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RESUMO 

 

A estrutura clássica dos contratos encontra-se defasada quando é colocada sobre a 

ótica do mundo comercial. Assim, Steven Weatherley, ao criticar a estrutura 

clássica, desenvolveu o Pathclearer Approach buscando simplificar o processo de 

confecção dos contratos. Dessa forma a fim de acrescentar a simplificação dos 

contratos as teorias da visualização e da automação dos contratos, buscam utilizar-

se de recursos gráficos a fim de facilitar a compreensão do usuário. Tendo em vista 

as mudanças e evoluções que acontecem no mundo empresarial e concorrencial, 

tais teorias deverão ser observadas durante o processo de confecção dos contratos, 

buscando simplifica-los e torna-los um instrumento de informação. Nesse contexto, 

a pesquisa realizada possuiu caráter essencialmente teórico, com análise 

bibliográfica, que visou identificar os entendimentos bibliográficos da 

aplicabilidade do Pathclearer, Visualização e Automação aos contratos 

empresariais. 

Palavras-chave: Contratos, Pathclearer Approach, Visualização, Automação, 

Contratos no futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The classical structure of contracts is outdated when seen through the commercial 

world’s perspective. Thus, Steven Weatherley, from this perspective, criticized the 

classical structure developing the Pathclearer Approach, seeking to simplify the 

elaborating process of a contract. Therefore, in order to complete the simplification 

of contracts, the theory of visualization and the automation of contracts, uses 

graphics resources to facilitate the user’s understanding. Considering the changes 

and evolutions that happens in the commercial world, both theories should be 

observed during the elaborating process of a contract, seeking to simplify them, 

turning into an information tool. In this context, this research was conducted 

essentially theoretical character, with a bibliographical analysis, which has 

bibliographic understandings of the applicability of the Patchlearer Approach, and 

Visualization and Automation theory to business and commercial contracts, as the 

objective. 

Key words: Contracts, Patchlearer Approach, Visualization, Automation, Contracts 

in the Future 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo teve como principal influência a experiência de estágio, do autor 

desta obra no setor de Contratos da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. O 

mesmo era responsável por confeccionar e analisar os contratos com os fornecedores, assim 

como, emitir eventuais notificações e distratos.  

Assim, em mais uma rotina de trabalho, uma demanda peculiar chamou a atenção 

do jovem estagiário. Aparentemente era mais um contrato comum, contudo, o objeto do 

contrato fez surgir um questionamento: qual a necessidade de um contrato de 64 páginas, 

tendo como um objeto construções e entregas de caixas de madeira. 

Dessa forma, ao questionar a necessidade de um contrato com aquele fornecedor e 

propor uma alternativa, os seus superiores falaram que as regras e standards da empresa 

impossibilitavam realizar qualquer alteração na estrutura dos contratos. Assim, um contrato 

simples para confecção de caixas de madeira continha diversas cláusulas desnecessárias, 

como contaminação do solo, vazamento de produtos químicos, armazenamento de produtos 

químicos, utilização de guindaste, dentre outras. 

Tendo em vista a grande demanda da empresa a necessidade de ter um contrato 

reduzido ajudaria a agilizar o processo de confecção e contratação de um fornecedor. 

Agilizando o processo de contratação, ajudaria nos serviços diários da empresa, evitando 

assim atrasos nos segmentos e na produção. 

Foi basicamente nesse contexto que Steven Weatherley, gerente do departamento 

jurídico da Scottish & Newcastle e o seu corpo jurídico criaram o denominado Pathclearer 

Approach. Uma expressão inglesa, sem tradução específica que significa conceder ao 

processo de contratação e confecção dos contratos uma abordagem mais comercial, 

simplificando os documentos por meio da facilitação e redução das suas cláusulas, evitando 

assim a ida ao judiciário. As eventuais disputas e problemas que surgirem serão discutidos e 

resolvidos comercialmente. 

Steven indicava ainda que, manter uma boa relação com o seu fornecedor, 

possibilitando a qualquer uma das partes, a qualquer momento, se retirar do negócio em tela 

garantiria uma boa prestação dos serviços, e não a inserção de diversas cláusulas obrigando 

mandatórias precavendo todo tipo de risco e as possíveis soluções. A busca pelo mútuo 

crescimento é um dos principais objetivos do Pathclearer Approach. 
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Este trabalho acadêmico utilizou-se dos conceitos proposto por Steven Weatherley 

como sua principal base teórica, tendo utilizado como principal metodologia o artigo escrito 

pelo mesmo, dentre outros artigos sobre inovações nas técnicas de confecções de contratos. 

O presente estudo busca se distanciar das discussões e disputas travadas no judiciário, não 

tendo sido utilizado como metodologia as pesquisas jurisprudenciais. 

 Assim, buscando propor uma nova abordagem a prática contratual brasileira 

simplificando, sempre que possível, os seus contratos, trazendo uma maior efetividade 

contratual ao meio empresarial. Visa almejar também, a redução dos gastos sofridos com 

todo o processo de confecção dos contratos, e por fim, evitar que ocorra perda de receita, 

causada por algum tipo de multa ou outra situação que cause perda de dinheiro para as 

empresas. 

Dessa forma, os contratos precisaram passar por uma revolução linguística e visual. 

Assim as técnicas de visualização serão utilizadas para simplificar e tornar um documento 

que tem como principal característica ser complexo extenso, em um instrumento que busque 

passar a informação de maneira rápida e eficiente. 

Portanto, a inserção de técnicas visuais tais como, gráficos; planilhas, imagens, 

desenhos, mapas, árvore de comando, linhas do tempo dentre outras, servem para auxiliar 

aqueles que estão utilizando determinado contrato, propondo melhorar o entendimento das 

suas cláusulas possibilitando assim uma melhor fiscalização. 

Por fim, estre trabalho busca demonstrar a necessidade de as empresas adequarem 

o seu processo de contratação as evoluções constantes e diárias do mundo dos negócios, pois 

em um mundo onde as negociações são tão voláteis e complexas, os contratos têm como 

principal objetivo facilitar o entendimento dos usuários e propor maneiras de simplificar os 

negócios. 
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1. ESTRUTURA DOS CONTRATOS APÓS CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 

Os contratos, são instrumentos jurídicos pelo qual dois ou mais agentes estabelecem 

um vínculo jurídico, derivado da livre manifestação de vontade das partes, com a intenção 

de gerar efeitos jurídicos capazes de criarem, modificarem e/ou extinguirem direitos e/ou 

obrigações entre as partes contratantes. 

Conforme nos mostra Sílvio de Salvo Venosa “a expressão dessa vontade constitui-

se num negócio jurídico”1. Dessa forma, a livre manifestação dos agentes estabelece um 

negócio jurídico, condicionando os seus efeitos jurídicos as partes. O legislador do Código 

Civil trata dos negócios jurídicos em seus artigos 104 e subsequentes. 

Assim, serão aplicadas aos contratos, as regras gerais do Código Civil referentes 

aos negócios jurídicos (artigos. 104 e subsequentes). Dessa forma, para que um contrato seja 

válido, o mesmo deverá atender a elementos constitutivos obrigatórios, chamados requisitos 

de validade, tais elementos podem ser de: 

(i) Elementos Essenciais genéricos, que são aqueles, disciplinados no artigo 104 

e do Código Civil de 2002, e são nulos os contratos que faltarem qualquer um destes 

elementos; 

(ii) Elementos Essenciais específicos, são aqueles próprios de determinado 

negócio jurídico; 

(iii) Elementos Naturais, são aqueles que derivam da própria razão de ser do 

negócio jurídico, sem a necessidade de menção expressa na contratação; e 

(iv) Elementos Acidentais, são aqueles que, inseridos a determinado ato, irão 

modificar algumas das características naturais. 

Dessa forma, será analisado os Elementos Essenciais genéricos que, sem a sua 

presença torna os negócios jurídicos nulos. 

 

1.1 CAPACIDADE 

A capacidade é um requisito de validade concedido as pessoas naturais e pessoas 

jurídicas, habilitando-lhes a pratica de atos da vida civil. Assim, a capacidade jurídica 

possibilita, as pessoas jurídicas e naturais, realizarem as mais diversas relações jurídicas. 

                                                 
1 VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, 14. Ed.- São Paulo – 

Editora Atlas 2014. p. 379 
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Dessa forma, a capacidade jurídica é dividida em capacidade de direito (ou de 

gozo), concedida a qualquer titular de personalidade; e capacidade de fato (ou de exercício), 

que é a aptidão de realizar o ato da vida civil pessoalmente. Nesse sentido é o ensinamento 

de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:  

Ilustrando a matéria, percebe-se que uma criança com oito anos de idade possui 

capacidade de direito (que é a potencialidade de ser titular de relações jurídicas), 

embora não disponha de capacidade de fato, não lhe sendo possível praticar 

pessoalmente qualquer ato jurídico. Assim, convém notar que a capacidade de fato 

presume a capacidade de direito, mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo 

aquele que dispõe de capacidade de direito tem, a outro giro, a capacidade de fato.2 

 

Assim, pode-se falar que a capacidade jurídica plena ou geral, é concebida a quem 

dispõe tanto da capacidade de direito, quanto a capacidade de fato. Ou seja, “corresponde à 

efetiva possibilidade, concedida pela ordem jurídica, de que o titular de um direito atue, no 

plano concreto, sozinho sem qualquer auxílio de terceiros”.3 

Portanto, pode-se compreender a capacidade de direito como uma ideia genérica e 

futura de ser um sujeito de direitos, e a capacidade jurídica é a possibilidade de praticar, 

pessoalmente, os atos da vida civil. 

Por fim, importante mencionar as alterações realizadas no artigo 3° pela lei 

13.146/20154. A lei alterou a redação do caput do artigo 3°, e revogou todos os seus incisos. 

Dessa forma, pode-se falar que não existe mais no ordenamento brasileiro pessoas 

absolutamente incapazes maiores de idade. 

Tal afirmação pode ser corroborada pelo artigo 6° da lei 13.146/2015, que segundo 

o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Eventualmente e em casos 

excepcionais, tais pessoas podem ser tidas como relativamente incapazes, com base no artigo 

4° do Código Civil.  

 

1.2  OBJETO 

 

O Código Civil de 2002, em seu artigo 104, inciso segundo, determina que o objeto 

deverá ser lícito, possível, determinado ou determinável. 

                                                 
2 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB, volume 1/ Cristiano Chaves de 

Farias, Nelson Rosenvald. – 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 271. 
3 FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB, volume 1/ Cristiano Chaves de 

Farias, Nelson Rosenvald. – 13. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 271. 
4 TARTUCE, Flávio. Alterações do Código Civil pela Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Repercussões para o Direito de Família e Confrontações com o Novo CPC. Parte I. Disponível em 

<http://www.migalhas.com.br/FamliaeSucessoes/104,MI224217,21048-

Alteracoes+do+Codigo+Civil+pela+lei+131452015+Estatuto+da+Pessoa+com . Acesso em: 28/06/2017  
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Dessa forma, o objeto deve ser determinado ou determinável. Ou seja, o objeto pode 

não ter sido determinado no próprio ato, mas há de ser em algum momento. 

O objeto possível, engloba tudo que estiver dentro das forças humanas ou das forças 

da natureza, sendo impossível o objeto que não atender a esses requisitos. Deve-se atentar 

para a impossibilidade relativa e impossibilidade absoluta.  

A impossibilidade absoluta afeta a todos os. Já a impossibilidade relativa, depende 

do agente a que se dirige, pois, o ato poderá ser impossível para um e para outro o será 

possível. 

Há ainda que perceber a licitude do objeto. A licitude do objeto será determinada 

de forma negativa: compreendemos o conceito de objeto lícito, observando o conceito de 

ilicitude. 

 

 1.3 FORMA 

 

Um dos requisitos de validade dos negócios jurídicos é a forma prescrita em lei, ou 

adotarem uma forma que não seja vedada pelo ordenamento jurídico. 

Assim, nos dizeres de Sílvio de Salvo Venosa:  

A vontade deve ser externada para dar vida ao negócio jurídico. Tal externação 

pode ocorrer pela palavra escrita, ou simplesmente verbal, ou mesmo só por meio 

de gestos. O próprio silêncio, sob determinadas condições, pode ser apto a criar 

negócio jurídico.5  

 

Ou seja, para o legislador do Código Civil, a regra das formas de exteriorização da 

vontade é livre, devendo ser observada ao caso concreto a existência de exigência legal. 

Os negócios jurídicos que a lei exige determinada forma para serem considerados 

validos, são chamados de atos formais ou solenes. Sendo os não solenes ou não, formais 

quando a forma for livre. 

Há ainda a possibilidade da exigência de determinadas formas pela própria parte 

contratante, sob pena daquele negócio jurídico não ser valido se não for observado a forma 

pactuada. 

 

1.4 MANIFESTAÇÃO DA VONTADE 

 

A manifestação de vontade é elemento essencial do negócio jurídico, sem ela não é 

possível cogitar a hipótese da existência de um negócio jurídico. Nesses moldes diz Sílvio 

                                                 
5 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral, 13. Ed.- São Paulo – Editora Atlas 2013. p.381 
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de Salvo Venosa “ a vontade, sua declaração, além de condição de validade constitui 

elemento do próprio conceito e, portanto, da própria existência do negócio jurídico”6. 

Só após manifestação da vontade, passa a influenciar na ordem jurídica, quando 

então, surge o negócio jurídico. Nos contratos, quando há a manifestação igualitária de suas 

vontades, chama-se consentimento ou mútuo consenso. No consentimento temos duas 

manifestações de vontade que convergem. 

A respeito da manifestação da vontade debatem-se duas teorias: a teoria da 

vontade, onde é dito que se deve averiguar a vontade interna do agente e a sua real intenção 

com a realização daquele ato; e a teoria da declaração, onde entende-se que não há 

necessidade de se investigar a vontade interna do agente, bastando apenas a sua 

manifestação. 

É dito que a manifestação da vontade poderá ser realizada de maneira expressa ou 

tácita. Ela será expressa quando a sua exteriorização for realizada de forma verbal, escrita 

ou até por gestos ou atitudes que revelam a intenção do agente. 

Em sentido contrário, quando a manifestação de vontade é exteriorizada diante de 

um comportamento do agente, expressando determinada atitude, trata-se de uma 

manifestação tácita de vontade. 

Dentro do estudo da manifestação das vontades pode-se falar em vontade negocial. 

Que se entende por uma vontade com o objetivo de atender a determinados efeitos práticos, 

geralmente econômicos, e que tais efeitos sejam tutelados e tenham efeito vinculante. 

 

1.5 ELEMENTOS ACIDENTAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO 

 

O negócio jurídico expõe elementos essenciais a sua constituição, onde, sem os 

mesmos, não há que se falar em plano de existência do negócio jurídico. Contudo, há outros 

elementos que podem figurar no negócio jurídico dependendo da vontade e do interesse das 

partes. 

Tais elementos são facultativos, porém uma vez presentes, vinculam as partes 

presentes no negócio jurídico. São facultativos pois, o negócio jurídico consegue sobreviver 

sem eles.  

O Código Civil de 2002, relaciona três modalidades de elementos acidentais que 

serão apresentadas a partir de agora, são elas: (i) a condição; (ii) o termo e; (iii) o encargo. 

 

                                                 
6 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral, 13. Ed.- São Paulo – Editora Atlas 2013.p. 373 
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1.5.1 CONDIÇÃO 

 

Conforme mostra o artigo 121 do Código Civil de 2002, considera-se condição a 

cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio 

jurídico a evento futuro e incerto. Sendo assim, temos que os elementos essenciais do 

instituto são: a incerteza do evento e a futuridade. 

Dessa forma, a Condição deve ser baseada em evento futuro, não podendo fato 

passado constituir-se em condição. Sendo assim, caso a condição seja constituída em fato 

passado, o negócio deixou de ser condicionado, tornando-se puro e simples. Nos mesmos 

moldes, caso o fato deixou de ocorrer definitivamente, sem a possibilidade de se realizar, a 

condição tornou-se ineficaz. 

Há ainda, a necessidade de o fato ser incerto. Pois, caso o fato seja condicionado a 

um fato certo, como por exemplo a morte de alguém, estaremos diante do instituto do termo. 

A cláusula condicional deverá depender apenas da vontade das partes presentes ao negócio 

jurídico. 

Por fim, importante salientar que, caso a condição não seja cumprida não há que se 

exigir o ato jurídico. Sendo o ato jurídico exigível somente após a satisfação da condição 

pactuada entre as partes.  

 

1.5.2 TERMO 

 

O termo é o elemento acidental onde o início e o término da eficácia de um negócio 

jurídico será determinado pelas partes. O dia do início ou do término do negócio chama-se 

termo. 

O termo poderá ser inicial (ou suspensivo ou dies a quo), onde será a partir daquela 

data que poderá ser exercido determinado direito. Em sentido contrário, o termo final 

(extintivo ou dies ad quem) extingue a produção de efeitos do negócio jurídico. 

O termo inicial tem como característica a suspensão da eficácia de um negócio 

jurídico até a data da sua ocorrência, enquanto o termo final extingue os seus efeitos. Assim 

o legislador inseriu ao artigo 135 do Código Civil. 

Portanto, o termo é o elemento acidental que tem por finalidade, suspender ou 

extinguir a produção de efeitos de um evento futuro e certo. Diferenciando-se da condição 

em tais características. 
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1.5.3 ENCARGO 

 

O encargo é a restrição, imposta ao beneficiário, trata-se do emprego de ônus ao 

negócio jurídico. Dessa forma, temos como exemplo a doação com encargo, gerando algum 

tipo de obrigação ao beneficiário desse negócio jurídico. 

Geralmente o encargo é oposto às doações, contudo quando se trata de qualquer ato 

gratuito é possível realizar algumas restrições, tais como no testamento, promessa de 

recompensa, e na renúncia. 

Importante salientar que o encargo não deve configurar como uma contraprestação, 

não deverá ter característica de contrapartida ao benefício concedido. Se o for o negócio 

jurídico deia de ser gratuito e passa a ser oneroso, não se configurando assim o encargo. 

 

1.6 PRINCÍPIOS GERAIS DO DIREITO CONTRATUAL 

 

Tradicionalmente, a doutrina contratualista adotava os princípios da autonomia da 

vontade, força obrigatória dos contratos, princípio da relatividade dos contratos, princípio 

da boa-fé objetiva e princípio da função social dos contratos, como indispensáveis e de vital 

importância para o direito contratual. Assim, será estudado cada um deles a seguir. 

 

1.6.1 PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

 

O princípio da autonomia da vontade, inspirado no Código francês,7 segundo o qual, 

existindo a vontade de contratar, as partes têm total liberdade de estabelecer os termos e 

condições do vínculo entre si. 

Assim nos mostra Sílvio de Salvo Venosa: “a liberdade contratual permite que as 

partes se valham dos modelos contratuais constantes do ordenamento jurídico (contratos 

típicos), ou criem uma modalidade de contrato de acordo com suas necessidades (contratos 

atípicos) ”. 8 

Contudo, o Código Civil de 2002, em seu artigo 421, limita a liberdade contratual, 

devendo sempre ser analisada perante a função social do contrato. 

                                                 
7 VENOSA, Sílvio de Salvo, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos – 13. ed. - São Paulo 

– Editora Atlas 2014, p. 407 
8 VENOSA, Sílvio de Salvo, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos – 14. Ed. - São Paulo 

– Editora Atlas 2014, p. 407 
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1.6.2 PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS 

 

O princípio da força obrigatória dos contratos diz que, um acordo de vontades 

firmado, que seja válido e eficaz, faz lei entre as partes (pacta sunt servanda). Dessa forma, 

o ordenamento jurídico deve proporcionar meios para que a parte possa se utilizar de 

instrumentos jurídicos a fim de obrigar a outra parte a cumprir com o contrato ou indenizá-

la por perdas e danos. 

Decorrente desse princípio temos a intangibilidade do contrato, que nos dizeres de 

Sílvio de Salvo Venosa: “ninguém pode alterar unilateralmente o conteúdo do contrato, nem 

pode o juiz, como princípio, intervir nesse conteúdo”.9 

 

1.6.3 PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS 

 

Esse princípio denota a ideia de que o contrato, em regra, só produz efeitos para 

aqueles que participam da relação jurídica. Dessa forma, a princípio, os seus efeitos não 

podem prejudicar ou beneficiar a terceiros. 

Contudo, há algumas exceções. Existem obrigações que estendem os seus efeitos a 

terceiros, como por exemplo as estipulações em favor de terceiro, as convenções coletivas 

de trabalho. 

Dessa forma podemos concluir que os contratos não produzem efeitos com relação 

a terceiros, com exceção dos casos previstos em lei. 

 

1.6.4 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

O princípio da Boa-Fé Objetiva está consagrado nos artigos 113 e 422 do Código 

Civil, onde o legislador propôs que, os negócios jurídicos deverão atender a boa-fé e os usos 

do lugar de sua celebração.  

Conforme Sílvio de Salvo Venosa, pode-se afirmar que: 

[...]esse princípio da boa-fé se estampa pelo dever das partes de agir de forma 

correta, eticamente aceita, antes, durante e depois do contrato, isso porque, mesmo 

após o cumprimento de um contrato, podem sobrar-lhes efeitos residuais.10  

Importante analisar o elemento subjetivo em cada caso concreto, assim como a 

conduta objetiva das partes. Ou seja, a parte contratante pode estar desde o início do contrato, 

                                                 
9 VENOSA, Sílvio de Salvo, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos – 14. ed. - São Paulo 

– Editora Atlas 2014, p. 409 
10 VENOSA, Sílvio de Salvo, Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos, - 14. ed. - São Paulo 

- Atlas 2014, p. 411 
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sem a real intenção de cumpri-lo, ou antes mesmo da sua elaboração. A parte pode se ver 

impossibilitada de continuar cumprindo com o acordo.  

Dessa forma, cabe ao juiz em cada caso analisar se o descumprimento derivou-se 

de uma conduta de boa ou má-fé, excluindo desde já o caso fortuito e a força maior que são 

examinados previamente.  

A análise feita pelo juiz deverá levar em conta as condições em que o contrato foi 

firmado, o nível sociocultural dos contratantes, e o momento histórico e econômico do país.  

Dessa forma, o princípio da boa-fé objetiva se torna um elo entre o direito contratual 

e os princípios constitucionais, desempenhando três funções principais: 

 

(i) “Função Interpretativa dos Contratos: garante a interpretação das cláusulas 

dos contratos sejam interpretadas em harmonia com o objetivo comum das 

partes; 

 

(ii) Função Restritiva do Exercício Abusivo de Direitos: cria limite para o 

exercício dos direitos das partes, evitando que tal exercício se realize de 

maneira abusiva ou contraditória à boa-fé, aos bons costumes ou ao seu fim 

econômico; 

 

(iii) Função criadora de deveres anexos à prestação principal, nas fases pré-

negocial, negocial e pós-negocial: busca incentivar a cooperação mútua 

entre as partes, impondo-lhes alguns deveres. ”11 

 

1.6.5 PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS 

 

Tal princípio, norteia a liberdade contratual, conforme o artigo 421 do Código Civil. 

Nesse sentido, ruma o Código, que preza pela liberdade contratual, limitada pelo princípio 

da função social do contrato. Importante perceber o momento da aplicação de um contrato 

ou de suas cláusulas, pois, em determinado contexto histórico pode não atender aos 

interesses sociais. 

 

2. CONTRATOS EMPRESARIAIS 

 

                                                 
11DO NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Contratos Empresariais. Graduação 2014.2 – FGV- Rio de Janeiro. 

p. 11 
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Conforme analisado anteriormente os contratos estabelecem vínculos jurídicos 

entre as partes contratantes, criando, modificando ou extinguindo direitos ou obrigações, que 

serão convertidos em prestações exigíveis de acordo com os termos firmados em cada 

contrato. 

No âmbito da dinâmica empresarial, há a necessidade diária de estabelecer negócios 

jurídicos com terceiros, tais quais sejam empresas ou outros agentes. Esses negócios 

jurídicos são estabelecidos por meio de contratos. 

Assim, mostra Paula Forgioni “[…] a empresa celebra contratos com as mais 

diversas categorias de agentes econômicos: consumidores, Estado, trabalhadores e assim por 

diante”.12 

Portanto, para que seja possível compreender o perfil contratual em que tal empresa 

está inserida, é necessário avaliar com que tipo de sujeito que os contratos estão sendo 

firmados. Dessa forma, surgirão diversos grupos de contratos, onde cada um produzirá um 

efeito e terá determinado objetivo. 

Será tratado aqui nesse estudo preferencialmente aos contratos interempresariais, 

ou seja, aqueles em que ambas as partes, ou todas as partes, são necessariamente empresas, 

onde encontra-se presente todos os elementos de empresa, e as suas atividades são movidas 

pelo animus lucrandi. 

Conforme mostra Gladston Mamede:  

O desafio teórico passou ser a definição do que seja a empresa. O legislador 

brasileiro não se ocupou minuciosamente disso, resumindo-se a afirmar que 

empresários e as sociedades empresárias são aquelas que exercem 

profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação 

de bens ou de serviços. 13 

 

  Entende-se por profissionalmente, aquele empresário que exerce a atividade 

habitualmente, pratica diariamente a atividade empresarial. Atividade econômica, conforme 

exposto previamente, é a vontade de obter lucro, a atividade empresária deve nortear o desejo 

de lucrar. Uma atividade econômica organizada, é aquela que contém os fatores de produção, 

são eles: mão de obra, tecnologia, insumos e capital. 

Dessa forma, o aspecto empresarial traz uma gama específica de características e 

peculiaridades aos contratos empresariais, que os distinguem dos contratos de outros ramos 

do Direito. 

                                                 
12 Forgioni, Paula. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 28. 
13 MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial – 11. ed.rev. e atual. – São Paulo – Atlas, 2017. p. 04. 
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No âmbito empresarial, as empresas contratantes são, em sua grande maioria, 

equivalentes, não havendo relação de hipossuficiência, ou desequilíbrio no que tange as 

questões contratuais. 

Importante ressaltar da prerrogativa constitucional exercida pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte. Os artigos 170, inciso IX e artigo 179 da Constituição da 

República, garantem tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras, simplificando suas obrigações administrativas, tributárias, 

previdenciárias e creditícias. 

Com isso fora editada a Lei Complementar 123/06 que estabeleceu “uma série de 

normas gerais que alcançam os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”.14  Tal lei complementar veio para positivar todo o tratamento favorecido 

concedido para as microempresas e empresas de pequeno porte, e por conta disso devem ter 

a sua relação de equivalência analisadas a parte. 

Assim, por conta desta característica de equivalência, existe a real necessidade de 

identificar o contexto em que estão sendo firmados, para que se evidencie a situação em que 

a formação e o cumprimento dos contratos estão sendo realizadas. 

Nesse contexto são usuais, considerando o tipo contratual firmado, cláusulas e 

regras contratuais buscando explicitar as condições e situações específicas das partes 

contratantes, tais como suas atribuições e deveres a serem cumpridos durante o tempo de 

vigência do contrato. 

Assim, são comuns cláusulas15 que: 

(i) demonstrem o prévio conhecimento e experiência no negócio que está sendo 

firmado, sendo capaz de avaliar o negócio jurídico pretendido, visualizando 

os riscos, vantagens e desvantagens; 

(ii) mostram que as partes contratantes estão devidamente assessoradas por 

executivos e profissionais devidamente habilitados e competentes, que 

demonstrem familiaridade com o negócio jurídico buscado; 

(iii) obrigam as partes a realizarem investigações independentes acerca do 

negócio jurídico pretendido, tais como: due diligence, auditorias técnicas e 

operacionais, pesquisas de campo. 

                                                 
14 MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial – 11. ed. rev. e atual. – São Paulo – Atlas, 2017. p. 23. 

 
15 DO NASCIMENTO, João Pedro Barroso. Contratos Empresariais. Graduação 2014.2 – FGV- Rio de Janeiro. 

p. 18. 
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2.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 
 

Da mesma maneira que os contratos cíveis necessitam de elementos constitutivos 

para se tornarem validos, os contratos empresariais devem observar os seus próprios 

elementos constitutivos, que serão estudados a partir de agora. 

 

2.1.1 CAPACIDADE 

 

Diferentemente dos contratos cíveis, as partes contratantes de um contrato 

empresarial, são duas empresas. Dessa forma, os requisitos para que seja valido o negócio 

jurídico, em um contrato entre empresas, é distinto dos contratos cíveis. Assim não basta que 

a parte contratante seja capaz, para que o contrato seja valido. Desse jeito, tendo em vista a 

necessidade de comprovar o atendimento da capacidade das partes, é usual a presença de 

cláusulas que buscam evidenciar que as partes: 

(i) estão devidamente constituídas encontrando-se em situação regular, 

conforme as legislações que são aplicáveis ao seu tipo empresarial; 

(ii) possuem plena capacidade e autoridade para realizar todas as operações 

previstas no Contrato, exercer os seus direitos, e conforme o caso, realizar 

todas as obrigações. Sendo assim, os órgãos societários e/ou atos societários 

competentes, devem autorizar o cumprimento das obrigações contratuais, 

para que assim, estejam sob a proteção dos dispositivos legais aplicáveis ao 

caso; 

(iii)  não violam, contrariam disposições de qualquer contrato, em que a parte 

contratante esteja vinculada que possa a dar causa a inadimplemento; 

(iv) não infrinjam, qualquer dispositivo legal, decreto, norma ou regulamento, 

ordem administrativa, ou judicial; 

(v) não necessitem de qualquer aprovação, consentimento, e autorização de 

qualquer pessoa física ou jurídica. 

 

2.1.2 OBJETO 

 

Assim como nos contratos cíveis, deverá ser observado na constituição dos 

contratos empresariais o disposto no artigo 104, II do Código Civil, onde fala que a validade 

do negócio jurídico requer que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável. 
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Nesse sentido, é necessária a presença de cláusulas contratuais com o intuito de 

detalhar e especificar o objeto daquele contrato, pormenorizando os direitos e deveres das 

partes contratantes. 

 

2.1.2 FORMA 

 

Os contratos empresariais possuem uma característica importante, a Informalidade. 

Ou seja, devido às negociações e necessidades diárias do mercado os contratos necessitam 

ser firmados com certa urgência, sendo acordados, com certa frequência, verbalmente, ou 

por e-mail, sem atender as formalidades de um contrato solene. 

Sendo assim, os contratos empresariais podem ser: 

(i) solenes 

(ii) não solenes 

Os contratos solenes são aqueles que devem atender uma forma prescrita em lei 

para se aperfeiçoar. Ou seja, quando a forma é exigida como condição de validade do 

negócio jurídico, aquele contrato será solene. Caso à forma prescrita em lei não seja 

observada, tal contrato será considerado nulo, por força do artigo 166, IV do Código Civil. 

Já os contratos não solenes não necessitam atender a algum tipo de forma, bastando 

o consentimento comum das partes para a sua formação. Assim, como a lei não exige 

nenhuma forma para o seu aperfeiçoamento, podem ser celebrados por qualquer forma.  

 

2.1.3  CONSENTIMENTO RECÍPROCO OU ACORDO DE VONTADES 

 

Conforme os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves16 para que um negócio 

jurídico produza efeitos e seja valido, deverá possuir elementos e requisitos obrigatórios, 

que são divididos em subjetivos e objetivos. Tendo em vista o objeto deste estudo, será 

tratado aqui somente do elemento subjetivo consentimento, o qual será analisado a seguir. 

O consentimento, ou acordo de vontades deverá ser livre e espontâneo, devem 

evidenciar que as partes manifestaram a vontade de maneira adequada sem nenhum elemento 

que pudesse contaminá-la. 

Assim, entende Carlos Roberto Gonçalves que, o consentimento deve abranger três 

aspectos:  

                                                 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro 3 – Contratos e Atos Unilaterais. São Paulo. 

Saraiva, 2012, 9ª ed. p. 35 
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(i) acordo sobre a existência e natureza do contrato;  

(ii) acordo sobre o objeto do contrato;  

(iii) acordo sobre as cláusulas que o compõem.17 

 

Ou seja, para Carlos Roberto Gonçalves as partes devem manifestar o seu interesse 

sobre a existência de determinado contrato, qual o seu tipo, o objeto do contrato, 

especificando cada obrigação das partes e todas as cláusulas que farão parte deste 

documento.18 

 

2.2  CONTRATOS EMPRESARIAIS VS CONTRATOS CIVEIS. A EXCLUSÃO 

DOS CONTRATOS COM CONSUMIDORES 

 

O Código de Defesa do Consumidor traz, em seu artigo 2°, o conceito de 

consumidor. Assim, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como 

destinatário final. Ou seja, o empresário ou a sociedade empresária, classificados como 

consumidor, estariam sujeitos a legislação especial e as suas normas específicas. 

A maneira de classificar o empresário ou sociedade empresária como consumidor, 

está na identificação de um destinatário final da relação de consumo. Contudo, o que seria 

ser um destinatário final?  

Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, haviam amplas 

interpretações à expressão destinatário final, sendo tal interpretação a mais extensiva 

possível.19 O CDC era visto como um novo conjunto de normas para todos os seus agentes, 

tanto consumidores como fornecedores. 

Dessa maneira, tal visão entrava em desacordo com o real objetivo do CDC, 

proteger a parte hipossuficiente nas relações de consumo. Assim, a interpretação extensiva 

tratou de proteger todos os lados da relação de consumo, perdendo assim o seu objetivo 

inicial. 

Em pensamento contrário a tal interpretação, surgiram aqueles que interpretavam a 

expressão destinatário final de uma maneira restritiva. Tal interpretação compreendia como 

consumidor apenas aquela pessoa não profissional que se relaciona com um profissional. 

                                                 
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro 3 – Contratos e Atos Unilaterais. São Paulo. 

Saraiva, 2012, 9ª ed. p. 36 
18 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro 3 – Contratos e Atos Unilaterais. São Paulo. 

Saraiva, 2012, 1ª ed. p. 37 
19 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 67 
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Dessa forma, esses dois posicionamentos fizeram surgir duas correntes teóricas: a 

finalista e a maximalista.20 

A corrente finalista, interpreta de maneira restritiva a expressão destinatário final. 

Assim conceitua Sergio Cavalieri Filho: 

Só merece a tutela do CDC aquele que é vulnerável. Entende ser imprescindível à 

conceituação de consumidor que a destinação final seja entendida como 

econômica, isto é, que a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço 

satisfaça uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou 

jurídica, e não objetive o desenvolvimento de outra atividade negocia. Não se 

admite, destarte, que o consumo se faça com vistas à incrementação de 

atividade profissional lucrativa, e isto, ressalte-se, quer ser destine o bem ou 

serviço à revenda ou à integração do processo de transformação, beneficiamento 

ou montagem de outros bens ou serviços, quer simplesmente passe a compor o 

ativo fixo do estabelecimento empresarial.21 

 

Ou seja, para ser considerado consumidor, conforme a corrente finalista, o 

destinatário final deverá adquirir determinado bem ou serviço em benefício próprio, sem 

pretender desenvolver outro tipo de atividade com isto. 

Já para os maximalistas, as normas do CDC (Código de Defesa do Consumidor) 

não estão destinadas a proteger somente o adquirente não profissional. Para os maximalistas 

a caracterização de consumo está ligada a aquisição do bem ou serviço na condição de 

destinatário final de fato. 

Assim, demonstra Sergio Cavalieri Filho: 

A corrente maximalista ou objetiva entende que o CDC, ao definir o consumidor, 

apenas exige, para sua caracterização, a realização de um ato de consumo. A 

expressão destinatário final, pois, deve ser interpretada de forma ampla, bastando 

à configuração do consumidor que a pessoa, física ou jurídica, se apresente como 

destinatário fático do bem ou serviço, isto é, que retire do mercado, encerrando 

objetivamente a cadeia produtiva em que inseridos o fornecimento do bem ou a 

prestação do serviço.22 

 

Ainda, para os maximalistas, pouco importa se o bem será utilizado em uma 

atividade profissional, ou se o adquirente tem como seu objetivo final o lucro, para eles a 

classificação de destinatário final é pautada pela retirada do bem da cadeia de consumo, 

utilizando-o e exaurindo-o 

Importante ressaltar da controversa decisão proferida pela 3ª Turma do Superior 

Tribunal de Justiça em que, por maioria dos votos entendeu que: 

 Aquele que exerce empresa assume a condição de consumidor dos bens e serviços 

que adquire ou utiliza como destinatário final, isto é, quando o bem ou serviço, 

ainda que venha a compor o estabelecimento empresarial não integre diretamente 

                                                 
20 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 67 
21 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 67 
22 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de direito do consumidor – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2014, p. 67 
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– por meio de transformação, montagem beneficiamento ou revenda – o produto 

ou serviço que venha a ser ofertado a terceiros.23 

 

Contudo, para que seja caracterizado a relação de consumo, a jurisprudência exige 

que a parte comprove a sua vulnerabilidade em relação a outra empresa, dessa forma é o 

voto da Ministra Nancy Adrigh:  

As ponderações anotadas pelos defensores da teoria subjetiva, de que a utilização 

do CDC como instrumento de defesa de pessoas jurídicas que exercem atividade 

econômica poderá implicar em desvirtuamento do sistema protetivo eleito pelo 

Código, merecem em parte acolhida na jurisprudência do STJ, a qual, a despeito 

de não exigir, para fins de incidência do CDC, a prova de ser a pessoa jurídica 

vulnerável ou hipossuficiente, afasta a caracterização da relação de consumo se 

verificado o expressivo porte financeiro ou econômico: (i) da pessoa jurídica tida 

por consumidora; (ii) do contrato celebrado entre as partes; ou (iii) de outra 

circunstância capaz de afastar a hipossuficiência econômica, jurídica ou técnica.24  

 

Por fim, embora louváveis são os motivos para caracterizar as empresas como 

destinatários finais, “a confusão criada entre o direito comercial e o direito do consumidor 

pode comprometer a percepção dos fundamentos do primeiro”25.  

Nesse sentido é o direcionamento de alguns acórdãos que:  

Acolhendo principalmente as lições de Newton de Lucca, entende que não devem 

ser submetidas ao CDC as relações que envolvem empresas adquirentes de bens 

empregados em seu processo produtivo26  

 

As duas matérias possuem objetivos diversos, de forma que a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor deve permanecer limitada às relações de consumo, ou seja, 

aquelas em que as partes não são caracterizadas como empresas. 

A grande diferença entre os contratos empresariais e os contratos civilistas e de 

consumo, é o animus lucrandi bilateral, ou seja, a vontade mútua de auferir lucro com a 

concretização daquele contrato. A vontade de obter lucro é o motor das partes contratantes. 

 

3. CRITICA A ESTRUTURA CLÁSSICA DOS CONTRATOS 

EMPRESARIAIS E O PEATHCLEARER APPROACH 

 

                                                 
23 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência 41.056/SP, j. 23.06.2004, Relatora do 

Acórdão Min. Nancy Adrigh. Disponível em < http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19382749/conflito-de-

competencia-cc-41056-sp-2003-0227418-6/inteiro-teor-19382750 . Acesso em: 27/06/2017 
24 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência 41.056/SP, j. 23.06.2004, Relatora do 

Acórdão Min. Nancy Adrigh. Disponível em < http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19382749/conflito-de-

competencia-cc-41056-sp-2003-0227418-6/inteiro-teor-19382750. Acesso em: 27/06/2017 
25 FORGIONI, Paula. Teoria Geral Dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. pág.34 
26 FORGIONI, Paula. Teoria Geral Dos Contratos Empresariais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2009. pág.32 



 

26 

 

Na experiência de estágio do autor desta obra, o mesmo começou a se questionar 

sobre a estrutura clássica dos contratos empresariais firmados. Tal questionamento se deu 

devida a um caso bem específico onde, determinado segmento da empresa necessitava de 

um serviço de marcenaria. Assim, após um processo licitatório fora escolhido um ganhador. 

A demanda para confeccionar o contrato fora enviada ao autor da obra, que, conforme as 

normas da empresa, teve que inserir diversas cláusulas a fim de garantir uma total proteção 

legal. 

Assim, devido a normas internas da empresa, o contrato continha cláusulas contra 

vazamentos químicos, cláusulas prevenindo o roubo de propriedade imaterial, cláusulas de 

responsabilidade gerais, e mais diversas cláusulas, algumas extremamente desnecessárias 

para o objeto do contrato. 

Dessa forma, esse inchaço do contrato por conta da adição de cláusulas 

desnecessárias, acabava por atrasar a conclusão do mesmo pois, ao remeter a via ao 

fornecedor o mesmo questionava diversas cláusulas, solicitando alteração ou exclusão do 

dispositivo. 

Nesse contexto o departamento jurídico de ambos os lados acaba perdendo bastante 

tempo pois, devem analisar mais de uma vez um contrato extenso, refazer as cláusulas 

diversas vezes, enviar o documento novamente ao fornecedor e aguardar a resposta do 

mesmo. Esse processo pode acabar levando semanas, pois até a minuta ser finalizada e 

aprovada, elas devem ser remetidas a assinatura por algum representante legal da empresa, 

que por muita das vezes não estão disponíveis, atrasando assim, o fechamento do contrato. 

Assim, devido à grande demanda, e necessidade de agilizar a produção dos 

contratos o autor deste trabalho começou a criticar a necessidade de exigirem um contrato 

complexo para serviços simples, como serviços de marcenaria. 

Tal crítica não fora exclusiva, nesse mesmo contexto os advogados internos da 

empresa escocesa Scottish & Castle27 estavam sofrendo com a grande demanda de contratos, 

não conseguindo assim, identificar e prevenir grandes riscos legais dentro da sua companhia. 

Com isso, alguns serviços de sua empresa estavam congestionando, devido à demora na 

conclusão dos contratos. 
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Nesse contexto, os advogados internos da Scottish & Castle perceberam que, a 

estrutura clássica de confecção de contratos não estava funcionando, e precisava ser 

mudada.28  

 

3.1 PATHCLEARER APPROACH 

 

A Teoria da Simplicação dos Contratos, é uma tradução aproximada da expressão 

derivada da língua inglesa Pathclearer Approach. Essa teoria é uma reação contrária a 

estrutura tradicional dos contratos, e a cultura dos advogados de que, sem um contrato você 

não possui nenhum direito. O Pathclearer Approach consiste na simplificação dos contratos 

empresariais, dando uma abordagem mais comercial a eles. 

Assim, os contratos serão confeccionados apenas com as suas cláusulas essenciais 

para o exercício daquele negócio. As cláusulas prevendo todo o tipo de situação e as 

soluções, caso elas ocorram, não estarão presentes, pois elas atrasam as negociações tendo 

em vista o exagero dos advogados na inserção dessas cláusulas. 

Tais contratos são tão extensos e complexos que os gerentes e os administradores 

desses contratos acabam por não entenderem as suas cláusulas e por isso acabam por 

introduzir novos riscos a empresa. 

Dessa forma um contrato empresarial feito com o Peathclearer Approach, será um 

contrato curto, onde será estabelecido apenas as cláusulas essenciais ao serviço, tais como: 

objeto, entrega, preço e as especificações de cada serviço.29 

Essa nova proposta, criada pelos advogados da Scottish & Newcastle acabou 

tornando-se um sucesso entre seus clientes internos, fornecedores e escritórios externos de 

advocacia. Logan Robb, gerente de Procurement (aprovisionamento) da Scottish & 

Newcastle diz: 

Eu sou o responsável por implementar vários milhões de libras para a Scottish & 

Newcastle para a compra de garrafas, latas e outros materiais de produção. Eu 

tenho trabalhado com Steve e sua equipe usando o Peathclearer Approach por 

cerca de cinco anos. Em comparação com a velha abordagem, dos enrolados 

contratos de 50 páginas para cada fornecedor, o Pathclearer é um sopro de ar 

fresco. Os meus fornecedores também gostam, pois acelera e simplifica o processo 
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de contratação, e nos concentramos em questões importantes, como problemas 

comerciais e operacionais.30 

 

Na mesma corrente, Stuart Dalton afirma: “Finalmente, temos um documento legal 

que reflete a realidade operacional da parceria comercial. Pathclearer permite que minha 

equipe se mova rapidamente para capturar oportunidades comerciais e desenvolver nossos 

negócios”.31 

Complementando essa visão, Roland Mallison, sócio do escritório Linklaters 

sugere:  

A essência do conceito Pathclearer é tornar os contratos tão simples quanto 

razoavelmente possível. Isso significa que os advogados precisam conhecer tanto 

a lei quanto a prática comercial, a fim de aconselhar sobre o que pode acontecer 

quando uma situação não está prevista no contrato. Aqui, a experiência em litígio 

ou insolvência pode ser tão valiosa, senão mais do que as habilidades de redação 

contratuais. A abordagem também pode ser feita para trabalhar fora do Reino 

Unido, dependendo de termos implícitos sob códigos civis. Estes variam, então o 

acesso legal local é essencial. Tal como acontece com todas as simplificações, 

existe um limite. Por exemplo, em contratos internacionais, uma escolha de lei e 

jurisdição é essencial. Da mesma forma, para os contratos de Propriedade 

Imaterial, vale a pena deixar claro a propriedade e os direitos de uso antecipado. 

Isso poderia ter evitado litígios em dois casos recentes sobre atribuição implícita 

e licenças de direitos autorais. Então, ao redigirem um acordo, considere listar o 

que deve ser alcançado. Em vez de ser um acordo inicial, pode ser suficiente como 

o primeiro rascunho de um contrato Pathclearer.32 

   

Contudo, ocasionalmente algumas outras cláusulas poderão ser inseridas ao 

contrato. A inserção ou não de tais cláusulas dependerá do tipo específico de serviço que 

está sendo contratado. Ou seja, cada contrato terá a sua especificidade. A essência do 

Pathclearer é evitar os contratos extensos e detalhados, a não ser que sejam extremamente 

necessários. 

Dessa forma, afirma Liz McRobb, sócia e diretora do escritório Shepherd + 

Weddeburn’s comercial division:  

Apoiamos a premissa básica da abordagem Pathclearer: é essencial focar em por 

que um contrato escrito é necessário e usar um, apenas onde existe uma 

justificativa comercial clara para isso. Mas haverá situações em que, por razões 

comerciais ou regulamentares, é muito provável que haja um contrato escrito. 

Estas incluem situações que envolvem: (i) propriedade intelectual propriedade e 
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concessões de licenciamento; (ii) requisitos de conformidade regulamentar; (iii) 

lei Sarbanes-Oxley.33 

 

À vista disso, Steven Weatherley, e o corpo de advogados da Scottish & Newcastle 

implementaram o Pathclearer Approach desafiando a estrutura tradicional dos contratos e 

questionando a sua aplicabilidade. 

  

3.2  QUAL É O PROPÓSITO DE UM CONTRATO? 

 

Importante questionar qual é o verdadeiro propósito de um contrato. Quando 

inserido dentro de uma concepção comercial, a função de um contrato é garantir legalmente 

os direitos e obrigações firmados 34. Ou seja, um contrato serve para forçar uma das partes a 

realizar o que fora acordado, ou caso não aconteça, receber algum tipo de compensação por 

isso. 

Assim, Steven Weatherley afirma que, os advogados, buscando precaver-se de 

todos os possíveis cenários, aconselham seus clientes a firmarem um extenso, rígido, fechado 

e detalhado contrato35. Há também um problema cultural dos advogados: enxergam na 

justiça o único meio de obrigar as partes a realizarem o que firmaram.36 

Contudo, tal abordagem não abarcam dois pontos: 

(i) existem meios mais efetivos para as empresas garantirem o cumprimento 

dos contratos; e 

(ii) há uma gama muito grande de desvantagens ao firmar um contrato escrito 

muito detalhado. 

Obviamente, independentemente do tipo de negócio que está sendo firmado, 

sempre, é necessário inserir ao contrato todos os seus pontos vitais, tais como cláusula de 

preço, objeto, prazo, qualificação das partes dentre outras. Contudo, caso seja necessário 
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inserir cláusulas mais específicas ao contrato, terá que ser analisado tipo de acordo que está 

sendo firmado.   

Entretanto, existem determinados tipos de negócios que podem ser tratados de 

maneira mais branda. Tal conduta provém de uma relação comercial continua e de longo 

prazo entre fornecedores e contratantes. 

 Dessa forma, deve ser analisado, em um primeiro momento que, nas relações 

comerciais continuas é extremamente difícil forçar um parceiro a continuar numa relação a 

longo prazo se o contrato deixar de ser benéfico para ambas as partes. Assim, caso uma das 

partes deixa de acreditar que o acordo firmado está sendo benéfico para ele, é aconselhável 

a outra parte simplesmente tentar balancear novamente os polos da relação do que forçar a 

outra parte a cumprir com as suas obrigações contratuais. 

Todavia, imaginem a seguinte situação: um contratante decide solicitar ao seu 

fornecedor de determinado serviço, que o mesmo reduza os seus preços, pois fora atingido 

por uma grave crise. Após um período de negociações, visando não perder o contrato, o 

fornecedor aceita reduzir os seus preços. Assim, 6 meses depois o contratante solicita 

novamente uma redução nos preços. O fornecedor, de maneira relutante aceita reduzir mais 

uma vez os valores, contudo não direciona os seus melhores funcionários para realizar aquele 

serviço, passam a não cumprir com as suas obrigações com tanto afinco. Chegando a tal 

nível de descaso entre as partes a única maneira de resolver esta situação é levando o caso 

ao tribunal.  

Nenhum desses cenários é satisfatório numa relação continua de longo prazo. Dessa 

forma, conforme ensina Steven Weatherley,37 geralmente é melhor deixar as relações 

continuas serem reguladas pelas forças do Free Market, do que forçar cláusulas contratuais 

a outra parte. Essa abordagem é o simples reconhecimento de que as forças econômicas não 

podem ser restringidas pelos contratos. 

Dessa forma, caso o contrato proíba uma parte de tomar determinada conduta 

necessária economicamente para o seu negócio, o contrato não será observado e suas 

cláusulas não serão aplicadas.  

Isso poderá acontecer de duas maneiras. A primeira será juridicamente, tendo em 

vista a necessidade das partes, é incrivelmente fácil criar argumentos legais para contestar a 
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aplicação de determinadas cláusulas no contrato. A segunda será quebrando o contrato, não 

realizando o que fora acordado e encarando as consequências de tal ato. 

Em ambos os casos, é extremamente danoso para ambas as partes chegarem a 

determinada situação onde o contrato obrigue-os a realizarem algo que ambos não têm a 

vontade de realizar por não ser vantajoso economicamente. 

Portanto, é de vital importância entender que, os contratos não são capazes de 

prever e prover nenhuma solução quando as partes se encontram em uma situação de falta 

de vontade em prosseguir com o objeto do contrato. Sempre será mais vantajoso para ambos 

renegociar suas cláusulas ou simplesmente promoverem o distrato. 

 

3.3  DESVANTAGENS DE UM CONTRATO EXTENSO E DETALHADO EM 

UMA RELAÇÃO COMERCIAL CONTINUA 

 

 

Steven Weatherley, em seu artigo, lista as desvantagens de um contrato extenso e 

detalhado. Assim, para Steven Weatherley, na cultura jurídica, contratos extensos e 

detalhados são necessários para 38, (i) garantir e demonstrar o direito e obrigações das partes; 

(ii) evitar futuras disputas sobre o que era pretendido com o contrato; (iii) prever 

compensações caso a outra parte não realize o que fora acordado. 

Dessa forma, Steven Weatherley, e o corpo jurídico da empresa Scottish & 

Newcastle perceberam que em grande maioria, as suas relações comerciais essas premissas 

sobre contratos extensos e detalhados estavam erradas, pelos seguintes motivos expostos por 

Steven Weatherley. 

 

3.3.1 GARANTIAS 

 

Na experiência própria da Scottish & Newcastle, a aparente certeza de que os 

contratos extensos e detalhados garantiam algum tipo de proteção era ilusória. Pelo 

contrário, quanto mais detalhado o contrato, maior era a probabilidade de causar 

ambiguidade nas cláusulas ou problemas de inconsistência interna.  

Os advogados, quando aparece uma oportunidade, querem demonstrar suas 

habilidades de escrita, inserindo nas cláusulas todas as possibilidades futuras e formas de se 
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precaver de que determinada ação ocorra. Desta maneira, são criados contratos longos e 

bastante complexos, que serão compreendidos apenas por advogados. 

Partindo do ponto da defesa dos interesses da empresa, e tentar reduzir ao máximo 

os custos, essas situações são prejudiciais. Pois, os escritórios externos são contratados ao 

menos duas vezes, a primeira para criarem os contratos, e a segunda quando há a necessidade 

de os mesmos traduzirem o que fora escrito, trazendo para uma linguagem mais comum, 

possibilitando aos usuários dos contratos um melhor entendimento. 

Assim, essa busca por uma garantia de proteção contra todos os possíveis eventos 

futuros e incertos, acabam por criarem situações bizarras. Como coloca Steven Weatherley, 

“Por exemplo, vi advogados externos passarem horas elaborando e debatendo a definição 

jurídica precisa de cerveja para inserção em um simples contrato de fornecimento de 

cerveja”.39 

 

3.3.2  DISPUTAS JUDICIAIS  

 

Pelas experiências tidas na Scottish & New Castle, Steven Weatherley afirma40 que, 

sem um contrato extremamente detalhado e extenso, as pessoas envolvidas com esse contrato 

(gerentes, ou responsáveis pelo contrato) irão tentar discutir os problemas que vierem a 

surgir e chegar a um acordo comum para ambas as partes. Talvez nem percebam que tal 

problema seja jurídico, não envolvendo assim os seus advogados. 

Entretanto, existindo um contrato detalhado as partes irão sentir-se obrigadas a 

consultar os seus advogados, e isso ocorre porque: 

(i) eles acreditam que o contrato contém as respostas para todas as situações 

que possam aparecer nas relações comerciais, pois é um documento extenso 

e detalhado, que demorou bastante para ser concluído; 

(ii) os responsáveis por administrar tal contrato ficam preocupados e nervosos 

de não entenderem completamente as suas cláusulas, e caso não consultem 

os seus advogados antes eles podem acabar abrindo mão de um direito ou 
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deixando passar uma obrigação. Assim, como gerentes de uma empresa, os 

mesmos podem ser acusados de negligência 

 

Assim, as partes ao consultar seus advogados, os mesmos têm uma tendência 

natural de proteger e defender os interesses dos seus clientes, enfatizando os pontos positivos 

em favor dos seus clientes e minimizando os pontos contras. Essa conduta natural, acaba por 

afastar as partes cada vez mais, não sendo possível assim, uma resolução dos problemas de 

maneira amigável, sobrando apenas a via judicial para dirimir eventuais conflitos. Indo a 

juízo, tal processo tomará uma grande parcela de tempo e custará uma grande quantidade de 

dinheiro. 

 

3.3.3  COMPLEXIDADE 

 

Ao iniciar uma negociação, são acordados detalhes básicos e essenciais para que 

aquele acordo prospere. Contudo, ao enviarem tal demanda aos advogados, solicitando a 

confecção de um contrato, os mesmos acabam adicionando cláusulas extras desnecessárias, 

com isso o acordo inicial negociado pelas pessoas que usarão o contrato, acaba perdendo a 

sua identidade e os gerentes e administradores, sentem-se cada vez menos donos deles. 

Tal situação, acaba tornando-se perigosa tendo em vista que, as empresas estarão 

firmando contratos em que os administradores e gerentes não compreendem completamente 

o que fora escrito no documento, podendo autorizar alguma conduta que não esteja pactuada 

em contrato. 

 

3.3.4  DESGASTE DA RELAÇÃO COMERCIAL 

 

Em experiência própria vivida pelo autor deste trabalho acadêmico em seu estágio, 

era constantemente exigido a inserir cláusulas, nos contratos que fazia, que estariam 

prevendo a maior variedade de situações caóticas possíveis.  

Dessa forma, Steven Weatherley41 afirma que, ao insistir em tal conduta, as partes 

acabam ficando atoladas em discussões sobre cláusulas que estão em seus contratos 

prevendo situações que muitas das vezes não irão acontecer, desgastando a relação comercial 

antes mesmo do contrato ter início. 
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3.3.5  O CONTRATO NÃO É UMA APÓLICE DE SEGUROS 

 

As cláusulas do contrato não podem ser inseridas ao documento com o intuito de 

garantirem algum tipo de compensação, pois, caso os contratos funcionassem como apólices 

de seguros as únicas decisões que deveriam ser tomadas seriam: (i) calcular o risco para 

exercer aquela função; e (ii) os custos de colocarem o contrato em prática. 

Contudo, deve-se atentar que, os contratos não possuem todas as respostas para 

eventuais conflitos que surjam no decorrer da relação. Quando um contrato tem suas 

cláusulas infringidas, não se resolve a situação como se resolveria nos casos de uma apólice 

de seguros. 

Os contratos, pela imprevisibilidade das situações, não possuem soluções para todas 

as situações possíveis. Assim, as compensações por quebras de cláusulas ou não 

cumprimento dos contratos, costumam demorar bastante tempo para ocorrerem, muita das 

vezes acabam terminando em negociações comerciais, deixando de lado o mérito das 

cláusulas contratuais. 

 

3.3.6  AS DESVANTAGENS DE IR AO JUDICIÁRIO 

 

Existem outros problemas, caso a empresa tente forçar judicialmente o 

cumprimento dos contratos42: 

(i) Interpretação: raramente existe um contrato que não exista alguma margem 

para ambas as partes tirarem as suas próprias interpretações sobre 

determinada cláusula. Dessa forma, mesmo que o contrato tenha uma 

resposta clara para determinado assunto, existem diversos meios de se 

debater a aplicabilidade daquela cláusula; 

(ii) Gastos: todo o processo toma uma grande quantidade de tempo e pode 

acabar custando milhares de reais. Assim, as pessoas ingressão em um 

negócio a fim de auferir lucro, qualquer dinheiro gasto em algo que não os 

ajudarão a conseguir o seu principal objetivo é um gasto desnecessário; 
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(iii) Tempo: poderá levar anos até que se tenha uma sentença, dessa forma a 

equipe de advogados internos e a gerência da empresa estarão perdendo o 

seu precioso tempo com essa disputa, quando poderiam estar investindo o 

tempo em meios de promover a empresa; 

(iv) Recursos: obviamente existe a possibilidade da outra parte impetrar um 

recurso, causando assim uma incerteza quanto a decisão final da disputa; 

(v) Execução: tendo em vista a obtenção de uma sentença favorável, a parte 

vencedora poderá não conseguir executar a sentença contra a parte 

perdedora. Por exemplo, se a parte perdedora for insolvente, não haverá 

meios obrigar que os mesmos executem o pagamento. 

 

Portanto, após analisarem e perceberem as grandes desvantagens de ingressar em 

juízo contra a outra parte, Steven Weatherley e o corpo jurídico da Scottish & Newcastle 

buscaram meios mais efetivos de obterem o que fora contratado, sem a coação contratual. 

 

3.4  AFINIDADE COMERCIAL 

 

Na tentativa de obterem meios mais efetivos de forçarem a outra parte a cumprirem 

com o contrato, a equipe de advogados da Scottish & Newcastle identificaram uma força nas 

relações comerciais continuas, tal força fora denominada, por eles, de Afinidade 

Comercial.43  

Steven Weatherley define Afinidade Comercial44 como uma força presente em 

contratos com relações comerciais mutuamente benéficas, é a força atrativa que mantém 

ambos os polos da relação em sintonia. Ela é resultante do desejo das partes de continuarem 

na relação comercial, pois é bom para o negócio de ambas. 

Assim, uma empresa terá afinidade comercial com seu fornecedor que 

constantemente se esforça para atender às necessidades da empresa e que busca demonstrar 

ser o melhor fornecedor do mercado, realizando um serviço de qualidade. 
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Dessa forma, um fornecedor poderá não ter nenhum compromisso jurídico de que 

manterá fornecendo seus produtos e/ou serviços por determinado preço. Contudo, ele o fará 

pela motivação de continuar nessa relação comercial benéfica para ambos, auferindo lucro. 

Contudo, caso deixe de ser vantajoso para algum dos lados, basta que a parte que 

está sendo prejudicada comunique a outra parte a fim de tentarem buscar uma solução 

benéfica para ambos. Se não seja possível chegar a um acordo, as partes poderão 

simplesmente rescindir o contrato e por fim aquela relação comercial. 

 

3.4.1   COMO CRIAR UMA AFINIDADE COMERCIAL? 

 

Na perspectiva de um contratante, o mesmo possuí uma vantagem no contrato que 

Steven Weatherley definiu como “um grande botão nuclear”45. Assim, a vantagem consiste 

na possibilidade de o contratante a qualquer momento poder encerrar a relação comercial, 

privando o fornecedor de realizar futuras negociações. Para isso, não há a necessidade de 

uma miríade de cláusulas e táticas jurídicas em um contrato. 

Já na perspectiva de um fornecedor, a ideia de que o seu contratante poderá encerrar 

a relação comercial e sair do contrato a qualquer momento não é muito prazerosa. Contudo, 

a realidade deve ser encarada, porque manter um contratante em um contrato que o mesmo 

já não deseja mais? A maneira mais efetiva de vincular o contratante até o final do prazo do 

contrato seria assegurar que a qualidade no serviço e garantir que sempre os melhores preços 

estão sendo cobrados. 

Nesse contexto, o conceito de Destruição Mútua Assegurada (MAD)46 também 

pode ser utilizado para as relações comerciais, pois nenhuma parte, seja contratante ou 

fornecedor, entra em uma relação comercial satisfeita de existir um “botão nuclear” que 

poderá dar fim a relação, causando assim perturbações significativas em ambos negócios. 
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Contudo, afirma Steven Weatherley,47 nove a cada dez vezes, a possibilidade da 

outra parte poder findar a relação comercial garante a honestidade entre as partes e com isso 

mantém o negócio vigentes. 

O fato de não existir nenhuma cláusula prevendo o que deverá acontecer em 

determinada situação, garante as partes a possibilidade de acordarem uma solução aceitável 

e benéfica para ambos. Não havendo a possibilidade de encontrar uma alternativa, as partes 

podem encerrar a relação comercial sem qualquer impedimento. Isso é Afinidade Comercial. 

Contudo, importante ser mencionado da necessidade de em algumas situações 

alguns desdobramentos da relação serão necessários no término. Como por exemplo 

investimentos feitos ao início da relação deverão ser compensados, tais situações devem 

estar inseridas no contrato. 

 

4. NOVA ESTRUTURA CONTRATUAL COM INFLUENCIAS DO 

PATHCLEARER APPROACH 

 

Sam Palmisano, ex-diretor executivo da empresa norte americana IBM, após a 

realização de uma pesquisa em 2010, chegou à seguinte conclusão: “Atualmente, CEOs do 

mundo inteiro, estão dizendo que o seu principal desafio é a complexidade de operar em um 

mundo cada vez mais volátil e incerto”.48 

Para Sam Palmisano, nesse contexto, os contratos devem demonstrar a sua 

contribuição, e, mais ainda devem “alterar a sua imagem, passando de um instrumento 

complexidade, para um instrumento que supera a complexidade”.49 

Assim, conforme demonstrado acima o processo de confecção de um contrato é 

visto por muitos como “uma fonte de complexidade, frustração e atrasos” 50. Dessa forma, 

os contratos acabam tornando-se mazelas jurídicas pois, com a evolução dos negócios e das 

condições do mercado, os contratos acabam sendo deixados para trás, e esse atraso na 

evolução do processo de contratação acaba resultando em um ônus de custos excedentes e 

perda de receita. 
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Nesse contexto, buscando compreender melhor o futuro dos contratos, o 

International Association For Contract & Comercial Management (IACCM), realizou uma 

pesquisa com os maiores especialistas de contratos no mundo questionando-os quais seriam 

as mudanças nos contratos nos próximos anos, o resultado da pesquisa foi: 

• Para 62% dos entrevistados: os contratos serão mais visuais, terão o uso de 

gráficos, figuras e planilhas; 

• Para 69% dos entrevistados: o common law manterá sua dominância como 

base para os contratos internacionais; 

• Para 78% dos entrevistados: a linguagem dos contratos será a linguagem 

comum; 

• Para 86% dos entrevistados: os contratos terão mais standards 

internacionais. 

Dessa forma, é necessária a busca de uma nova, abordagem para a contratação, 

incluindo a necessidade de reconsiderar a finalidade do próprio contrato, e desenvolver uma 

estratégia clara que seja capaz de se ajustar rapidamente às mudanças nas condições de 

negócios e de mercado. 

Assim, conforme explicado acima, a Pathclearer Approach, ou Teoria da 

Simplificação dos Contratos 51, tem como função reduzir o tamanho dos contratos, inserindo 

somente os principais termos necessários para determinado negócio com o objetivo de tornar 

o contrato mais compreensível para gerentes e administradores do contrato. 

 Portanto, a estrutura arcaica dos contratos e o modo com o qual são concebidos, 

faz necessária a alteração do seu modo de idealização. Assim, as técnicas de visualização, 

ou seja, adicionar imagens gráficas para complementar as palavras escritas podem estimular 

a eficácia dos documentos e processos contratuais. Uma maior compreensão e uso de 

materiais contratuais pode reduzir os custos de transação, evitar disputas e ajudar a atingir 

os objetivos comerciais.52 

 

4.1 VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO 

 

                                                 
51 Tradução livre. 
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Com a necessidade de facilitar simplificar os contratos, as Técnicas de Visualização 

são utilizadas para adicionar imagens as palavras, dando um aspecto mais visual ao que se 

procura reproduzir. Assim a visualização ajuda no auxílio daqueles envolvidos em sua 

confecção, revisão, aprovação ou o que estará utilizando-o efetivamente. 

Desta forma, a visualização auxilia os envolvidos com a implementação de: 

diagramas, mapas, linhas do tempo, árvores de decisão, gráficos, ícones, clip art, esboços, 

desenhos, símbolos ou fotografias. 

Contudo, importante ressaltar que, tais recursos visuais não estão sendo utilizados 

com o propósito de substituírem a estrutura de um contrato escrito. Mas sim para ilustrar as 

cláusulas e os seus objetivos, facilitando a compreensão dos envolvidos. Assim, os recursos 

visuais podem: “agilizar as negociações, aumentar o foco em cláusulas importantes, ajudar 

os usuários a encontrar e transmitir informações rapidamente e servir como um guia para a 

implementação do acordo”. 53 

Ao adicionar recursos visuais ao processo de confecção de contratos, sendo feito de 

uma maneira inteligente, poderá transformar os contratos de instrumentos tradicionais, 

complexos e extensos, em dispositivos de auxílio, para facilitar uma melhor colaboração 

entre as partes, construção de relacionamentos, inovação, de planejamento estratégico e 

valor social 54. Coletivamente, o processo de visualização, poderá contribuir para uma 

flexibilidade nos documentos e o fortalecimento das relações comerciais. 

Os meios para alcançar esses objetivos não precisam ser difíceis. As imagens 

gráficas poderiam simplificar os conceitos técnicos, financeiros e jurídicos, bem como todos 

os outros detalhes de uma relação negocial. Ocorrendo uma compreensão mais ampla dos 

contratos, poderia haver uma interação mais forte das partes contratantes gerando assim, um 

fortalecimento do sentimento de confiança e colaboração. 

Dessa forma, havendo melhor entendimento, comunicação e confiança entre as 

partes, poderá proporcionar vários benefícios: 

(i) quando o objeto do contrato, e as obrigações das partes estão claras, a 

probabilidade de ocorrer algum problema técnico, jurídico ou financeiro é 

bem baixa. E ainda assim, caso ocorra algum, as partes provavelmente não 

entraram em juízo, resolvendo tudo privadamente; 

                                                 
53 Thomas D. Barton, Gerlinde Berger-Walliser & Helena Haapio, Visualization: Seeing Contracts for What 

They Are, and What They Could Become, 19 JOURNAL OF LAW, BUSINESS & ETHICS 47 (2013) 
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(ii) quando o objeto do contrato pode ser compreendido e repassado de forma 

fácil e rápida, a eficiência no serviço é bem maior; 

(iii) a inovação pode ser encorajada, uma vez que um melhor feedback leva 

novas ideias para a melhoria de produtos e serviços 55. 

Importante ressaltar que a visualização pode fortalecer o sistema jurídico. A 

linguagem contratual geralmente é bastante densa, complexa, trazendo expressões que 

somente advogados, ou familiarizados com o vocabulário jurídico são capazes de 

compreender. Assim, a utilização de recursos visuais poderá contribuir, especialmente, com 

os segmentos onde os contratos são utilizados sem o auxílio de um profissional jurídico. 

Nesses casos, os recursos visuais poderiam transformar o que seria uma experiência maçante 

e desagradável com documentos incompreensíveis, em uma redução da barreira linguística 

facilitando e simplificando o seu entendimento. 

Ainda, estudos mostram56, como as cláusulas pautadas pelas técnicas da 

visualização condicionam a um melhor entendimento e memorização do que as cláusulas 

simples e tradicionais, e, como o design das cláusulas e como a sua informação é retratada 

afeta na tomada de decisões e a percepção de utilização de determinada interface ou 

equipamento. 

Assim, Stefania Passera, Helena Haapio e Michael Curtotti, afirmam, em seu texto 

que:  

A Visualização pode desempenhar um papel importante na contratação, pois é 

crucial para as partes evitar mal-entendidos e inadimplência inadvertida. Isso, no 

entanto, deve ser visto como um processo de tomada de decisão comum entre as 

partes, tendo início já na fase das negociações. Ao usar a Visualização, as partes 

podem, por exemplo, ilustrar melhor as suas expectativas sobre as 

responsabilidades dos outros durante a fase de pré-ajudicação, promovendo 

confiança e compromisso mútuos. A visualização do contrato pode ser vista como 

uma maneira de implementar uma abordagem proativa para a contratação, pois 

não apenas visa evitar disputas e litígios, mas também aumentar a probabilidade 

de resultados comerciais bem-sucedidos e um relacionamento mutuamente 

benéfico para ambas as partes.57 
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Ainda, a utilização de uma estrutura visual e suporte de pista visuais, o leitor tem 

uma leitura simplificada, reduzindo assim as chances de ocorrer uma interpretação ambígua 

ou contrária ao objetivo de determinada cláusula. 

Nesse contexto, o autor deste trabalho, em experiência vivida em seu período de 

estágio, realizava funções que continham alguns elementos da Teoria da Simplificação dos 

Contratos e da Visualização. A proposta sugerida pelo gerente do setor, era de realizar 

reuniões com os principais gerenciadores dos contratos e apresentar um documento 

denominado pelo mesmo como Handover. Tal documento continha os elementos essenciais 

do contrato, ou seja, cláusula de preço, os prazos de entrega, as principais obrigações das 

partes, continha todas as informações necessárias para que o gerente do mesmo conseguisse 

fiscalizar a prestação do serviço dos fornecedores.   

 

4.2 O FUTURO DOS CONTRATOS 

 

O processo de confecção e negociação dos contratos será uma das grandes vertentes 

do mundo empresarial. Isso se deve porque os contratos são um dos principais instrumentos 

de gerenciamento da complexidade do mundo empresarial moderno. 

As condições econômicas estão empurrando as empresas cada vez mais para novas 

fontes poupar, obter receita e financiar projetos em novos mercados emergentes.58 O 

crescimento do mercado asiático está inserido ao mundo dos negócios o jeito oriental de 

negociar. Neste ambiente, as abordagens analíticas e disciplinadas que um processo de 

contratação de alto desempenho traz são fundamentais para a gestão e controles de negócios. 

A visualização antecipa um futuro que exige uma intensa flexibilidade e confiança 

pessoal à medida que os relacionamentos se aceleram e se globalizam, mesmo que a 

familiaridade com as palavras de um contrato ou o idioma em que esteja escrito possa 

diminuir. 

No futuro, os contratos serão negociados e confeccionados para atender às 

necessidades daqueles que os gerenciam e usam. Eles serão projetados, produzidos e escritos 

em uma forma simplificada, utilizando-se os recursos visuais para facilitar a compreensão 

do usuário. As suas cláusulas estarão focadas em apoiar um relacionamento entre as partes, 
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dando real valor ao negócio, buscando assim aumentar a probabilidade de um resultado 

mutuamente benéfico. 

Importante ressaltar que, com as constantes mudanças no mundo, os contratos e as 

práticas comerciais dificilmente saíram imunes dessas mudanças. Os contratos serão cada 

vez mais objetos de vanguarda, facilitadores da inserção ao novo mundo dos negócios. 

Assim, dentre os principais fatores da mudança estão: 

(i) uma mudança constante dos principais polos comerciais do Oeste para o 

Leste; 

(ii) a necessidade de reconciliar os pontos culturais contrastantes sob a ótica 

contratual; 

(iii) a maneira como as relações são criadas e gerenciadas; 

(iv) a atitude em matéria de litígio e gerenciamento de riscos; 

(v) a frequência e velocidade com que as mudanças ocorrem necessita uma 

flexibilização na estrutura das relações negociais; 

(vi) a incapacidade dos atuais contratos e princípios legais para responder às 

demandas dos negócios globais; 59 

 

Nesse contexto, esse conjunto de seis fatores conseguem desafiar muitos dos 

principais pressupostos de hoje em dia. Dessa forma os contratos do futuro precisarão: 

(i) ser confeccionado pensando sempre no usuário; 

(ii) conter os recursos visuais, buscando dar suporte ao texto facilitando a 

comunicação; 

(iii) concentrar-se em delimitar o escopo do serviço e os requisitos daquela 

transação; 

(iv) fornecer mecanismos para um processo de fiscalização robusto; 

(v) basear-se em uma convergência de termos e estruturas de contratos, 

desenhando os melhores elementos de cada tradição cultural e com foco em 

resultados comerciais bem sucedidos, em vez de direitos e obrigações legais 

específicos. 

                                                 
59 International Association for Contract & Comercial Management. The Future of Contracting. Disponível 

em: < http://blog.iaccm.com/free-resources/the-future-of-contracting >. Acesso em: 01/07/2017 



 

43 

 

(vi) utilizar a arbitragem e mediação no lugar do judiciário. Isso se tornará a 

norma na contratação e o foco da resolução de disputa será na intenção, e 

não na redação específica. 

(vii) colocar responsabilidades em ambas as partes para reduzir a probabilidade 

de risco e mitigar suas consequências, através do aumento de termos 

colaborativos; 

(viii) Concentrar-se em princípios que suportam a interação e a flexibilidade 

necessária ao longo do prazo da transação ou relação negocial; 

 

4.2.1 AUTOMATIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

A forma como os contratos são principalmente escritos e apresentados ignora o fato 

de que os advogados não são seus únicos leitores e usuários e que a experiência jurídica é 

apenas um dos tipos de expertise necessários para redigir e implementar um acordo e bem-

sucedido. 

Embora ainda seja necessária proteção legal exigível nos contratos, também é 

necessário tornar os contratos funcionais em todos os cenários negociais comuns.  

A integração da visualização no texto do contrato permite abrir o seu significado a 

todos aqueles para quem a linguagem jurídica é desafiadora, aumentando as chances de 

diferentes sujeitos envolvidos acabarem compreendendo texto.60 

 Isso não só reconhece o fato de que diferentes pessoas têm diferentes estilos 

cognitivos preferidos para processar informações, mas também se baseiam em 

peculiaridades vantajosas específicas de comunicação visual.  

 

4.2.2 BENEFÍCIOS DA AUTOMATIZAÇÃO CONTRATUAL 
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A automação de documentos tem um histórico e uso significativo no campo legal, 

encontrando expressão particularmente na montagem automatizada de documentos.61 

Como demonstra Helena Haapio, Stefania Passera e Michael Curtotti: 

A característica essencial destes sistemas é a sua capacidade de fornecer meios 

para a entrada de dados, armazenamento e saída de variáveis contratuais, como 

por exemplo partes, preços ou provisões alternativas de contrato geradas 

automaticamente com base em fatos. Os sistemas variam de macros simples 

incorporadas em pacotes de processamento de texto para complexos produtos 

comerciais apoiados por bancos de dados e regras lógicas. Os benefícios de tais 

sistemas são confirmados pela sua adoção significativa pelo setor jurídico. 62 

 

Dessa forma, uma pesquisa realizada pela International Legal Technology 

Association, buscando compreender o uso de tecnologia pelo setor jurídico, apurou que: “ 

38% dos advogados pesquisados usaram o software de montagem de documentos, 76% das 

empresas relataram usarem modelos ou sistemas macro (que representam soluções de 

automação de documentos mais simples) ”.63 A pesquisa contou com a entrevista de 494 

empresas e 88.000 advogados.  

Em sua pesquisa interna realizada em 2011, a International Legal Technology 

Association observou que 70% dos entrevistados usam o Microsoft Word como seu software 

de montagem de documentos, com programas de montagem de documentos especializados 

em segundo lugar. 64 

Outras fontes informam que muitas empresas passaram da confecção manual para 

montagem automatizada de contratos e, desenvolveu seus próprios softwares de confecção 

baseados em computador.65 

As abordagens delimitadas para captura de dados e montagem de documentos, que 

já estão amplamente disseminadas na prática jurídica comercial, podem ser prontamente 

adaptadas à produção de expressões de termos contratuais.  
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4.2.3 DEMONSTRAÇÕES DE FERRAMENTAS DE AUTOMATIZAÇÃO 

CONTRATUAL 

 

Cada ferramenta é composta por figuras buscando facilitar a visualização do que é 

desejado com elas. Assim, cada figura é acompanhada por um texto que será utilizado em 

uma cláusula específica, o texto será baseado nas informações entregues pelo usuário ou 

através de um preenchimento de campos de um formulário 66.  

Abaixo serão analisados 2 tipos de ferramentas, buscando exemplificar o processo 

de automatização e visualização. 

 

4.2.3.1 PRAZO 

 

A ferramenta de visualização e automatização, foi criada baseadas em exemplos 

passados de que as partes compreendiam mais facilmente os prazos do contrato se o mesmo 

estivesse exposto em uma linha do tempo 67. 

Assim, eventos como o início do contrato, o fim, ou como prazos para entrega e 

renovação ganharão relevância, sendo inseridos a linha temporal como marcos no tempo. As 

cores são utilizadas para determinar a diferença entre os marcos, por exemplo, conforme a 

Figura 1 68abaixo, a linha preta determina o período mínimo de duração do acordo, hipótese 

essa em que não poderá ocorrer o distrato, a linha vermelha significa o período ao qual 

poderá ocorrer a rescisão do contrato, com o prévio aviso. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Stefania Passera, Helena Haapio & Michael Curtotti: Making the Meaning of Contracts Visible – Automating 

Contract Visualization. In: Erich Schweighofer et al. (Eds.) Transparency. Proceedings of the 17th International 

Legal Informatics Symposium IRIS 2014. Österreichische Computer Gesellschaft OCG, Wien 2014, p. 443– 
67 Stefania Passera, Helena Haapio & Michael Curtotti: Making the Meaning of Contracts Visible – Automating 

Contract Visualization. In: Erich Schweighofer et al. (Eds.) Transparency. Proceedings of the 17th International 

Legal Informatics Symposium IRIS 2014. Österreichische Computer Gesellschaft OCG, Wien 2014, p. 443– 
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4.2.3.2 PAGAMENTO 

 

A segunda ferramenta busca auxiliar as partes a se comunicarem e entenderem os 

métodos de pagamento adotados em cada contrato. Na Figura 2 69 abaixo, está sendo 

demonstrado o modelo de pagamento parcelado. Na ferramenta está presente o valor total 

do serviço ou produto auferido, e as parcelas sendo condicionadas a entrega de determinada 

coisa ou realização de parte do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a experiência de desenvolvimento de protótipos de ferramentas de 

automatização para a visualização contratual permite a interpretação e entendimento de 

diferentes cenários e suas consequências. Assim, as técnicas da visualização empregadas 

com a automatização facilitam o entendimento dos contratos para toda um universo de 

pessoas que não possuem o conhecimento jurídico necessário para compreender totalmente 

uma cláusula complexa. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo demonstrou que a estrutura clássica dos contratos empresariais 

estabelecidas após o Código Civil está sofrendo críticas dos diversos setores do mundo 

comercial, pois em muitas vezes, essa estrutura acaba por atrasar e prejudicar os negócios 

das empresas. 

Assim, as diversas mudanças constantes que ocorrem ao universo comercial criam 

a necessidade de alteração e simplificação dos contratos, tornando-os instrumentos de fácil 

leitura e compreensão, abolindo aquela visão de contratos extensos e detalhados. 

Nesse contexto, Steven Weatherley, surge com a proposta da Teoria da 

Simplificação dos Contratos ou Pathclearer Approach, em que consiste em uma abordagem 

alternativa a tal estrutura arcaica. 

   Em sua teoria, parte de uma premissa de que contratos não são necessários para 

todos os tipos de negócios e relações comerciais. Os contratos servem somente para forçar a 

outra parte judicialmente a cumprir com o que está escrito no documento.  

Dessa forma, para Steven Weatherley, existem maneiras mais eficientes de 

compelir a outra parte a cumprir com o acordo, e inserindo uma grande quantidade de 

cláusulas extensas que tem como único objetivo prever algum tipo de risco para a empresa 

e as possíveis soluções, não é uma delas. 

Assim, Weatherley passa a expor diversos motivos pelo qual a confecção de um 

contrato extenso e detalhado é prejudicial para a relação negocial entre o fornecedor e 

contratante, tais como: falta de compreensão das cláusulas que acarretam em disputas 

judiciais para interpretá-las, desgaste da relação comercial entre outras. 

Portanto, deve-se criar uma afinidade comercial buscando proporcionar a ambas as 

partes benefícios mútuos dentro da relação. Ou seja, a relação deve ser benéfica para ambas 

as partes, sem haver a necessidade de grandes documentos dizendo cada ação a ser tomada 

pelas partes.  

Isto posto, temos por esse estudo que, o exagero dos advogados na hora de 

confeccionarem os contratos, está afetando os negócios. Cláusulas complexas 

impossibilitam os usuários do contrato a sua total compreensão, levando a causar perdas por 

conta de atos negligenciais realizados por seus gerentes. 

Desta forma, a proposta da Teoria da Simplificação dos contratos busca aliviar o 

conteúdo do contrato, inserindo apenas as cláusulas mais essenciais a realização daquele 
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negócio. Por exemplo se é uma venda de garrafas plásticas as cláusulas essenciais são as 

cláusulas de: preço, prazo de entrega, e o transporte da mercadoria. 

Neste contexto, em busca acrescentar a Teoria da Simplificação, surge o conceito 

de Visualização. Esse conceito tem como premissa, inserir ao corpo dos contratos recursos 

visuais tais como gráficos, planilhas, imagens, desenhos, linhas do tempo, a fim de 

incorporar as cláusulas facilitando assim o seu entendimento. 

Ainda, buscando enriquecer ainda mais a Visualização, a teoria da Automação 

busca automatizar o processo de confecção dos contratos, possibilitando assim, poupar 

bastante tempo durante o processo.  

Por fim, é importante ressaltar que o mundo dos negócios se desenvolve e evoluiu 

diariamente, tornando cada vez mais as negociações e relações comerciais mais complexas. 

Assim, os contratos devem estar preparados para o futuro, sendo eles os facilitadores e 

embaixadores dessas mudanças.70 

Isto posto, o presente estudo teve como objetivo propor alternativas ao processo de 

confecção de contrato para o meio empresarial, buscando simplificar as suas cláusulas, por 

meio das Teorias, da Simplificação, da Visualização e da Automação. 

Dessa forma, um contrato mais simples e compreensível destinado aos usuários dos 

serviços trará uma maior efetividade aos negócios da empresa, uma vez que, os funcionários 

passarão a compreender completamente o que as cláusulas contratuais.  

Assim, havendo uma maior compreensão do contrato, reduz o número de perdas e 

multas aplicadas por erros realizados durante a realização do serviço ou entrega do bem. 

Ainda reduz o número de ações propostas ao judiciário que buscam interpretar determinada 

cláusula do contrato visando assim uma reparação pelo dano causado. 

Por fim, a alternativa de uma relação entre as partes cada vez mais mútua e benéfica 

para ambos. Deixando para os séculos passados aquela relação de contratante e contratada, 

sem um respeito mútuo, onde as partes se obrigavam a permanecer nos contratos apenas pelo 

simples fato de existir uma cláusula dizendo que elas tinham pactuado isso, mesmo que não 

fosse economicamente viável mais. 
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