
Éextremamente prazeroso receber a tarefa de comentar um ensaio de Ian
Macneil em uma conferência organizada para apreciar o trabalho de Stewart
Macaulay. A ocasião parece boa para celebrar a obra e fazer algumas conjec-

turas sobre a contribuição que esses dois homens extraordinários, ambos de raiz
escocesa, têm dado para a doutrina contratual de nosso tempo.

Essa contribuição – o desenvolvimento de uma perspectiva “relacional” sobre a
contratação – tem sido, creio eu, fundamental para, literalmente, alterar as funda-
ções da matéria. Infelizmente, ninguém viria a saber disso pela leitura da doutrina
contratual padrão, que o trabalho de Macneil e Macaulay pouco influenciou.
Diversamente, o law-and-economics influenciou a doutrina contratual e isso não
aconteceu por acaso. A maior parte da doutrina do law-and-economics surgiu de
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modelos “transacionais” de intercâmbio e de pressupostos ideológicos altamente
individualistas, centrais para a doutrina dominante de common law. Por isso, foi
prontamente assimilada por ela. A visão “relacional” propõe um conjunto de desa-
fios muito mais radical: acadêmicos na área contratual que a levem a sério teriam,
de fato, que mudar seu pensamento acerca desse ramo do direito. Tentarei expli-
car por quê.

Um modo de ver o “relacionalismo” de Macneil-Macaulay – para comprimir
por um momento em um único slogan as perspectivas desses dois pensadores que
são, em larga medida, diferentes – é considerá-lo como a continuação de dois pro-
jetos acadêmicos abraçados, mas prematuramente abandonados, pelos juristas
realistas dos anos 1920 e 1930. Um desses projetos era primordialmente destru-
tivo; o outro, construtivo. Chamemos o projeto destrutivo de “crítica, mediante
contextualização, do direito contratual clássico-formalista”, e o outro, “recons-
trução, também mediante contextualização, das efetivas normas operacionais e
convenções de contratação”.

(1) O projeto de crítica era, obviamente, abalar o magnífico Palácio de Cristal
que Langdell, Anson, Pollock e Williston haviam construído; a técnica de crítica que
se favorecia era examinar como as cortes realmente operavam as regras clássicas em
diferentes situações de fato, definidas em casos contratuais julgados. O resultado foi
um grande volume de doutrina contratual que alcançou sua summa no grande trata-
do de Corbin.* Essa obra mostra como regras definidas em termos gerais abstratos
(“a execução de um dever pré-existente não é causa [consideration] suficiente para
apoiar uma promessa”) podem conduzir a resultados consideravelmente diversos
em sua aplicação efetiva.1

(2) O outro projeto era tentar construir um novo direito contratual sobre as
ruínas do velho; um direito solidamente fundado nas regularidades empíricas,
observadas nos casos julgados, e que articularia explicitamente suas bases (que até
então permaneciam implícitas), fundadas na ética, nas diretrizes políticas e na fun-
ção social. O resultado foi um volume de obras distintas (a lista de soldados dessa
causa incluía os nomes de Corbin, Llewellyn, Kessler, Patterson, Fuller e Dawson,
entre vários outros), mostrando que considerações contextuais – como a gravidade
da culpa da parte inadimplente, a boa-fé relativa das partes, sua sofisticação ou
poder de barganha relativos, o grau do potencial lesivo de sua confiança na contra-
parte, a dureza de termos contratuais ou, ainda, o uso de formas padronizadas com
termos contratuais relevantes em letras miúdas – não apenas influenciavam, mas
deviam influenciar decisões judiciais a respeito da formação, modificação, inadim-
plemento ou extinção de contratos, bem como a respeito de quais as conseqüências
jurídicas aplicáveis em tais casos.

Esse tipo de obra, embora originalmente tenha sido vista como perturbadora
(desde então se tornou o padrão científico normal no campo dos contratos), era, de

MACAULAY, MACNEIL E A DESCOBERTA DA SOLIDARIEDADE E DO PODER: ROBERT W. GORDON188

10_REV5_p187_202.qxd  7/3/07  3:07 PM  Page 188



fato, consideravelmente modesta em seus métodos: ela se restringia a julgados
recursais na área de contratos e retirava suas informações contextuais dos fatos con-
forme relatados naqueles casos. Alguns representantes do realismo haviam sido mais
ambiciosos quanto ao projeto reconstrutivo: eles planejavam ir além dos casos para
descobrir qual era a relação entre normas jurídicas e normas sociais, e, se houvesse
disparidade entre as duas, pretendiam usar as normas sociais (e.g., os melhores cos-
tumes comerciais) como a base para reformar as normas jurídicas.2 Por várias
razões – resistência dos juristas tradicionais, frustração perante a dificuldade e o
caráter inconclusivo da pesquisa empírica, ou perante o que alguns viam como
digressões ditadas pela política do New Deal, inabilidade de teorizar as relações
direito-sociedade para além do funcionalismo ou behavioralismo naïf3 – os realistas
jamais fizeram essas ambições alçarem vôo. Alguns de seus sucessores continuaram
a lutar bravamente, produzindo obras dignas de nota que foram quase completa-
mente ignoradas pela doutrina predominante. Dawson estudou decisões contratuais
em períodos de inflação alta nos Estados Unidos e na Alemanha.4 Kessler analisou
atentamente as franquias de distribuição de veículos como uma instância de relações
contratuais no contexto de uma indústria verticalmente integrada.5 Hurst e
Friedman estudaram centenas de casos contratuais no contexto histórico do desen-
volvimento social e econômico de Wisconsin.6 Alguns poucos acadêmicos, notada-
mente Reitz e Speidel, levaram adiante o projeto de relatar decisões jurídicas e ava-
liá-las de acordo com sua contribuição funcional para contextos comerciais particu-
lares.7 Danzig pesquisou exaustivamente o pano de fundo de alguns casos notórios
de contratos, situando os julgados recursais em um emaranhado complexo de pro-
pósitos emocionais, sociais e econômicos, bem como nos labirintos de burocracias
jurídicas e estratégias profissionais.8 Whitford produziu estudos seminais de direito
do consumidor ligados a contextos regulatórios e sociais de grande amplitude.9

Houve alguns poucos estudos empíricos de práticas de contratação em setores espe-
cializados, que foram muito úteis, mas modestos, pois deixaram de arriscar qual-
quer generalização a partir de suas conclusões. Em meio ao vasto oceano da doutri-
na contratual de common law, esses estudos socio-contextuais formaram um arqui-
pélago rejeitado e isolado. Depois de 1970, as principais obras novas sobre contra-
tos apresentaram tendências que se afastaram de vez do contextualismo realista. Em
seus esforços para reconstruir o que parecia ser o velho sistema clássico-formal de
regras (com alguns pedaços faltando, como a doutrina da consideration* ou a restri-
ção à validade de cláusulas penais**) sobre a base da eficiência econômica ou da
autonomia moral kantiana, tanto os acadêmicos do law-and-economics quanto os do
contract-as-promise 10 restringiram-se, na maior parte das vezes, a utilizar julgados
recursais não como a tradição realista havia feito, ou seja, como ricos depósitos de
informações contextuais, mas, em grande medida, como se fossem declarações de
regras - aliás, na maior parte das vezes, como se fossem declarações nuas e cruas.
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Macaulay e Macneil não prestaram atenção a essas tendências e seguiram seu
próprio caminho. E este caminho, como se mostrou, seguiu a trilha da pesquisa
atenta das normas e práticas dos usuários do direito contratual, isto é, das próprias
partes contratantes. Suplementando suas observações das práticas de contratação
com materiais da antropologia e da sociologia, eles pintaram uma série impressio-
nante de paisagens do mundo real dos contratos. O efeito chocante dessa obra,
como ocorre freqüentemente com o melhor da avant-garde, residia, em parte, no
anúncio dramático de verdades subterrâneas aos olhos do público – percepções
amplamente compartilhadas pelos empresários e seus advogados, mas nunca
antes11 pronunciadas em meio à polida sociedade do discurso formal sobre o direi-
to. A meu ver, a nova obra desafiou os juristas de salão do velho establishment por
três vias fundamentais.

1. Solidariedade orgânica. O direito contratual clássico, como a economia políti-
ca clássica, pressupunha um mundo social povoado por sujeitos auto-constituintes,
auto-suficientes, cada um perseguindo seus projetos individuais e vendo outras pes-
soas ou como ameaças ou como meios de realizar esses projetos. Um contrato era
uma das interações ocasionais, cuidadosamente circunscritas, que uniam, por um
momento solitário, alguns desses seres isolados, com o fim de exploração mútua.12

Esse individualismo hobbesiano não é, em absoluto, o único modelo de direito con-
tratual clássico, como Duncan Kennedy demonstrou,13 mas é seu modelo dominan-
te e também o modelo do economismo moderno, que agora busca ressuscitá-lo.

Macneil e Macaulay trouxeram à superfície a percepção de que as imagens do
direito contratual clássico descreviam, no máximo, um conjunto pequeno e resi-
dual de negócios contratuais: as “transações descontínuas” (na expressão de
Macneil) entre estranhos. O tipo usual de intercâmbio contratual é aquele entre
participantes de relações contínuas; entre membros de comunidades interativas,
cujos projetos mesmos e as suas expectativas sobre o modo de realização desses
projetos, são parcialmente criadas por essas comunidades. No contrato clássico,
os indivíduos não têm obrigações uns perante os outros, salvo aquelas criadas
pelas regras coercitivas do Estado ou por suas próprias promessas:14 se os resul-
tados do direito contratual hão, pois, de ser racionalizados sobre a base do con-
senso entre as partes em vez das diretrizes das normas estatais, os resultados
devem aparentar fluírem das promessas feitas pelas partes; de suas alocações ex
ante de deveres de prestação e riscos ou, pelo menos, de uma implicação plausí-
vel (ou de uma aproximação jurídica da economia de custos transacionais) de tais
promessas. Na visão “relacional” de Macaulay e Macneil, as partes tratam seus
contratos mais como casamentos do que como um encontro casual. Obrigações
nascem e se desenvolvem a partir do compromisso que cada uma das partes fir-
mou com relação à outra e das convenções que a comunidade de troca estabelece
para tais compromissos. As convenções não ficam congeladas no momento inicial
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de compromisso, mas se modificam com as circunstâncias. O objeto da contrata-
ção não é, primordialmente, alocar riscos, mas firmar um compromisso de coo-
peração. Em momentos ruins, espera-se de cada uma das partes que forneça
mútuo suporte à outra em vez de fincar pé em seus direitos. Em tais circunstân-
cias, cada uma tratará a insistência da outra em obter a prestação exatamente con-
forme acordada como uma exigência abusiva. Se contingências inesperadas ocor-
rerem, resultando em perdas graves, as partes deverão buscar maneiras eqüitati-
vas de dividir as perdas. A sanção por uma conduta excessivamente gravosa será,
sempre, por óbvio, a recusa em negociar novamente.

A obra de Macaulay e Macneil, pois, retoma um tema recorrente, ainda que
usualmente ocultado pela ciência social liberal:15 certos acordos e instituições
socioculturais têm funcionado como condições importantes para manter em opera-
ção as economias capitalistas. Para dizer de outro modo, expectativas de mútua van-
tagem (estritamente consideradas), reforçadas apenas pela executabilidade coerciva
pelo Estado dos direitos de propriedade-e-contrato modelam laços de durabilidade
insuficiente para induzir a ação social cooperativa em grande escala. Algo mais tem
de atuar a fim de criar as fundações de confiança recíproca e solidariedade de que o
planejamento econômico depende. A obra de Macneil, em particular, aproxima-se
da de Durkheim em sua ênfase dada às normas de solidariedade e reciprocidade,
“solidariedade orgânica”, que podem surgir de relações contínuas.16 Não tenho a
intenção de trivializar sua conquista ao tentar situá-la em algum nicho da tradição
da ciência social. Uma coisa é ter um insight nesse nível geral de abstração; outra
coisa é ter analisado minuciosamente, como Macneil e Macaulay o fizeram, os
modos particulares pelos quais o insight é revelado em relações econômicas reais.

2. Dominação. O direito contratual clássico resolve o problema hobbesiano do
poder com a tentativa de conceder a uma parte apenas direitos limitados sobre a
conduta futura da outra parte, ou seja, apenas os direitos que tenham sido negocia-
dos mediante procedimentos de contratação formalmente especificados. No
mundo desorganizado e aberto (open-ended) das relações contratuais contínuas, em
que os contornos da obrigação se alteram constantemente, os efeitos causados
pelos desequilíbrios de poder não se limitam aos acordos que as partes possam
derivar do negócio original. Tais desequilíbrios tendem a gerar hierarquias que
podem se estender gradualmente a ponto de governar todo e qualquer aspecto da
relação em andamento. Esse é o lado potencialmente ruim das relações contratuais
contínuas; a solidariedade orgânica é seu lado bom: aquilo que se inicia como uma
mera desigualdade de poder de mercado pode se aprofundar a ponto de se tornar,
de um lado, dominação contínua, de outro lado, dependência contínua. Não se
trata de escravidão, uma vez que as partes são juridicamente livres para deixar a
relação quando desejarem. No entanto, a perspectiva do contrato relacional mos-
tra que certas perdas decorrentes do término de uma relação contratual têm uma
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importância tremenda e, às vezes, são irrecuperáveis: o trauma envolvido em aban-
donar uma relação em torno da qual a empresa estruturou todas as suas operações,
contratações, investimentos e decisões de planejamento pode mantê-la amarrada a
uma dependência que seus participantes experimentam como corrosiva por ser,
em um certo sentido, voluntária.

Acadêmicos contemporâneos na área dos contratos tendem a ver tais relações
de dominação como aberrantes. É para lidar com situações como essas que o direi-
to contratual tem desenvolvido – para o bem ou para o mal (dependendo das incli-
nações liberais ou conservadoras do analista) – soluções que visam a policiá-las. Em
outras palavras: para alguns, essas situações não são tão problemáticas assim: o direi-
to contratual já seria capaz de lidar com qualquer problema dessa natureza.
Macaulay e Macneil, como os acadêmicos do Critical Legal Studies, acreditam que
coerção e dominação têm presença difusa nas relações de mercado, seguindo a tri-
lha traçada por alguns realistas de sangue impiedosamente frio, como Hale, Kessler
e Dawson17. Mas suas reações a essa constatação diferem um pouco. A reação de
Macaulay (que eu me sinto mais seguro em descrever do que a de Macneil)18 é assi-
milar as relações contratuais contínuas a uma concepção geral de embate político.
Na visão de Macaulay, as partes de um contrato – como os fabricantes de veículos
automotores e seus fornecedores ou distribuidores, ou as companhias de petróleo e
seus franqueados de postos de combustíveis – aparecem tanto como grupos sociais,
presos em relações de hierarquia, quanto como grupos de interesse político que
procuram manipular estrategicamente instituições externas (incluindo o Poder
Judiciário) para melhorar suas posições básicas de negociação. Com efeito, podería-
mos dizer que Macaulay é um liberal deprimido: ele deseja que as partes mais fra-
cas possam transformar suas relações contratuais em algo mais igualitário; no entan-
to, é muito pessimista quanto à sua habilidade de fazê-lo, pois acredita que a maior
parte das estruturas institucionais nas quais o embate se dá tende a trabalhar em
favor da riqueza e do poder.19 (Mais sobre essa questão abaixo.)

3. Descontinuidade e marginalidade do “direito contratual”. Todos seus outros desa-
fios às obras tradicionais sobre contratos poderiam ter sido perdoados não houves-
sem Macneil e Macaulay insistido implacavelmente em demonstrar, por repetidas
vezes, a relativa insignificância para a realidade da contratação dos materiais tradi-
cionais da doutrina jurídica e as decisões das cortes de common law. Essa demonstra-
ção tem dois aspectos:

(a) A marginalidade das normas e sanções executadas pelo Estado na regulação das
relações contratuais. Esse foi, como é sabido, o tema do famoso artigo de Macaulay,
publicado em 1963, que descreveu a conduta de negociantes, mostrando que eles
não se baseavam em normas jurídicas para definir suas relações contratuais e para
executá-las, pois dispunham  de normas e sanções próprias e mais eficazes.20 O
enfoque de Macneil tem sido um pouco diferente. O autor tem contrastado as
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premissas normativas do direito contratual tradicional com as da teoria relacio-
nal dos contratos e mostrado que, embora havendo concessões limitadas ao rela-
cionalismo, o direito contratual moderno permanece unido a modelos irrealis-
tas de transação descontínua.21 Ambos, Macauley e Macneil, vêem o direito
contratual tradicional como habitando um mundo distante das expectativas nor-
mais das partes contratantes e apenas indiretamente relacionado a elas (exceto
no que se refere a transações instantâneas entre estranhos que envolvam alto
risco: apenas em situações como essas as pressuposições hobbesianas do direito
contratual tradicional tornam-se plausíveis). Macaulay, em particular, vê o
recurso a sanções jurídicas formais como um ato tático e de oportunismo por
parte dos contratantes. Ao recorrerem ao direito, os contratantes não estão ape-
lando a valores compartilhados, incorporados em regras jurídicas, nem buscan-
do a vindicação moral de sua posição, tampouco um acordo justo para suas con-
trovérsias. Ao fazerem isso, geralmente, as partes estão se engajando em mano-
bras para melhorar suas posições negociais. O “direito” para tais partes – suas
normas, regras, procedimentos, custos, etc. – aparece de forma completamen-
te alienada, como um conjunto de jogos, estratégias e obstáculos.22 Segundo
esse ponto de vista, a única coisa que importa na forma jurídica é como ela pode
auxiliar em impulsionar ou conter o oponente. Partes providas de muitos recur-
sos, por exemplo, não se importam com a existência de padrões gerais eqüitati-
vos ou com o fato de que seu conteúdo lhes seja desfavorável, pois estes padrões
dependem da produção de provas para serem efetivados, algo que sempre é cus-
toso. Tais partes também gostam de belas questões jurídicas – objeções proces-
suais, questões de conflitos de leis, e por aí em diante, porque seus advogados,
provavelmente, terão mais prática em levantá-las do que os advogados de seus
oponentes.23 O argumento de Macaulay, eu devo ressaltar, não deve ser confun-
dido com a redução, própria do economista, de toda escolha humana a uma con-
duta “racional” de maximização. Macaulay não acredita que as partes contratan-
tes pensem como os malfeitores (bad men) holmesianos* a respeito de todas as
normas, muito menos sobre as normas de seu grupo de interesse ou comunida-
de contratual-relacional. No entanto, as partes pensam freqüentemente como
malfeitores a respeito de regras e procedimentos especificamente jurídicos.
Explico: os negociantes, para Macaulay, podem ser vistos como se habitassem
universos de regras de contratação sobrepostos e, até um certo ponto, mutua-
mente contraditórios, um dos quais (sua ordem privada) provê as normas que
elas de fato internalizam, o outro (a ordem jurídica) proporciona um arsenal de
armas que serão usadas estrategicamente caso a relação contratual se desfaça.
Sua obra revela, pois, uma radical discontinuidade entre modos oficiais de pen-
sar o direito, como um repositório de valores e sanções que controlam a condu-
ta social e as expectativas dos habitantes dos “campos sociais semi-autônomos”
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(na expressão de Sally Moore**), supostamente afetados pelo direito. Mais inte-
ressante e desconcertante ainda: a obra de Macaulay revela que, com certa fre-
qüência, os próprios profissionais do sistema jurídico adotam a visão dos estran-
geiros em vez da visão oficial. Macaulay mostra advogados e, às vezes, juízes que
aceitam a imagem assustadora e amoral do direito concebido como se fosse nada
mais do que um estoque de fichas a ser utilizado no jogo da negociação.24

(b) A marginalidade do common law contratual no conjunto de normas e sanções exe-
cutáveis pelo Estado. Macneil e Macaulay vão muito além do argumento usual de
que o direito contratual deixou de ocupar a posição oitocentista de primazia
sobre a regulação da ordem privada para ocupar o status de um conjunto norma-
tivo secundário, utilizado para preencher os espaços deixados pelos grandes sis-
temas de regulação especializada, legislativa e administrativa. Macneil ressalta
que, segundo a perspectiva relacional, qualquer conjunto normativo que auxilia
a estruturar a conduta contratual deve ser considerado como parte do direito
contratual: isso incluiria, por exemplo, o direito societário e o direito do traba-
lho. Segundo Macaulay, que vê as relações contratuais como conflitos políticos
periódicos, as cortes de common law são apenas um entre os vários campos de
batalha institucionais em que as partes levam adiante seu combate. As perspecti-
vas de ambos, Macaulay e Macneil, sugerem que, mesmo se alguém entender que
a doutrina deva restringir-se ao estudo das normas executáveis pelo Estado, não
estará prestando atenção ao direito contratual que realmente importa se perma-
necer preso, exclusivamente, às regras de common law (e ao Uniform Commercial
Code [UCC]).25

Nesse ponto da exposição, talvez tenha ficado claro que levar a sério os desa-
fios postos por Macneil e Macaulay significa escrever sobre contratos de modo
muito diferente. A doutrina contratual repousa sobre a premissa, essencialmente
liberal, de que os termos da interação social hão de ser, e em nossa sociedade
geralmente são, instituídos por consenso – pelas escolhas voluntárias das partes
mesmas ou mediante regras estatais promulgadas e executadas por seus represen-
tantes eleitos. Os liberais de direita gostariam que a maioria desses termos fosse
da primeira espécie; os liberais de esquerda são mais favoráveis à segunda espécie;
ambos, porém, compartilham a idéia de que a vida social é, tanto idealmente
quanto (quase) na prática, o produto de escolhas individuais voluntárias. Se há
coerção, ela deveria ser defendida como necessária para policiar os desvios em
relação ao que foi estabelecido consensualmente, ou, ainda, como um mínimo de
controle que, infeliz mas necessariamente, as pessoas teriam de enfrentar em
qualquer sociedade.

Com sua descoberta do contrato-em-ação relacional, Macneil e Macaulay
importaram um novo elemento para o discurso contratual – a sociedade – que não
pode ser compreendido inteiramente como o produto de escolhas individuais ou
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constitucional-democrático-estatais. A sociedade existe, em vários sentidos, pre-
viamente a essas escolhas e auxilia a condicionar tanto o que é escolhido quanto
as estruturas dentro das quais as escolhas são realizadas. Para dizer isso de outro
modo, sua obra mostra como os propósitos e ações econômicos estão profunda-
mente inseridos em campos sociais, em teias densamente tecidas, compostas de
costumes sociais, morais convencionais, laços de lealdade e hierarquias de poder
entrincheiradas. Claro, ninguém poderia considerar que Macneil e Macaulay des-
cobriram o fenômeno das sociedades de contratação. O direito contratual hoje
predominante, especialmente em suas formas pós-realistas, reconhece repetida-
mente a existência de condições sociais de fundo para a contratação. Considere-
se, por exemplo, a “seqüência da negociação, seqüência da prestação, e uso nego-
cial”* ou a “razoabilidade comercial”* que servem de guia suplementar à intenção
contratual. Também as desigualdades entre as partes, às vezes difusas, no que diz
respeito à informação, técnicas de negociação ou alternativas de mercado, que
compõem aquilo que as cortes gostam de chamar de “poder desigual de negocia-
ção”. No direito contratual predominante, contudo, tais condições ocupam apenas
um segundo plano; elas regerão a transação apenas até que as partes ou o Estado
escolham de modo diferente; elas são telas que podem ser pintadas discricionaria-
mente pela intenção individual ou por diretrizes estatais. A conquista de Macneil
e Macaulay foi trazer as sociedades de contratação para o primeiro plano e, ao
fazê-lo, mostrar que não se pode sequer começar a entender expectativas contra-
tuais sem entender as condições sociais de sua gestação, modificação e extinção.
Ademais, eles demonstram que tais condições não são fontes suplementares, mas
primárias, de normas e sanções contratuais. Finalmente, não apenas essas condi-
ções sociais não são prontamente atendidas pelas normas e sanções de direito con-
tratual executáveis pelo Estado, mas, com freqüência, elas simplesmente não são
sequer afetadas pelo direito contratual.

Quero deixar claro que não atribuo nem a Macneil nem a Macaulay qualquer
espécie de organicismo burkeano conservador, qualquer noção de que sociedades de
contratação surgem espontaneamente e se reproduzem misteriosamente, resisten-
tes tanto ao entendimento racional quanto à alteração deliberada. Pelo contrário,
elas podem ser compreendidas, e Macneil e Macaulay têm trilhado um longo cami-
nho nessa direção. Elas são construídas com intenções e propósitos humanos e
podem ser modificadas, como qualquer outro arranjo social, pela política, incluin-
do, entre outros aspectos, uma política cuja estratégia seja fazer uso dos instrumen-
tos estatais e jurídicos. Como Macaulay mostrou, no entanto, qualquer grupo que
tentar mudar a estrutura social das relações contratuais por meio do combate polí-
tico deverá estar preparado para muita frustração e conseqüências inesperadas.

Se os acadêmicos da área contratual aceitassem a revolução relacional, e alteras-
sem seu foco de acordo, qual seria o destino dos materiais tradicionais utilizados
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para estudar os contratos: os casos de common law e do UCC, e os comentários
acerca deles? Em algumas passagens de suas obras, tanto Macneil quanto Macaulay
parecem dizer que a perspectiva relacional revela que os materiais tradicionais são
um museu acadêmico de curiosidades engenhosas, um direito de professores que
nada apresenta além de uma leve semelhança com o direito-em-ação (law in
action), conhecido pelas partes contratantes e seus advogados. De acordo com essa
visão, a marginalidade e a descontinuidade do direito contratual predominante
resultariam de uma deformation professionnelle acadêmica, do paroquialismo estrei-
to da tradição casuística, que persiste por pura inércia. Claramente, há algo de
relevante nisso, mas não é tudo que há para se saber, como Macneil e Macaulay
também reconheceram em outras ocasiões.26 Como tenho argumentado, a reve-
lação, pela perspectiva relacional, de um mundo social de culturas semi-autôno-
mas de contratação, governadas por relações de solidariedade orgânica cooperati-
va e de dominação hierárquica difusa, é profundamente perturbadora para as pre-
missas nucleares de nossa ordem social liberal. O direito contratual tem sido tra-
dicionalmente um dos teatros – um teatro pequeno e elitista, por certo, compa-
rado à televisão ou aos almoços organizados por Câmaras de Comércio – em que
tais premissas são expressas publicamente. O direito contratual tem sido preen-
chido com propósitos ideológicos. O modo pelo qual ele suprime, ou relega ao
segundo plano, as determinações do elemento social não é apenas uma conse-
qüência incidental do paroquialismo profissional, mas um mecanismo importante
para a vindicação de tais propósitos.27

Se essa idéia for aceita, se o direito contratual deixar de ser pensado como uma
tentativa pateticamente inadequada, levada adiante por parte dos acadêmicos do
direito, de estruturar os negócios do mundo comercial, mas, ao contrário, como
uma plataforma (relativamente modesta) para a expressão de ideologia, então suas
doutrinas se tornam novamente interessantes por revelarem os valores aceitos por
aquela sociedade. (Por óbvio, tão interessantes quanto, se não mais interessantes,
para o mesmo propósito, seriam manifestações de ideologia jurídica menos elabo-
radas, obtidas em pesquisas de campo, por exemplo, as consultas feitas a escritó-
rios de advocacia; estas, porém, são certamente muito mais difíceis de serem estu-
dadas.) Esse tem sido o foco da obra fascinante de alguns dos acadêmicos associa-
dos à Conference on Critical Legal Studies, que buscaram mostrar, trabalhando somen-
te com materiais doutrinários, de que modo a doutrina de contratos tenta supri-
mir, negar ou mediar suas próprias contradições internas. Cada vez que cortes ou
comentadores da corrente dominante de contratos, por exemplo, tratam de
insights relacionalistas (como a idéia de que o relacionalismo sustenta obrigações
baseadas na confiança concretamente depositada [reliance-based obligations], ou pro-
tege paternalisticamente as partes fracas de consentir com sua vitimizaçao, ou,
ainda corrobora um “socialismo-da-transação” ao dividir perdas inesperadas de
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acordo com a necessidade e a capacidade econômica das partes), eles encontram
algum artifício para impedir que as implicações de raciocínios relacionais ameacem
suas premissas nucleares, liberal-individualistas. Eles usam a interpretação contra-
tual para disfarçar o resultado relacionalista, por exemplo, fazendo menção à
intenção individualista das partes. Além disso, saturam suas justificativas com os
fatos pertinentes ao caso que estão discutindo e classificam a doutrina relacional
como se pertencesse a um conjunto excepcional de medidas destinadas a lidar ape-
nas com situações especiais e não com os casos usuais. Finalmente, celebram reto-
ricamente os valores nucleares da liberdade contratual in dicta ao mesmo tempo
em que, com sua decisão, fazem uma redistribuição eqüitativa arbitrária no caso
que estiver à sua frente.28

Se persuasiva, a hipótese recém-formulada sobre a descontinuidade entre a dou-
trina e o direito-em-ação (law in action) – a saber, a de que essa doutrina está com-
prometida ideologicamente a negar certas realidades relacionais – poderia também
fornecer algumas diretrizes para uma tarefa em que tanto Macneil quanto eu esta-
mos muito interessados: escrever a história das relações contratuais. Se essa hipóte-
se está certa, seria fútil tentar escrever a história da doutrina jurídica contratual
como se fosse uma adaptação funcional, do sistema jurídico às necessidades subja-
centes das partes comerciais. Eu partilho, por exemplo, do que considero ser o ceti-
cismo de Macneil a respeito da seguinte idéia: a maioria das mudanças na doutrina
de contratos ao longo dos últimos dois séculos pode ser completamente compreen-
dida como uma resposta funcional aos modos variáveis de estruturação de transa-
ções negociais. As duas principais histórias do direito contratual oitocentista, a de
Horwitz e a de Atiyah, parecem-me muito convincentes ao tratar a história da dou-
trina como uma parte da história mais geral das mudanças no discurso ideológico
(e.g., idéias cambiantes de economia política), e menos convincentes ao tratá-la
como um conjunto de respostas práticas aos desejos dos negociantes.29

De fato, se estamos preparados para aceitar a descoberta de Macneil-Macaulay,
qual seja, a descontinuidade entre a doutrina transacional-individualista e a prática
relacional-hierárquica-solidária, provavelmente deveriamos descartar completa-
mente alguns dos pressupostos funcionalistas de fundo que costumam informar nos-
sas opiniões sobre o papel do direito na mudança econômica. Eu suponho que a
maioria dos juristas e dos professores de direito que pensaram sobre a evolução dos
contratos em tempos recentes, contariam algo como a história que será exposta a
seguir. Costuma-se dizer que a história dos contratos tem sido, falando esquemati-
camente, uma evolução em três estágios.

O primeiro estágio é aquele da regulação mercantilista e do costume comunitá-
rio: relações hierárquicas locais de grupos sociais primários (o manor ou proprieda-
de rural, a cidade, a unidade de produção doméstica centrada em uma família esten-
dida), temperadas por normas eqüitativas da comunidade, põem os termos básicos
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das relações econômicas. O direito contratual é o direito do grupo primário ou do
júri local; também há regulação supletiva de preços, salários e produção por políti-
cas estatais mercantilistas, monopólios ou corporações de ofício (guilds).

No segundo estágio, os atores econômicos libertam-se das hierarquias ligadas
ao status, dos costumes locais e do controle estatal para tornarem-se negociantes
livres de terra, trabalho e capital em um mercado laissez-faire. O direito contratual
torna-se o sistema abstrato, formal, clássico; qualquer coisa (dentro dos limites do
direito público) pode ser transformada em uma mercadoria e sua negociação pode
ser contratada, em quaisquer termos: o direito dará suporte, cegamente, ao inter-
câmbio firmado.

No terceiro estágio, várias coisas acontecem simultaneamente. Em primeiro
lugar, transações de mercado isoladas e entre estranhos dão lugar, cada vez mais, a
relações continuadas – dentro de empresas, em setores comerciais cada vez mais
especializados, em associações cada vez mais solidárias (associações comerciais,
sindicatos, etc.). Em segundo lugar, a regulação restringe mais e mais a liberdade
contratual, ou atua na correção de “falhas de mercado”; ainda, para redistribuir
poder e riqueza em prol de grupos de interesse cada vez mais organizados e poli-
ticamente poderosos. O direito dos contratos passa a reconhecer tanto realidades
relacionais quanto diretrizes regulatórias.

Uma vez mais, se Macneil e Macaulay estão certos, a implicação de longo
alcance de seu insight é que toda essa história carece de uma séria revisão. A idéia
de que os negócios econômicos começaram inseridos em comunidades orgânicas
hierárquicas, depois foram desenraizados por indivíduos que formaram suas pró-
prias relações em mercados e, finalmente, foram reinseridos em empresas, seto-
res comerciais e sistemas regulatórios especializados é, no máximo, um conjunto
de generalizações imperfeitas e inadequadas. Relações econômicas estão sempre
inseridas em um contexto; mercados são sempre estruturados por um complexo
de culturas locais, étnicas e comerciais e por regimes variáveis de regulação não-
estatal e estatal. A negociação entre “estranhos” é algo que não pode ocorrer regu-
larmente – e.g., não se pode negociar com letras de câmbio fora de comunidades
comerciais que reconhecem letras de câmbio. O conjunto de imagens que está por
trás da idéia do Estágio Dois não é resultado do estudo cuidadoso da estrutura dos
negócios econômicos realizados na Inglaterra ou nos Estados Unidos da América
no século XIX. (Tal estudo, eu concordo com Macneil, teria gerado uma rica
sociologia histórica “relacional”, sobre a escravidão no regime de plantation, a
organização fabril, as redes envolvendo agricultor-produtor, fazendeiro-merca-
dor-credor, empresário-banqueiro, atacadista-varejista; nada que se aproximasse,
ainda que remotamente, de um mundo de transações isoladas entre estranhos.)
Esse conjunto de imagens é, antes, o produto de certas convenções do discurso
ideológico; convenções definitivamente incorporadas ao direito contratual, entre
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outros campos de estudo. Tais imagens encorajaram pessoas que lidavam umas
com as outras em situações de solidariedade, socialmente situadas, e em relações
contratuais contínuas e hierárquicas, a se enxergarem como estranhas e iguais. Em
suma, o direito incorpora um conjunto de fantasias sobre o mundo e elas se tor-
nam reais quando as pessoas passam a agir conforme tais fantasias. Por exemplo,
quando alguém aceita os termos de um negócio que lhe foi imposto por outra pes-
soa, mais poderosa, como se ele resultasse das circunstâncias e de sua própria
volição e não, simplesmente, como o que ele é: o produto do poder de alguém
mais forte. Ainda, quando alguém abandona um parceiro de negócios de longa
data porque a relação não lhe é mais lucrativa. Nessa lógica, a liberdade contra-
tual significa, entre outras coisas, nunca ter de pedir desculpas.

Alguns teóricos lançaram, até mesmo, a destemida hipótese de uma relação
causal histórica específica entre o mundo de fantasia do discurso ideológico políti-
co-jurídico e o mundo social da contratação: eles argumentam que encorajar as
pessoas a lidar umas com as outras como estranhos causa, progressivamente, a ero-
são das relações de solidariedade subjacentes, a reciprocidade e a confiança de que
as economias capitalistas dependem essencialmente.30 Se há algum sentido nessa
perspectiva, ela sugere um conjunto urgente de razões práticas – se razões são
necessárias, além da fascinação intelectual inerente – para que os juristas interes-
sados em direito contratual superem sua tradicional resistência e abram espaço em
sua reflexão para as conquistas formidáveis, ainda que até agora um tanto solitá-
rias, de Macneil e Macaulay.
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1 Diante dessa obra monumental, sempre me espanta um pouco quando ouço juristas dizerem, como eles às vezes
dizem, que, a despeito de todas as suas falhas, o velho sistema clássico-formal de regras tinha as virtudes da previsibilidade e
da conveniência administrativa; seus resultados às vezes poderiam ser arbitrários ou injustos, mas pelo menos se sabia onde se
estava pisando. E pensava que, se havia uma prova que os críticos realistas haviam conseguido impor em definitivo, era a da
manipulabilidade e variabilidade contextual do velho sistema de regras. Se as regras permanecem estáveis e previsíveis em
situações práticas particulares – como por óbvio elas usualmente permanecem, pelo menos em curto ou médio prazo – essa
estabilidade deriva de convenções bem aceitas no âmbito da comunidade de intérpretes regulares da regra. Partes que tenham
interesse em desequilibrar as interpretações estabelecidas, contudo, podem lançar (e freqüentemente lançam) novos argumen-
tos que procuram demonstrar que a aderência fiel às convenções estabilizadoras frustraria os propósitos e diretrizes maiores
que subjazem à regra. Quando esses argumentos são lançados e quando, subitamente, torna-se claro que a regra pode ser inter-
pretada plausivelmente de modos diferentes, a resposta usual dos responsáveis por tomar decisões jurídicas é a mesma dos rea-
listas: i.e., buscar esboçar uma classificação que permita diferenciar os contextos em que a convenção se aplicará daqueles em
que ela não se aplicará. (“Em vendas a consumidores por meio de formas contratuais padronizadas, a regra de não admissão
de provas orais [parol evidence rule] quase nunca poderá ser invocada com sucesso com o fim de impedir a produção de prova
de garantias dadas oralmente.”) Novas convenções poderão então se estabilizar em torno da nova classificação.

2 Ver, e.g., Uniform Commercial Code (UCC), art. 2; ver também Danzig, “A Comment on the Jurisprudence of
the Uniform Commercial Code” (1975) 27 Stan. L. Rev. 621; Mooney, “Old Kontract Principles and Karl’s New
Kode: An Essay on the Jurisprudence of Our New Commercial Law” (1966) 11 Vill. L. Rev. 213.
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(1980) 29 Buffalo L. Rev. 195; Schlegel, “American Legal Realism and Empirical Social Science: From the Yale
Experience” (1979) 28 Buffalo L. Rev. 459.
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& Cooper, “The Effect of Inflation on Private Contracts: United States, 1861-1879” (1935) 33 Mich. L. Rev. 706.

5 Kessler, “Automobile Dealer Franchises” (1957) 66 Yale L. J. 1135.

6 J. Hurst, Law and Economic Growth (1964) 285-423; L. Friedman, Contract Law in America (1965).

7 Reitz, “Construction Lenders’ Liability to Contractors, Subcontractors, and Materialmen” (1981) 130 U. Pa. L.
Rev. 416; Speidel, “Court-Imposed Price Adjustments under Long-Term Supply Contracts” (1982) 76 Nw. U. L. Rev. 369.

8 R. Danzig, The Capability Problem in Contract Law (1978).

9 Whitford, “Law and the Consumer Transaction: A Case Study of the Automobile Warranty”

* N.E.: A doutrina da consideration é o equivalente funcional, para as jurisdições de common law, da doutrina da
causa nas jurisdições que seguem a tradição romano-germânica. Ela visa, ainda que de maneira diferenciada, a garan-
tir um grau mínimo de controle de equivalência entre prestações em uma relação contratual.

** N.E.: Uma das regras clássicas de common law em matéria contratual é aquela que nega validade a qualquer
convenção que, visando a liquidar previamente o valor a ser pago a título de perdas e danos pela parte faltante (liqui-
dated damages), estipule montante manifestamente excessivo e, portanto, tenha função punitiva, ainda que implicita-
mente (penal ou penalty clause). Essa regra é apontada como um dos raros exemplos de “paternalismo” no direito con-
tratual tradicional das jurisdições de common law.

10 Tenho em mente aqui, especialmente, a escola do law-and-economics de Posner-Landes e a obra de Charles
Fried. Obviamente, há uma exceção importante na obra dos economistas dos “custos transacionais”, liderados por
Oliver Williamson e Victor Goldberg, que se baseia fortemente nos insights de Macaulay e Macneil.

11 Não exatamente “nunca”. Ver, e.g., Llewellyn, “What Price Contract? An Essay in Perspective” (1931) 40
Yale L. J. 704.

12 Gabel, “Intention and Structure in Contractual Conditions: Outline of a Method for Critical Legal Theory”
(1977) 61 Minn. L. Rev. 601.
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13 Kennedy, “Form and Substance in Private Law Adjudication” (1976) 89 Harv. L. Rev. 1685.

14 Novamente, essa é uma caricatura mesmo do sistema de regras do século XIX. Ela não considera em sua
totalidade o âmbito, muito extenso, das relações fiduciárias juridicamente reconhecidas e executadas, bem como as
várias ocasiões em que as cortes paternalisticamente protegeram de maus negócios partes tidas como fracas. A cari-
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Macaulay, “Private Government” in Handbook of Law & Social Science (1985).
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25 Para uma defesa antiga, mas efetiva, desse argumento, ver Summers, “Collective Agreements and the Law of
Contracts” (1969) 78 Yale L. J. 525.

* N.E.: Ver UCC, §1-303 (Course of Performance, Course of Dealing, and Usage of Trade): “(a) A "course of
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ment of the parties with respect to the transaction involves repeated occasions for performance by a party; and (2)
the other party, with knowledge of the nature of the performance and opportunity for objection to it, accepts the
performance or acquiesces in it without objection. (b) A "course of dealing" is a sequence of conduct concerning pre-
vious transactions between the parties to a particular transaction that is fairly to be regarded as establishing a com-
mon basis of understanding for interpreting their expressions and other conduct. (c) A "usage of trade" is any prac-
tice or method of dealing having such regularity of observance in a place, vocation, or trade as to justify an expecta-
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tion that it will be observed with respect to the transaction in question.The existence and scope of such a usage must
be proved as facts. If it is established that such a usage is embodied in a trade code or similar record, the interpreta-
tion of the record is a question of law.”

* N.E.: Ver UCC, §1-201 (General Definitions): “(a) Unless the context otherwise requires, words or phrases
defined in this section, or in the additional definitions contained in other articles of [the Uniform Commercial Code]
that apply to particular articles or parts thereof, have the meanings stated. (b) Subject to definitions contained in
other articles of [the Uniform Commercial Code] that apply to particular articles or parts thereof: (...) (20) "Good
faith," except as otherwise provided in Article 5, means honesty in fact and the observance of reasonable commer-
cial standards of fair dealing."

26 Macneil, “Values in Contract: Internal and External” (1983) 78 Nw. U. L. Rev. 340; Macaulay, “Elegant
Models” cit., supra nota 23.

27 Não quero sugerir aqui que seria impossível para uma teoria liberal dos contratos absorver os insights do
relacionalismo sem virar de cabeça para baixo, i.e., que o liberalismo, para salvar sua integridade, tenha de negar o
caráter difuso da solidariedade orgânica e da hierarquia na sociedade civil. Pelo contrário. A teoria econômica dos
“custos transacionais” de Oliver Williamson e sua escola representa, exatamente, tal assimilação de insights relacionais
em prol do modelo liberal de relações sociais como produtos de escolhas individuais racionais: solidariedade e hie-
rarquia são explicadas como formas de governança institucional escolhidas com o fim de realizar ganhos de eficiên-
cia. Ver, e.g., Williamson, “The Organization of Work: A Comparative Institutional Assessment” (1980) 1 J. Econ.
Behav. & Org. 5; Williamson, “Transaction Cost Economics: The Governance of Contractual Relations” (1979) 22 J.
Law and Econ. 233. A obra dessa escola é excitante e extremamente rica em insights; por exemplo, consultar as con-
tribuições de Victor Goldberg e Thomas Palay a este simpósio. No entanto, o preço do sucesso dessa escolha em seu
projeto de assimilação é a exclusão, em sua análise, precisamente daqueles elementos das relações contratuais a que
Macneil e Macaulay têm dado maior destaque: cultura, política e poder.

28 Ver, e.g., Kennedy, op. cit., supra nota 13; Kennedy, “Distributive and Paternalist Motives in Contract and
Tort Law, with Special Reference to Compulsory Terms and Unequal Bargaining Power” (1982) 41 Mod. L. Rev. 563;
Feinman, “Critical Approaches to Contract Law” (1983) 30 UCLA L. Rev. 892; Mensch, “Freedom of Contract as
Ideology” (1981) 33 Stan. L. Rev. 753; Unger, “The Critical Legal Studies Movement” (1983) 96 Harv. L. Rev. 561.
Se me for permitido um momento de contrariedade naquilo que, de resto, pretende ser um texto de elogio: penso
que é uma infelicidade que a comunicação apresentada por Macneil neste simpósio contribua – ao mesmo tempo em
que estende a cortesia de síntese respeitosa de suas verdadeiras opiniões a todas as outras escolas de contratos com
as quais ele não concorda – para aquilo que se está tornando um hábito acadêmico-jurídico de fazer referências
desairosas à obra do movimento Critical Legal Studies, como se esta fosse tão absurdamente não-convencional, excên-
trica, obscuramente redigida e obviamente errada a ponto de não merecer qualquer atenção. (Acadêmicos do movi-
mento CLS, em contraste, normalmente tentam levar muito a sério as opiniões de seus antagonistas, liberal-
doutrinários ou law-and-economics, e reapresentar tais opiniões com muita minúcia – não raro até mesmo com mais
minúcia do que seus autores as apresentaram – antes de atacá-las.) É particularmente uma infelicidade porque, pelas
razões expostas neste comentário, penso que Macneil e os escritores do movimento CLS compartilham um bom
número de projetos intelectuais, a despeito de suas diferenças políticas.

29 M. Horwitz, The Transformation of American Law, 1780-1860 (1977); P. Atiyah, The Rise and Fall of
Freedom of Contract (1979).

30 F. Hirsch, Social Limits to Growth (1976) 84-102; J. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy(1982) 20
J. Econ. Literature 1463.
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