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RESUMO: O artigo analisa o impacto da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 
13 874/2019) sobre o instituto da função social do contrato. Para isso, inicia por 
um panorama sobre o contexto doutrinário e jurisprudencial, de controvérsia 
e insegurança, que ensejou a modificação legislativa. Entretanto, constata que a 
insegurança não se deve a excesso de intervenção na liberdade contratual, mas 
à falta de critérios que a fundamentem, razão pela qual conclui pela ineficácia 
da alteração e propõe uma abordagem voltada para a construção de tais critérios.

PALAVRAS-CHAVE: Função Social do Contrato. Intervenção Estatal. Lei de 
Liberdade Econômica. Liberdade Contratual.

SUMÁRIO: Introdução. 1 A Controvérsia Doutrinária sobre a Função Social 
do Contrato. 2 A Insegurança Jurisprudencial na Aplicação da Função Social 
do Contrato. 3 A Reação Legislativa em Defesa da Liberdade Econômica. 4 
Uma Proposta de Encaminhamento do Debate: Critérios para a Intervenção. 
Conclusão. Referências.

Introdução

O momento político que se vive atualmente no Brasil não se limitou 
às manifestações em redes sociais, às rodas de conversa entre amigos, ou ao 
ambiente acadêmico. Ao revés, os debates ganharam as ruas, confirmando 
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um cenário de polarização ideológico e de embate entre a retomada de ide-
ais liberais clássicos – econômicos, políticos ou sociais – e a preservação do 
arcabouço solidarista desenvolvido a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988.

O mundo jurídico, à toda evidência, não ficou imune às discussões 
decorrentes dessa dialética: a promulgação da Lei de Liberdade Econô-
mica (Lei nº 13 874/2019), consolidada a partir da MP nº 881, veio com 
a promessa de atender aos anseios daqueles que enxergam no Estado um 
obstáculo à a autonomia privada e um empecilho ao pleno exercício da 
liberdade individual.

Sob esse intuito libertário, entre as modificações trazidas pela Lei de 
Liberdade Econômica, uma das mais simbólicas foi a alteração da norma 
disposta no art. 421 do Código Civil, que prevê a função social do contrato. 
Entre as suas alterações houve a inclusão de artigos adicionais, mudança na 
sua redação, e, até mesmo, a criação de um aparente novo princípio – a in-
tervenção mínima –, tudo para reforçar o objetivo da nova legislação: obstar 
a presença do Estado na seara de liberdade dos cidadãos.

A escolha da função social do contrato não foi sem propósito. De fato, 
os críticos do dispositivo 421 do Código Civil condenam o seu aparente uso 
arbitrário pelo Estado, pelo qual se busca revisar arbitrariamente e alterar a 
vontade do indivíduo estabelecida no contrato, campo em que, segundo os 
críticos, a liberdade deveria ser plena e o que deveria ser tutelado é unicamente 
os interesses particulares acordados. 

Ocorre, porém, que, apesar de toda intenção trazida pelo legislador, as 
modificações propostas pela Lei nº 13.874/2019 não atendem por completo às 
críticas ou serviram para corrigir um problema sistêmico-fático, que vai muito 
além da função social do contrato ou o uso de princípios como fundamento 
das decisões judiciais. 

O presente artigo pretende explorar essas alterações trazidas pela Lei 
de Liberdade Econômica ao art. 421 do Código Civil, partindo do contexto 
de controvérsia tanto doutrinário como jurisprudencial, para encaminhar 
uma proposta de debate sobre tema mais controverso na nova teoria dos 
contratos. 
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1 A Controvérsia Doutrinária sobre a Função Social do Contrato

Não é inovador dizer que a função social do contrato é tema contro-
vertido dentro da seara jurídica brasileira1. Ao revés, é certo que, dentre o 
bloco de normas de caráter principiológico denominados “novos princípios 
contratuais”2, sobre o qual se edifica a atual teoria do direito contratual, a 
função social do contrato é uma das normas mais enigmáticas e difíceis de 
decifrar3.

Decerto, a redação do art. 421 do Código Civil, em todas as suas 
versões, é criticada pela sua abertura, que permite distintas interpretações à 
função social do contrato4. Por isso mesmo, aqueles que se debruçam sobre 
seu estudo acabam colhendo impressões diversas da norma, às vezes conexas, 
outras continentes, ou, até mesmo, antagônicas.

De modo geral, a grande controvérsia que cerca a função social do 
contrato – principalmente em relação à sua aplicação no cotidiano forense – 
decorre da dificuldade em se responder a duas perguntas: (i) para que serve 
a função social do contrato? (qual sua função) e, subsidiariamente, (ii) qual é 
a natureza da função social do contrato? (o que ela é)5. Com efeito, compre-
ender os dois vieses da função social do contrato – estrutural e funcional – é 
o primeiro passo para o intérprete tentar construir um conceito unitário e, 
ao mesmo tempo, aplicável à realidade contratual. Diante da complexidade 
dessa tarefa, sem prejuízo da grande diversidade de entendimentos sobre a 
norma, pode-se iniciar a sistematização da doutrina acerca da função social do 
contrato a partir de uma dicotomia sobre o cerne da controvérsia sobre o tema.

1 Para uma visão geral sobre os debates, v. TARTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do Código de Defesa do 
Consumidor ao Código Civil de 2002. 2. ed. rev. e atual São Paulo: Método, 2007; TOMASEVICIUS FILHO, 
Eduardo. Uma década de aplicação da função social do contrato: análise da doutrina e da jurisprudência brasileiras. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 940. fev. 2014, p. 49-73; HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um 
ensaio sobre seus usos e sentidos. São Paulo: Saraiva, 2013; e SILVESTRE, Gilberto Fachetti. A responsabilidade civil 
pela violação à função social do contrato. São Paulo: Almedina, 2018.

2 O termo “novos princípios contratuais” refere-se aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e 
equilíbrio contratual a partir de: AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregu-
lamentação do mercado: direito de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento: função social do contrato 
e responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, n. 750, abr. 1998, p. 116.

3 SCHREIBER, Anderson. Equilíbrio contratual e dever de renegociar. São Paulo: Saraiva Jur, 2018. p. 29-32.

4 Sobre as cláusulas abertas e o art. 421 do Código Civil, v. MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um 
“sistema em construção”: as cláusulas gerais no projeto do Código Civil brasileiro. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, v. 35, n. 139, jul./set. 1998, p. 5-22.

5 Sobre a natureza da norma do art. 421 do Código Civil, v., por exemplo, SILVESTRE, Gilberto Fachetti. A função 
social como limite do contrato: contribuição para a aplicação judicial do art. 421 do Código Civil. Civilistica.com, Rio 
de Janeiro, a. 7, n. 1, 2018, p. 3-7. Disponível em: http://civilistica.com/a-funcao-social-como-limite-do-contrato/. 
Acesso em: 29 fev. 2019.
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De um lado, sob um viés mais individualista, que prioriza a liberdade 
contratual em si mesma – seja sob a percepção individualista e patrimonialista 
mais tradicional sobre o direito civil, seja sob os influxos contemporâneos da 
análise econômica do direito – sustenta-se que a função social do contrato 
serviria como apenas limites externo, extraordinário e excepcional, à liberdade 
contratual6. Ou seja, a regra seria a plena liberdade dos indivíduos firmarem 
seus contratos, sendo a intervenção estatal a exceção, cabível somente em si-
tuações extremas. Esse entendimento atribui ao contrato um valor intrínseco 
de ordem econômica, pois ele teria sempre a mesma finalidade abstrata – a 
circulação de riquezas – que deveria ser tutelada de forma consistente pelo 
ordenamento jurídico.

Em posição oposta, outro setor da doutrina mais comunitarista, entende 
que o contrato, além de instrumento a serviço da economia, deve ser vetor 
de promoção dos demais valores do ordenamento jurídico. Cuida-se de per-
cepção difundida pela metodologia civil-constitucional7, pela qual a proteção 
da autonomia privada se subordina a imperativos de solidariedade social, 
superando a visão meramente econômica do contrato. Sob essa perspectiva, o 
fundamento do contrato deixa a liberdade individual – quase irrestrita – e passa 
à solidariedade social8. A partir desse giro conceitual, compreende-se a função 
social do contrato como princípio que “impõe aos contratantes a obrigação 
de perseguir, ao lado de seus interesses privados, interesses extracontratuais 
socialmente relevantes, assim considerados pelo legislador constitucional”9.

A partir dessa dicotomia inicial – resultante de premissas metodológicas 
divergentes – é possível minudenciar mais matizes doutrinários, de modo a 
identificar posições que atribuem efeitos mais específicos à função social do 
contrato. A leitura desses efeitos, todavia, é naturalmente influenciada pela 
dicotomia original. Por exemplo, para parte significativa da doutrina, a função 
social do contrato acabaria por abrandar o tradicional princípio da relatividade 
do contrato, na medida em que lhe atribuiria o cunho “social”.

Assim, sob o viés individual, isso poderia acarretar que, além da eficácia 
interpartes, relacionada aos efeitos obrigacionais produzidos pelo contrato que 

6 Nesse sentido, v. TIMM, Luciano Benetti. Função social do direito contratual no Código Civil brasileiro: justiça 
distributiva vs. eficiência econômica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 876, out. 2008, p. 11-28; SZTAJN, Rachel. 
Propriedade e contrato: função social. Revista de Direito Empresarial, Belo Horizonte, v. 9, maio/jun. 2015, p. 453-459; 
e THEODORO Jr., Humberto. O contrato e a sua função social. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

7 Entre todos, v. TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In: TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, 
Luiz Edson (Coord.). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
p. 395-405.

8 V. NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 492.

9 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. t. 3. p. 150 e 153.
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vinculariam somente às partes, o contrato teria eficácia ultrapartes, decorrente 
do reconhecimento de que o contrato também possui efeitos em relação a 
terceiros, o que tornaria a avença, portanto, oponível a estes últimos, de modo 
a tornar ilícita a intervenção do terceiro que visa a prejudicar a execução do 
contrato (a chamada tutela externa do crédito)10.

Por outro lado, sob o viés mais comunitário, essa mitigação da relativi-
dade significa reconhecer a função social como um limite interno ao exercício 
da autonomia privada nesta seara11. Nessa leitura, seria possível identificar a 
criação de mais de uma eficácia no momento da celebração de um contrato, 
correspondendo a função social do contrato não apenas um limite externo a 
liberdade de contratar12. Assim, a mitigação da relatividade se traduziria na 
afirmação de que o contrato, para ser eficaz, deve atender a interesses que 
transcendem a esfera dos contratantes.

Abrangidas na perspectiva mais geral da função social como limite inter-
no à liberdade contratual, encontram-se as posições doutrinárias que especifi-
camente associam à função social do contrato a concepção de causa, entendida 
como a função econômico-social do contrato, e que, nos ordenamentos que 
a preveem, serve a condicionar a validade do contrato13. Por conseguinte, se 
os efeitos concretos do contrato possuírem finalidade econômico-social tu-
telável pelo ordenamento jurídico, ele seria reputado válido; caso contrário, 
isto é, se a causa for ilícita – ou ele violar a função social do contrato – o pacto 
deveria ser invalidado14.

Afirmou-se, ainda, que toda essa dificuldade de compreensão da fun-
ção social do contrato parece decorrer do fato dela não se comportar como 

10 V. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado: direito 
de exclusividade nas relações contratuais de fornecimento: função social do contrato e responsabilidade aquiliana do 
terceiro que contribui para o inadimplemento contratual. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 750, abr. 1998, p. 113-
120. V. igualmente, TARTUCE, Flávio. Função social dos contratos: do Código de Defesa do Consumidor ao Código 
Civil de 2002. 2. ed. rev. e atual São Paulo: Método, 2007. p. 239-247.

11 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código 
Civil. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 42. abr./jun. 2002, p. 191; MARTINS-COSTA, Judith. Notas 
sobre o princípio da função social do contrato. Revista Literária de Direito, São Paulo, n. 37, ago./set. 2004, p. 19.

12 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista Direito GV, v. 
1, n. 1, maio 2005, p. 47-53. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/
view/35261/34057. Acesso em: 22 ago. 2019.

13 MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do contrato. Civilistica.com, Rio de Janeiro, a. 2, n. 4, out./dez. 2013. 
Disponível em: http://civilistica.com/a-causa-do-contrato/. Acesso em: 14 fev. 2020; RENTERIA, Pablo. Conside-
rações acerca do atual debate sobre o princípio da função social do contrato. In: MORAES, Maria Celina Bodin de 
(Coord.). Princípios do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 281-311; SOUZA, Eduardo Nunes 
de. Função negocial e função social do contrato: subsídios para um estudo comparativo. Revista de Direito Privado, 
São Paulo, v. 54, 2013, p. 65-98.

14 KONDER, Carlos Nelson. Causa do contrato x função social do contrato: estudo comparativo sobre o controle da 
autonomia negocial. Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 43, jul./set. 2010, p. 33-75.
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os demais princípios, aproximando-se mais de um postulado, de natureza 
hermenêutico-metodológica15. Por esse prisma, a função social do contrato 
atuaria no ordenamento jurídico de parâmetro de avaliação dos contratos, assim 
como a função social da propriedade e da empresa. Ela seria, assim, um filtro 
valorativo pelo qual o intérprete verificaria se os atos de autonomia privada 
praticados na seara contratual estariam coerentes aos valores constitucionais, 
para, então, averiguar se são merecedores de tutela à luz da axiologia do sistema 
jurídico constitucional16.

Como se percebe, a doutrina, até o presente momento, ainda não 
alcançou um consenso acerca do que é e para que serve a função social do 
contrato no ordenamento jurídico pátrio, refletindo, assim, na sua aplicação 
prática sob critérios mais assertivos, o que causa temeridade no seu uso no 
cotidiano dos tribunais.

2 A Insegurança Jurisprudencial na Aplicação da Função Social do 
Contrato

Acompanhando a variedade de concepções doutrinárias sobre a função 
social do contrato, também na jurisprudência, se encontram múltiplos sentidos 
à norma prevista no art. 421 do Código Civil, ora relacionados às posições antes 
apresentadas, ora apresentando significados sequer concebidos pela doutrina. 
Essa ausência de unidade dentro da seara prática traz insegurança ao seu uso 
como fundamento das decisões judiciais, endossando as vozes críticas à função 
social do contrato, que a reputam instrumento de uso arbitrário para revisão 
do exercício da autonomia pelas partes.

A função social do contrato raramente é utilizada de modo autônomo 
como fundamento da decisão judicial. Ao contrário, é comum apresentá-la 
anexa à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e, por vezes, ao dirigismo 
contratual, sedimentando a ideia de “bloco principiológico”. Isso afasta sua 
força normativa e reforça a percepção de que a norma seria utilizada apenas 
como argumento retórico. Além disso, poucos são os julgados que explicitam 
de forma mais apurada qual seja a concepção sobre a norma em questão adotada 

15 KONDER, Carlos Nelson. Para além da “principialização” da função social do contato. Revista Brasileira de Direito 
Civil, Belo Horizonte, v. 13, n. 3, jul./set. 2017, p. 39-59. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/
view/151. Acesso em: 3 ago. 2019. Sobre o conceito de postulado e sua função no ordenamento jurídico, remete-se à 
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 87-90.

16 Sobre o merecimento de tutela e a legalidade constitucional, v. SOUZA, Eduardo Nunes de. Merecimento de tutela: 
a nova fronteira da legalidade no direito civil. In: MORAES, Carlos Eduardo Guerra de; RIBEIRO, Ricardo Lodi 
(Coord.). Direito UERJ 80 anos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2015. v. 2. p. 73-106.
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pela corte, como ela deve ser aplicada ou qual seu alcance ou finalidade. Nesse 
sentido, em extensa pesquisa em que se tomou, por exemplo, mais de seiscen-
tos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que invocam 
a função social do contrato nos últimos anos, foi constado que somente 16% 
traziam alguma fundamentação argumentativa pra sua aplicação, e em apenas 
9% deles a função social do contrato tinha algum papel autônomo na decisão17.

Tal omissão, sob avaliação mais criteriosa, poderia ser mesmo repu-
tada violação ao dever de fundamentar as decisões judiciais que se baseiam 
em conceitos abertos, como ora exigido pelo art. 489, § 1º, II, do Código de 
Processo Civil18, reflexo ao dispositivo art. 93, IX, da Constituição Federal19. 
Com efeito, mesmo quando há tal fundamentação argumentativa na decisão 
judicial, há, ainda, um problema de sistematização, eis que, em muitos casos, 
entre os julgadores ou mesmo pelo próprio julgador, encontra-se dissonância 
entre as posições em relação à função social do contrato.

Essa variedade de acepções e usos da função social do contrato também 
é encontrada nos julgados do Superior Tribunal de Justiça20, Corte cuja função 
é, entre outras, estabelecer a uniformidade à jurisprudência de todo o Brasil 
e definir o entendimento da legislação infraconstitucional. Alguns julgados 
da alta corte servem para ilustrar as dificuldades envolvidas.

No Recurso Especial 1.641.131/SP, discutiu-se a minoração do valor 
da cláusula penal estipulada pelas partes, em razão da desproporção entre o 
inadimplemento ocorrido, apenas parcial, e o valor fixado contratualmente21. 
Ao analisar o caso, destacou-se a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, 
da função social do contrato e do equilíbrio contratual para realizar a redução 
equitativa da multa:

17 TERRA, Aline de Miranda Valverde; KONDER, Carlos Nelson; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. Boa-fé, função 
social e equilíbrio contratual: reflexões a partir de alguns dados empíricos. In: TERRA, A. M. V.; KONDER, C. 
N.; GUEDES, G. S. C. (Coord.). Princípios contratuais aplicados: boa-fé, função social e equilíbrio contratual à luz da 
jurisprudência. Indaiatuba: Foco, 2019. p. 14-15.

18 CPC: “Art. 489. (...) § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 
ou acórdão, que: (...) II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua 
incidência no caso”.

19 CF: “Art. 93. (...) IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação”.

20 Nesse sentido, também, v. BELLOIR, Arnaud Marie Pie; POSSIGNOLO, André Trapani Costa. Ensaio de classi-Ensaio de classi-
ficação das teorias sobre a função social do contrato. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, v. 11, n. 1, jan./mar. 
2017, p. 37-56. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.br/rbdc/article/view/7/6. Acesso em: 14 fev. 2020.

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). REsp 1.641.131/SP. Relª Minª Nancy Andrighi, j. 16.02.2017.
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“(...) Enquanto na vigência do ordenamento civil anterior a redução da 
multa contratual era uma faculdade do magistrado – o que era justificado 
pela utilização da expressão ‘poderá o juiz’ e pela valorização da autonomia 
da vontade, característica marcante de referida legislação –, no atual Código 
o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem 
pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam 
aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. 
(...) Esses princípios, típicos da teoria liberalista do Direito Contratual pas-
sam a ter novo significado e novos limites em decorrência da interpretação 
constitucional do Direito Privado, que, ao mitigar ‘seus contornos até então 
inflexíveis’, os faz conviver harmonicamente com os princípios da função 
social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as 
prestações, agora positivados nos arts. 421 e 422 do CC/02. (...) Impõe-se, 
assim, a aplicação ao valor da cláusula penal dos princípios da boa-fé e da 
função social do contrato.”

Conforme se pode perceber acima, na fundamentação não foi explicitada 
a distinção entre a função social do contrato e a boa-fé, tampouco indicação de 
como esses princípios interfeririam na decisão do caso concreto. Ao contrário, 
o julgado somente aponta os dispositivos legais e menciona de forma geral a 
necessidade de flexibilizar os princípios liberais dos contratos com os novos 
que se encontram em vigor, a fim de adequar-se à nova realidade normativa 
trazida no texto constitucional. A norma do art. 421 do Código Civil acaba 
sendo utilizada apenas argumento retórico para a realização da intervenção 
estatal na relação jurídica privada.

Mais dois casos que expõem a falta de sistematização da aplicação da 
função social do contrato encontram-se nos fundamentos das decisões judi-
ciais dos REsps 1.406.200/AL22 e 1.163.283/RS23, ambos julgados pelo mesmo 
órgão. Os julgados adotam concepções bastante distintas sobre o sentido e 
alcance da norma do art. 421 do Código Civil.

O primeiro teve como objeto dois contratos interligados de consórcio e 
seguro para o caso de falecimento do consorciado. No caso, o companheiro e 
filhos da consorciada ingressaram com a ação a fim de obter o pagamento da 
indenização securitária relativa ao contrato seguro prestamista com cobertura 
para o risco de morte atrelado ao contrato de consórcio para aquisição de bem 
imóvel, em que a falecida havia firmado com a estipulante/administradora do 
consórcio. A negativa por parte da estipulante decorreu da alegação de hipótese 

22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). REsp 1.406.200/AL. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.04.2015.

23 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (4ª Turma). REsp 1.163.283/RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.04.2015.
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excludente da cobertura, qual seja, sinistro advindo de doença preexistente à 
assinatura do contrato. 

O voto condutor do recurso em questão expôs, entre outros argumen-
tos, a necessidade de se observar a função social dos contratos de consórcio e 
a dimensão social que programa contratual possui para manter a necessidade 
de se realizar o pagamento da indenização pleiteada pelos beneficiários:

“(...) Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (art. 
421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, 
conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços 
por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do 
núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obriga-
ções financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, 
consoante estipulação da própria administradora. (...)”

O segundo envolveu a incidência do art. 50 da Lei nº 10.931/0424, que 
autoriza a execução de valores entendidos como incontroversos, também aos 
contratos de financiamento imobiliário do Sistema de Financiamento Habi-
tacional. A conclusão afirmativa parece ter se dado por meio de uma análise 
econômica do direito, pautada em critérios celeridade e efetividade. Conforme 
apontado no acórdão, “o objetivo maior da norma [Lei nº 10.931/04] é garantir 
que, quando a execução do contrato se tornar controvertida e necessária for a 
intervenção judicial, a discussão seja eficiente, porque somente o ponto con-
flitante será discutido e a discussão da controvérsia não impedirá a execução 
de tudo aquilo com o qual concordam as partes”. 

Nessa esteira, fez-se alusão à função social do contrato sob uma pers-
pectiva econômica, argumentando, que a análise econômica da “função social 
do contrato” permite reconhecer o papel institucional e social que o direito 
contratual pode oferecer ao mercado, qual seja a segurança e a previsibilidade 
nas operações econômicas e sociais, capazes de proteger as expectativas dos 
agentes econômicos:

“(...) analisando a função social do contrato, prevista no art. 421 do Código 
Civil de 2002, normalmente estudada a partir da ideia de justiça social e 
de justiça distributiva inerentes ao Estado Social, Luciano Benetti Timm 
apresentou estudo sob a ótica da escola de análise econômica do direito 
acima referida. (...). O autor aduz que a análise econômica da ‘função social 

24 Lei nº 10.931: “Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento 
ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que 
pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia”.
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do contrato’ permite reconhecer o papel institucional e social que o direito 
contratual pode oferecer ao mercado, qual seja a segurança e previsibilidade 
nas operações econômicas e sociais, capazes de proteger as expectativas 
dos agentes econômicos. Explica o professor que a análise econômica do 
direito permite medir, sob certo aspecto, as externalidades do contrato 
(impactos econômicos) positivas e negativas, orientando o intérprete para 
o caminho que gere menos prejuízo à coletividade, ou mais eficiência 
social. A coletividade deixa de ser encarada apenas como a parte fraca do 
contrato e passa a ser vista como a totalidade das pessoas que efetivamente 
ou potencialmente integram um determinado mercado de bens e serviços, 
como no caso do crédito.”

O cotejo dos dois julgados expõe as inseguranças apontadas. Não ape-
nas porque ambos associam a função social do contrato a outros conceitos 
indeterminados de forma interdependente (dignidade humana e eficiência), 
mas principalmente porque refletem concepções diametralmente opostas 
sobre o que seja o instituto, sem apresentar algum tipo de conciliação possível. 
Enquanto no primeiro, a função social do contrato incide para relativizar os 
efeitos contratuais, em nome da dignidade humana, no segundo, a função 
social do contrato serve a prestigiar a obrigatoriedade do contrato, em nome 
de sua finalidade econômica ao contrato. 

Percebe-se, assim, que, também na jurisprudência, apresentam-se 
manifestações díspares e, até mesmo, antagônicas sobre o que seja a função 
social do contrato e qual o seu papel na interpretação e aplicação do direito 
contratual. Essa situação revela a necessidade de delimitação, tanto de objeto, 
quanto de extensão e de critérios para a aplicação da função social do contrato 
como fundamento das decisões judiciais.

3 A Reação Legislativa em Defesa da Liberdade Econômica

A grande maioria dos operadores do ordenamento jurídico brasileiro – 
advogados, professores, magistrados, juristas em geral – foram surpreendidos 
no dia 30 de abril de 2019 com a edição da Medida Provisória nº 881, que, da 
noite para o dia, modificou institutos basilares do direito civil brasileiro, como 
a desconsideração da personalidade jurídica, a função social dos contratos, o 
regime dos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. A regulação original 
desses institutos pelo Código Civil tinha sido debatida por especialistas no 
Congresso por mais de trinta anos e, subitamente, por meio de um ato do 
Poder Executivo, foram todos modificados.
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Preexistia um projeto de lei, voltado para a alteração da legislação con-
tratual sob a perspectiva consequencialista, com o objetivo de tornar mais 
eficiente a regulação pública da atividade econômica, desburocratizar e reduzir 
os custos de transação decorrentes da forma das intervenções administrativas, 
elaborado por grupo de especialistas em direito administrativo25. Entretanto, o 
texto da Medida Provisória publicada foi extremamente diferente do projeto 
de lei em questão, o que acentuou ainda mais o efeito surpresa de sua edição.

A MP nº 881/2019 foi triplamente problemática. Em primeiro lugar, 
por tratar-se de transformação legislativa por meio de medida provisória. Se 
o objetivo da medida era resguardar a liberdade econômica, para a qual a se-
gurança jurídica é central, buscar estabilidade por meio de uma medida que 
é, como o nome diz, provisória, é no mínimo uma contradição. 

No cenário posto pela MP nº 881, os operadores econômicos não pode-
riam se planejar para o futuro sem saber se o ato continuaria em vigor, se seria 
convertida em lei ou seria rejeitada pelo Congresso, se perderia vigência pelo 
decurso do prazo, ou se seria profundamente modificada (como de fato foi)26. 
O caminho natural para se alcançar a finalidade das modificações pretendidas 
seria um projeto no âmbito do Legislativo, debatido com os representantes 
dos diversos interesses da população, de forma pública e paulatina, o inverso 
do que efetivamente ocorreu.

Em segundo lugar, a própria técnica legislativa adotada, especialmente 
no que tange às alterações no Código Civil, foi bastante problematizada, pois 
a redação da medida era marcada por repetições e pleonasmos e pela contradi-
tória adoção de conceitos indeterminados para esclarecer pontos controversos 
da legislação. Não à toa, diversos juristas, das mais distintas correntes, fizeram 
muitas críticas e buscaram, durante o trâmite do Projeto de Lei de Conversão, 
alterar ao menos os pontos mais sensíveis. Foi afirmada “a inconveniência da 
modificação precipitada dos institutos de direito privado”27, julgando que ela 

25 Trata-se do Projeto de Lei Nacional da Liberdade Econômica, elaborado por Carlos Ari Sundfeld, Eduardo Jordão, 
Egon Bockmann Moreira, Floriano Azevedo Marques Neto, Gustavo Binenbojm, Jacintho Arruda Câmara, José 
Vicente Santos de Mendonça e Marçal Justen Filho. Disponível em: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/
files/arquivos/proposta_de_lei_nacional_de_liberdade_economica_-_sbdp__fgv_direito_sp.pdf. Acesso em: 27 ago. 
2019.

26 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Como tomar decisões empresariais com a MP da “liberdade econômica”. Dispo-
nível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-10/direito-civil-atual-tomar-decisoes-empresariais-mp-liberdade-
economica. Acesso em: 27 ago. 2019.

27 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Como tomar decisões empresariais com a MP da “liberdade econômica”. Dispo-
nível em: https://www.conjur.com.br/2019-jun-10/direito-civil-atual-tomar-decisoes-empresariais-mp-liberdade-
economica. Acesso em: 27 ago. 2019.



 Revista Brasileira de Direito Contratual Nº 7 – Abr-Jun/2021 – Doutrina16

realiza “alterações pontuais e, em sua maior parte, mal redigidas”28, afirman-
do que “apresenta sérios problemas técnicos no trato das categorias civis”29, 
reputando-a, em síntese, “atécnica, confusa e ociosa”30 e, de forma mais radical, 
inconstitucional do ponto de vista formal e material31.

Em terceiro lugar, o conteúdo material das inovações, pautado pelo viés 
do Estado mínimo e da política de não intervenção, ainda que somente do 
ponto de vista do discurso, configurou súbita guinada na trajetória determinada 
pelo texto constitucional e até mesmo pelo Código Civil, os quais enfatiza-
vam a socialidade como diretriz e consagravam a função social dos institutos 
em seus textos32. Ao retirar a função social do contrato como fundamento 
da liberdade de contratar, deixando-a somente como limite, e prever, duas 
vezes, um princípio de intervenção mínima do legislador na esfera contratual, 
a MP nº 881/2019, ainda que de forma puramente retórica, buscou retornar 
ao sistema de direito contratual próprio do Estado Liberal do século XIX.

O impacto da edição da MP nº 881/2019 foi tamanho que conseguiu 
congregar juristas de distintos matizes no sentido de mitigar seus aspectos 
mais problemáticos durante o trâmite legislativo. O texto sofreu profundas 
modificações, com o corte de diversos dispositivos (como a alteração no re-
gime da onerosidade excessiva e nos contratos de adesão), até se transformar 
no projeto que foi aprovado. Ao retornar ao Executivo, no tocante às altera-
ções do Código Civil, o único veto foi na parte de direito societário, sobre as 
sociedades unipessoais.

Ao fim e ao cabo, a Lei nº 13.874/2019, no que tange à função social 
do contrato, alterou o art. 421 para substituir “liberdade de contratar” por 
“liberdade contratual”, bem como suprimiu a já citada referência à função 
social do contrato como fundamento da liberdade contratual, deixando-a 
somente como limite. Além disso, acrescentou parágrafo único ao dispositivo, 

28 SCHREIBER, Anderson. Alterações da MP 881 ao Código Civil – Parte I. Carta Forense. Disponível em: http://
cartaforense.com.br/conteudo/colunas/alteracoes-da-mp-881-ao-codigo-civil---parte-ii/18344. Acesso em: 27 ago. 
2019.

29 TARTUCE, Flávio. A MP 881/19 (liberdade econômica) e as alterações do Código Civil. Primeira parte. Migalhas. 
Disponível em: https://m.migalhas.com.br/depeso/301612/a-mp-88119-liberdade-economica-e-as-alteracoes-do-
codigo-civil. Acesso em: 27 ago. 2019.

30 TEPEDINO, Gustavo. A MP da liberdade econômica e o direito civil. Disponível em: https://rbdcivil.ibdcivil.org.
br/rbdc/article/view/421. Acesso em: 27 ago. 2019.

31 LÔBO, Paulo. Inconstitucionalidades da MP da “liberdade econômica” e o direito civil. Disponível em: https://
www.conjur.com.br/2019-jun-06/paulo-lobo-inconstitucionalidades-mp881-direito-civil. Acesso em: 27 ago. 2019; 
BERCOVICI, Gilberto. Parecer sobre a inconstitucionalidade da Medida Provisória da Liberdade Econômica. Revista 
Forum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte, ano 8, n. 15, mar./ago. 2019, p. 173-202.

32 REALE, Miguel. Visão geral do projeto de Código Civil. Disponível em: http://www.miguelreale.com.br/artigos/
vgpcc.htm. Acesso em: 27 ago. 2019.



Doutrina – Revista Brasileira de Direito Contratual Nº 7 – Abr-Jun/2021 17

em que preconiza a mínima intervenção no contrato e a excepcionalidade de 
sua revisão (o que é reiterado no acrescido art. 421-A), culminando com a 
seguinte redação:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social 
do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio 
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Talvez o único ponto bem recebido pela doutrina, consiste na substitui-
ção da liberdade de contratar por liberdade contratual, uma vez que se limita a 
consolidar o que já era pacífico na doutrina: a função social do contrato atinge 
também a escolha relativa ao conteúdo do que foi contratado, e não somente a 
decisão de celebrar ou não o negócio33. Com relação à supressão da referência 
à função social do contrato como limite e a previsão de intervenção mínima 
e excepcionalidade da revisão, trata-se de alterações que não parecem trazer 
qualquer impacto efetivo na solução dos problemas envolvendo a aplicação 
da função social do contrato, como se passará a expor.

4 Uma Proposta de Encaminhamento do Debate: Critérios para a 
Intervenção

A mudança legislativa trazida pela Lei nº 13.874/2019 aparenta gerar 
impacto muito mais simbólico do que uma efetiva transformação no direito 
contratual brasileiro. A razão disso é que as alterações propostas pela nova le-
gislação partem de premissas equivocadas a respeito das dificuldades a respeito 
da aplicação da função social do contrato e, por isso, apresenta solução que, 
para qualquer dos vieses ideológicos envolvidos, deverá revelar-se ineficaz.

No âmbito doutrinário, a supressão da expressão “em razão de” pare-
ce voltar-se a satisfazer os receios de autoritarismo estatal, pois se afastaria a 
previsão legislativa de que a função social do contrato seria fundamento da 
própria liberdade contratual. A alteração, todavia, não deve fazer muita dife-
rença na controvérsia sobre o tema. Para aqueles que sustentam que a razão 
dos contratos serem tutelados é a função social da liberdade contratual, isso é 
uma decorrência da normativa constitucional, que, no art. 170, funcionaliza 
a livre iniciativa ao atendimento de vários critérios, como o valor social do 

33 TARTUCE, Flávio. A “Lei da Liberdade Econômica” (Lei n. 13.84/2019) e o seus principais impactos para o direito 
civil: mudanças no âmbito do direito contratual. Revista Brasileira de Direito Contratual, São Paulo, n. 1, out./dez. 2019, 
p. 20-31.
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trabalho, o meio ambiente, a proteção do consumidor34. Portanto, o texto 
constitucional continua a dar guarida a essa vertente interpretativa, não obs-
tante a promulgação da Lei nº 13.874/2019.

Ademais, manteve-se expressamente a previsão da função social do 
contrato como “limite” à liberdade contratual. Como visto, a doutrina que 
reconhece a funcionalização da liberdade contratual para o atendimento de 
interesses sociais já havia consagrado que ela atua não somente como limite 
externo – isto é, barreira até onde a liberdade pode ser exercida – mas também 
como limite interno, ou seja, signo determinante na própria configuração e 
identificação do instituto. Consequentemente, a partir do conceito de limite 
interno, a previsão da função social do contrato como limite da liberdade 
contratual também serve para continuar a respaldar esse tipo de interpretação.

No âmbito judicial, parece que a preocupação que congrega diversas 
correntes é que o magistrado se utilize dela para intervir na relação contratual 
com base na sua visão pessoal do que seja o interesse social, impondo aos 
contratantes prestações descabidas a título de suposta socialidade. O problema 
maior, seja para os que defendem menos intervenção do Estado, seja para os 
que defendem mais, não é a ingerência estatal sobre os programas contratuais 
em si, mas o modo arbitrário que como isto pode ocorrer. O medo é de um 
juízo discricionário sobre quando e como deve haver a intervenção estatal.

A contribuição da mudança legislativa para combater esse perigo foi 
somente afirmar legislativamente que a intervenção estatal é excepcional, de 
forma repetida e redundante: ao prever um “princípio de intervenção míni-
ma”, ao preconizar a excepcionalidade da revisão contratual, ao afirmar que a 
alocação de riscos deve ser respeitada, que se presume a paridade até elementos 
em concreto em sentido contrário, etc. Entretanto, afirmar isso sem indicar 
critérios para identificar quando se está diante da excepcionalidade pode ser 
inútil, inclusive, porque, reconheça-se, um dos poucos estudos quantitativos 
existentes já indica que, na prática, a revisão dos contratos é excepcional35.

Com efeito, limitar-se a prever a excepcionalidade da intervenção cria 
para os contratantes uma loteria às avessas: enquanto alguns podem ser sorte-
ados para serem vítimas da exceção arbitrária, outros, que talvez merecessem 
a intervenção dependendo dos critérios adotados, cairiam na regra geral. Isso 
porque, por meio da modificação proposta pela Lei de Liberdade Econômi-

34 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função social do contrato. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 95.

35 SCHREIBER, Anderson. Equilíbrio contratual e dever de renegociar. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 329.
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co, basta que o magistrado acredite que o contrato diante dele é, justamente, 
aquele que é a exceção para se fazer presente o perigo de arbitrariedade judicial. 

Portanto, em lugar de um cenário de excesso de intervenções judiciais 
nos contratos, tal como imaginado a motivar tanto a MP 881quanto a lei sub-
sequente, criou-se muito mais um cenário de incerteza sobre as intervenções 
judiciais nos contratos. Por isso, teria sido muito mais salutar se o legislador, 
em lugar de reiterar o respeito à liberdade das partes e a excepcionalidade da 
revisão, tivesse estabelecido os critérios sobre quando e como isso deve ocorrer.

Conclusão

A alteração do art. 421 do Código Civil, realizada inicialmente pela MP 
nº 881 e consolidada, com modificações, pela Lei de Liberdade Econômica, 
gera somente um efeito placebo sobre as inseguranças das intervenções estatais 
no campo dos contratos. Decorrem de um erro de diagnóstico, que acredita 
que as inseguranças decorrem da ideia de que o Estado, por meio de ativismo 
judicial, vem limitando a liberdade individual ao intervir e rever os programas 
contratuais firmados por particulares.

A partir dessa diagnose equivocada, que confunde excesso de interven-
ção com intervenção arbitrária, a Lei nº 13.874/2019 prognosticou a alteração 
da redação do dispositivo da função social do contrato. Entretanto, a forma 
escolhida para sanar os receios – a repetição da excepcionalidade da interven-
ção do Estado nas relações privadas – é ineficiente para combater o mal que 
efetivamente atinge a função social do contrato. 

É inegável que a liberdade contratual, uma das maiores expressões 
da autonomia privada de cunho patrimonial, foi remodelada pelo curso do 
tempo, deixando de ser absoluta e antagônica entre os participantes da relação 
jurídica, para ser cooperativa e buscar um fim comum que atenda os interesses 
das partes. Com efeito, não seria a retomada (rectius: tentativa de retomada) de 
conceitos liberais clássicos que resolveria a situação problema da intervenção 
arbitrária. Pelo contrário, perdeu-se uma ótima oportunidade de se estabele-
cer os modos de como esta poderia ocorrer, delimitando os contornos de tão 
alardeada excepcionalidade. 

Verifica-se, assim, que a Lei de Liberdade Econômica falhou no seu 
propósito de resolver a insegurança doutrinária e, principalmente, jurispru-
dencial em torno da função social do contrato. Como visto, essa instabilidade 
é fomentada não por uma rotineira revisão dos contratos praticada pelo Poder 
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Judiciário – que são em menor caso. A insegurança a ser evitada é causada por 
decisões precariamente fundamentadas.

Com efeito, a partir deum quadro sintomático genérico decorrente de 
um problema muito maior, atacou-se, com o remédio errado, o art. 421 do 
Código Civil. Agora, sem eliminar a insegurança jurídica, a Lei de Liberdade 
Econômica permitiu que a pandemia de críticas à função social do contrato 
continue a se alastrar.
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