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Introdução 

Ao longo da história do c 

funções. Sua trajetória é rica e, 
dade, porém a subjugou. Pro 
Contribuiu para o desenvolvir 
rou prejuízos significativos e a1 
usado com sabedoria, serviu I 
em descompasso com sua final 

Enfim, são múltiplas as v 
palavra dada, instrumento paI 
propícia para desenvolver a pe 
do possível o destino, qualquer 
vés do contrato, esse grande sír 
tivo número de estudos pelas 11 

O contrato acompanha a, 
sente em nossas vidas. É intere: 
sentido de que mesmo os regill 
as contratações, uma vez que c· 
prazer ("c' est que contracter eSI 

Contudo, afirmar que o c 
pessoas não significa admitir ql 
do sistema jurídico - se manten 
rio, o instituto vai se amoldand 
zado para atender as expectativ 
dos ventos. 

Alguns autores, estrangei 
vivida pelo contrato. Estaria ( 
Acreditamos que esta crise é 

I Por isso, a vida contratual merece cada IE 
Very well then I contradict myself, (I aro !aI 

2 Droít et passion du droít. Paris: FlammariOI 

3 The Death ofContract. Grant Gilmore. 2. ed 

Direito dos Contratos 

 

 


