
SSUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ....................................................... 13 

1. A crise do pensamento jurídico-metodológico no
contexto da pós modernidade ....................................13 

2. As crises dos contratos ...........................................17

3. Proposta e plano de trabalho ..................................21

Capítulo I 

A PERSPECTIVA TEÓRICA ADOTADA .................. 23 

1. A convocação da metodonomologia ........................23

2. A influência do Jurisprudencialismo da escola de
Coimbra .....................................................................27 

3. Principais características do pensamento 
jurisprudencialista ......................................................29 

4. A reestruturação do pensamento jurídico proposta
pelo Jurisprudencialismo ............................................34 

4.1 Da recompreensão antropológica do homem 
como sujeito-pessoa ................................................35 

4.2 Da recompreensão da práxis jurídica e da razão 
prática.....................................................................36 

4.3 O homem-pessoa e sua abertura axiológica como 
fundamento do direito ............................................36 



5. As perguntas fundamentais que o problema do
direito convoca: “por que?”, “o quê?” e “para quê?” ...37 

5.1 Por que o direito? .............................................38 

5.1.1. A condição mundano-social ........................40 

5.1.2. Da condição antropológico-existencial ........43 

5.1.3. Da condição ética .......................................45 

5.2 O quê o direito? ................................................47 

5.3 Para quê o direito? ............................................49 

CCapítulo II 

A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DOS CONTRATOS: 
PROBLEMA ANALÍTICO-LINGUÍSTICO OU 
PROBLEMA NORMATIVO? .................................... 51 

1. A interpretação jurídica como interpretação da
linguagem ...................................................................52 

2. A interpretação da linguagem como instrumento de
revelação do Direito nos positivismos clássicos ...........59 

3. A interpretação da linguagem como instrumento de
revelação do direito no normativismo .........................61 

3.1 O contrato e sua interpretação no normativismo 

 ...............................................................................65 

4. A interpretação da linguagem como instrumento de
revelação do direito no positivismo de Hans Kelsen ...68 

4.1 O contrato e sua interpretação no positivismo de 
Hans Kelsen ............................................................74 



5. A interpretação da linguagem como instrumento de
revelação do Direito no soft positivism de Hebert Hart 

 ...................................................................................76 

5.1 O contrato e sua interpretação jurídica no soft 
positivism de Hart ..................................................81 

6. A experiência positivista e a inviabilidade da análise
lógica da linguagem como método jurídico-
interpretativo .............................................................87 

CCapítulo III 

A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DOS CONTRATOS: 
PROBLEMA HERMENÊUTICO OU PROBLEMA 
NORMATIVO? ........................................................ 99 

1. A interpretação jurídica como a hermenêutica 
indicação de sentidos jurídicos ...................................99 

2. A hermenêutica jurídica de Emílio Betti ..............103

2.1 A interpretação dos contratos através da 
hermenêutica de Emílio Betti ...............................111 

2.2 A insuficiência da hermenêutica para a resolução 
do problema da interpretação em Emílio Betti .....114 

3. A interpretação dos contratos como um problema
normativo e não apenas hermenêutico......................116 



CCapítulo IV 

COROLÁRIOS DA ASSUNÇÃO DO DIREITO 
COMO A DEVENIENTE E PRÁTICO-NORMATIVA 
CONSTITUIÇÃO DE NORMAS ............................ 121 

1. Da obsolescência da tese in claris non fit 
interpretatio .............................................................121 

1.1 Primeiras considerações para a superação da tese 
in claris non fit interpretatio .................................125 

1.2 A imprescindibilidade da interpretação para a 
prático-normativa realização do direito e a definitiva 
superação da tese in claris non fit interpretatio.....127 

2. Da inexistência de distinções entre a interpretação
da lei e a interpretação dos contratos .......................128 

3. O problema da integração das lacunas contratuais

 .................................................................................132 

Capítulo V 

ELEMENTOS PARA UMA COMPREENSÃO 
JURÍDICA EPISTEMOLOGICAMENTE AUTÔNOMA 
DOS CONTRATOS A PARTIR DE UMA DIALÓGICA 
RELAÇÃO ENTRE SUUM E COMMUNE .............. 137 

1. O direito como resultado de uma intersubjetiva
relação de bilateralidade atributiva ...........................138 

2. Dimensão do suum: o direito como manifestação da
liberdade e da igualdade ...........................................140 



2.1 A dimensão do suum: o contrato enquanto 
manifestação da liberdade e da igualdade .............141 

2.2 À procura de um conceito jurídico de dignidade 
humana .................................................................146 

2.3 A dignidade humana como fundamento e 
expressão da igualdade em Jeremy Waldron .........151 

2.4 O sentido jurídico de dignidade humana: a 
dignidade como um status concept .......................159 

3. Dimensão do commune: o direito como 
responsabilidade .......................................................160 

3.1 Dimensão do commune: o dever de solidariedade 
no âmbito dos contratos........................................163 

3.2 Dimensão do commune: o dever de 
corresponsabilidade pela preservação da comunidade 
e a boa-fé ..............................................................169 

3.2.1. O dicotômico tratamento da boa-fé: boa-fé 
em subjetiva x boa-fé objetiva.............................170 

3.2.2. Da inocuidade da distinção entre boa-fé 
objetiva e boa-fé subjetiva na esfera da 
metodonomológica realização do direito .............173 

3.2.3. Deveres anexos à boa-fé ...........................174 

3.2.4. Figuras parcelares da boa-fé ......................178 

4. O direito enquanto intenção última fundamental
continuamente construída através da dialética 
suum/commune .......................................................181 



CCapítulo VI 

O PROBLEMA DAS FONTES DO DIREITO .......... 187 

1. A fenomenológico-normativa constituição do direito
enquanto norma vigente ...........................................187 

2. O contrato como fonte do direito ........................192

Capítulo VII 

A METODONOMOLÓGICA REALIZAÇÃO DO 
DIREITO ATRAVÉS DA DIALÉTICA ENTRE 
SISTEMA NORMATIVO E PROBLEMA CONCRETO 
POR INTERMÉDIO DE UMA RACIONALIDADE DE 
MATRIZ ANALÓGICO ......................................... 199 

1. Nótulas sobre o sistema normativo .......................199

2. O problema concreto como prius metodológico da
judicativa realização do direito .................................207 

3. Da índole analógica da racionalidade a ser convocada
para a metodonomológica realização do direito ........211 

CONCLUSÃO ....................................................... 219 

BIBLIOGRAFIA ..................................................... 227 


