vontades representava, em realidade, uma garantia para os 

burgueses e para as classes proprietárias. A transferência de bens 

passava a ser dependente exclusivamente da vontade4. 

O Código Civil alemão, promulgado muito tempo depois, 

considera o contrato uma espécie de negócio jurídico, que por si só 

não transfere a propriedade, como sucede igualmente no novo Código 

Civil brasileiro. 

Hoje, as expressões convenção, contrato e pacto são 

empregadas como sinônimas, malgrado a praxe de se designar os 

contratos acessórios de pactos (pacto comissório, pacto antenupcial 

etc.). A propósito, afirma ROBERTO DE RUGGIERO que tudo se 

modificou no direito moderno, pois qualquer acordo entre duas ou 

mais pessoas, que tenha por objeto uma relação jurídica, pode ser 

indiferentemente chamado de contrato ou convenção e às vezes pacto, 

visto este termo ter perdido aquele significado técnico e rigoroso que 

lhe atribuía a linguagem jurídica romana. E arremata o mencionado 

jurista italiano: “Assim a convenção, isto é, o acordo das vontades, 

torna-se sinônimo de contrato e o próprio contrato identifica-se assim 

com o consenso...”5. 

A ideia de um contrato com predominância da autonomia da 

vontade, em que as partes discutem livremente as suas condições em 

situação de igualdade, deve-se aos conceitos traçados para o contrato 

nos Códigos francês e alemão. Entretanto, essa espécie de contrato, 

essencialmente privado e paritário, representa hodiernamente uma 

pequena parcela do mundo negocial. Os contratos em geral são 

celebrados com a pessoa jurídica, com a empresa, com os grandes 

capitalistas e com o Estado. 

A economia de massa exige contratos 

impessoais e padronizados (contratos-tipo ou de massa), que não mais 

se coadunam com o princípio da autonomia da vontade. O Estado 
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intervém, constantemente, na relação contratual privada, para 

assegurar a supremacia da ordem pública, relegando o individualismo 

a um plano secundário. Essa situação tem sugerido a existência de 

um dirigismo contratual, em certos setores que interessam a toda a 

coletividade. Pode-se afirmar que a força obrigatória dos contratos não 

se afere mais sob a ótica do dever moral de manutenção da palavra 

empenhada, mas da realização do bem comum. 

No direito civil, o contrato está presente não só no direito das 

obrigações como também no direito de empresa, no direito das coisas 

(transcrição, usufruto, servidão, hipoteca etc.), no direito de família 

(casamento) e no direito das sucessões (partilha em vida). Trata-se de 

figura jurídica que ultrapassa o âmbito do direito civil, sendo 

expressivo o número de contratos de direito público hoje celebrado, 

como já foi dito. 

O contrato tem uma função social, sendo veículo de 

circulação da riqueza, centro da vida dos negócios e propulsor da 

expansão capitalista. O Código Civil de 2002 tornou explícito que 

a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância com os 

fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e 

da probidade (arts. 421 e 422). (GONÇALVES, 2014) 

 

NOTA: Para maior aprofundamento no tema, sugiro a leitura do artigo científico  

“A evolução histórica do conceito de contrato: em busca de um modelo 

democrático de contrato”, publicado na Revista Científica Âmbito Jurídico. 
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