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RESUMO 

Os contratos, quando concluídos, devem ser cumpridos na forma avençada 

entre as partes por força do princípio da obrigatoriedade dos contratos ou pacta 

sunt servanda. No entanto, os contratos de execução continuada ou diferida 

podem ser afetados por causas imprevisíveis e extraordinárias, o que pode 

tornar a prestação de uma das partes excessivamente onerosa e 

desproporcional à contraprestação recebida. O presente trabalho tem como 

objetivo analisar em quais casos e por quais razões o poder judiciário poderá 

intervir na relação contratual entre particulares, regida pelo código civil brasileiro, 

através da aplicação das teorias revisionistas da imprevisão e da onerosidade 

excessiva, cuja criação foi baseada na cláusula rebus sic stantibus. Para que o 

objetivo deste trabalho fosse alcançado foram apresentados conceitos básicos 

da teoria geral, da formação e da extinção dos contratos, todos necessários para 

a conclusão no sentido de que podem ser objeto de revisão judicial os contratos 

comutativos, de execução diferida ou continuada, impactados por fato 

extraordinário e imprevisível, que gere excessiva onerosidade para uma das 

partes contratantes.  

Palavras-chave: Direito civil. Contratos. Revisão judicial. Teoria da imprevisão. 

Onerosidade excessiva.  



ABSTRACT 

Contracts, when concluded, must be performed as agreed between the parties 

by force of the principle of contractual obligation or pacta sunt servanda. 

However, contracts of continued or deferred performance may be affected by 

unpredictable and extraordinary causes, which may make the performance of 

one of the parties excessively burdensome and disproportionate to the 

consideration received. The objective of the present work is to analyze in which 

cases and for which reasons the judiciary power may intervene in the contractual 

relationship between private parties, governed by the Brazilian Civil Code, 

through the application of the revisionist theories of unforeseeability and 

excessive onerosity, whose creation was based on the rebus sic stantibus clause. 

In order to achieve the objective of this work, basic concepts of the general 

theory, formation and termination of contracts were presented, all necessary for 

the conclusion that commutative contracts, of deferred or continued execution, 

impacted by an extraordinary and unpredictable fact that generates excessive 

onerosity for one of the contracting parties may be subject to judicial review.  

Keywords: Civil Law. Contracts. Judicial Review. Unforeseeability theory. 

Excessive onerosity.  
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1 INTRODUÇÃO 

O contrato é um importante instrumento de criação de obrigações, cuja 

existência está ligada, dentre outros fatores, a um acordo de vontades 

fundamentado na autonomia das partes.  

As prestações e contraprestações pactuadas entre as partes na 

conclusão do contrato devem ser cumpridas no tempo e na forma acordada para 

garantir a manutenção da segurança jurídica das relações entre particulares. 

Essa regra decorre do princípio da obrigatoriedade dos contratos ou pacta sunt 

servanda, que é um sustentáculo do direito contratual.  

Considerando que a formação do contrato se dá através da convergência 

das vontades das partes contratantes, que se obrigam a cumprir o que foi 

avençado, não traria nenhuma segurança para o sistema contratual se alguma 

das partes tivesse o condão de encerrar ou modificar os termos do contrato, a 

qualquer tempo e por qualquer razão, de maneira unilateral.  

Dessa forma, com fundamento na regra da obrigatoriedade das 

convenções, exceto nos casos previstos em lei, a revisão das cláusulas 

contratuais ou o encerramento do contrato antes de seu termo deverá ocorrer 

mediante acordo entre as partes contratantes.  

No entanto, a doutrina, a jurisprudência e a legislação brasileira admitem, 

em situações excepcionais, a intervenção judicial no contrato, seja para 

modificar seus termos, seja para extingui-lo. Essa intervenção judicial somente 

ocorre quando uma circunstância que não era conhecida pela partes na 

conclusão do contrato surge durante a fase de execução e dificulta ou inviabiliza 

totalmente o seu cumprimento.  

A possibilidade de revisão judicial do contrato em razão da modificação 

das condições conhecidas pelas partes no momento da conclusão somente é 

possível pelo desenvolvimento do conceito da cláusula rebus sic stantibus, que 

é considerada o fundamento basilar das teorias revisionistas que foram 

desenvolvidas pelo mundo. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar mais profundamente a teoria 

da imprevisão, que é a tese revisionista adotada pelo Código Civil brasileiro de 
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2002. Nessa teoria não basta que ocorra modificação superveniente das 

condições da conclusão do contrato para que este seja revisto, é necessário que 

a origem da modificação do status quo seja um fato extraordinário e imprevisível 

que torne o pacto desequilibrado e seu cumprimento excessivamente oneroso 

para uma das partes.  

Em relação aos aspectos metodológicos, a análise do tema objeto deste 

trabalho foi realizada através de pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia 

da pesquisa, esta é, segundo a utilização dos resultados, pura, tendo em vista o 

único intuito de aumentar o conhecimento, sem transformação da realidade. 

Quanto à abordagem, é quantitativa, através da pesquisa de fatos e dados 

objetivos, e qualitativa, com a observação intensiva de determinados fenômenos 

sociais. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, pois busca maiores 

informações sobre o tema em questão, e descritiva, apresentando fatos, 

natureza, características, causas e relações com outros fenômenos.  

Este estudo foi dividido em três seções primárias, quais sejam: teoria geral 

do contrato; formação e extinção dos contratos regidos pelo código civil; e 

revisão judicial dos contratos regidos pelo código civil.  

No primeiro momento serão trazidos os conceitos chave para a 

compreensão completa da teoria da imprevisão, como os requisitos de validade 

do contrato, principais princípios e cláusulas gerais aplicáveis, bem como a 

classificação dos contratos. A seção seguinte abordará os pontos nevrálgicos da 

formação dos contratos e as formas de extinção do vínculo contratual. Por fim, 

será feita a abordagem histórica sobre a cláusula rebus sic stantibus e sobre a 

consolidação da teoria da imprevisão no Brasil, assim como serão analisados os 

dispositivos da legislação civil atual que permitem sua aplicação e o olhar do 

judiciário sobre o tema.  
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2 TEORIA GERAL DO CONTRATO 

Para compreender a aplicação da teoria da imprevisão, que integra o tema 

objeto deste trabalho, é necessário analisar os aspectos conceituais básicos do 

contrato. Portanto, nesta seção serão abordados o conceito e os requisitos de 

validade do contrato, as principais cláusulas gerais e princípios do direito 

contratual e a classificação dos contratos. 

2.1 CONCEITO DE CONTRATO E SEUS REQUISITOS DE VALIDADE 

O contrato é um dos principais atos jurídicos geradores de obrigação que 

existem no ordenamento brasileiro e classifica-se como negócio jurídico bilateral, 

pois depende, para sua formação, de duas partes, ainda que uma dessas partes 

não assuma dever de prestação na relação, conforme ocorre nos contratos 

unilaterais (LÔBO, 2017).  

Além de, no mínimo, duas partes, o contrato necessita de outros requisitos 

essenciais, quais sejam: (i) consentimento; (ii) conformidade com as leis vigentes; 

(iii) e modificação do status quo das partes envolvidas através da assunção de

direitos e obrigações. Nesse viés, conceitua Caio Mário da Silva Pereira: 

Com a pacificidade da doutrina, dizemos então que o contrato é um 
acordo de vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de 
adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir 
direitos. Dizendo-o mais sucintamente, e reportando-nos à noção que 
demos de negócio jurídico (no 82, supra, vol. I), podemos definir 
contrato como o “acordo de vontades com a finalidade de produzir 
efeitos jurídicos”. (PEREIRA, 2020, n.p.). 

O autor Carlos Roberto Gonçalves (2015) subdivide os requisitos de 

validade, assim entendidos como aqueles necessário à produção de efeitos do 

contrato, em requisitos de ordem geral e requisitos de ordem especial.  

Os requisitos de ordem geral estão dispostos nos incisos do artigo 104 do 

Código Civil brasileiro (2002) e são os mesmos para todos os negócios jurídicos: 

(i) agente capaz (Art. 104, I); (ii) objeto lícito, possível determinado ou
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determinável (Art. 104, II); e (iii) forma prescrita ou não em lei (Art. 104, III). O 

requisito de ordem especial, que é aplicável somente em matéria contratual, é o 

consentimento recíproco ou acordo de vontades. 

O agente capaz é aquele que ostenta capacidade civil para o exercício de 

direitos e assunção de obrigações. O Código Civil (BRASIL, 2002) dispõe que 

são absolutamente incapazes os menores de 16 (dezesseis) anos (Art. 3º) e 

relativamente incapazes os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos 

(Art. 4º, I), os ébrios habituais e os viciados em tóxico (Art. 4º, II), aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Art. 4º, 

III) e os pródigos (Art. 4º, IV).

O objeto do contrato será lícito quando não contrariar disposição legal. 

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2015), se as partes contratantes 

estipularem objeto imoral para o contrato, os tribunais têm aplicado o princípio 

Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans, ou seja, ninguém pode se valer 

da própria torpeza. Ademais, o objeto contratual deve ter possibilidade física e 

jurídica. A impossibilidade física é aquela que decorre das leis da natureza e a 

impossibilidade jurídica é aquela expressamente definida na lei. Por fim, tem-se 

a determinação do objeto, também obrigatória para a validade do contrato. 

A forma do contrato pode estar ou não prescrita em lei. Em regra, no Brasil 

predomina a forma livre. Os contratos cuja forma é livre são chamados pela 

doutrina de contratos consensuais, pois são, segundo Caio Mário da Silva 

Pereira (2020, n.p.), “aqueles que se formam exclusivamente pelo acordo de 

vontades (solo consensu)”. A forma solene ou especial é aquela determinada 

pela lei para alguns contratos e que precisa ser seguida para que haja produção 

de efeitos.  

Por fim, para que o contrato seja considerado válido, é necessário 

consentimento recíproco e espontâneo das partes. Esse consentimento deve 

abarcar a existência do contrato, seu objeto e suas cláusulas. Além disso, se a 

lei não determinar sua forma expressa, o consentimento poderá ser tácito 

(GONÇALVES, 2015). 

2.2 CLÁUSULAS GERAIS E PRINCÍPIOS DO DIREITO CONTRATUAL 
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As cláusulas gerais, assim como outras técnicas legislativas inovadoras, 

foram adotadas pelo Código Civil de 2002, alterando o modelo casuístico e rígido 

que era praticado através da codificação que o antecedeu.  

O objetivo do legislador com a utilização das cláusulas gerais foi permitir 

que a normatividade civil fosse dotada de determinada mobilidade, atribuindo ao 

judiciário o poder de adaptar a interpretação de alguns conceitos jurídicos de 

acordo com os anseios e necessidades da sociedade de cada tempo.  

Segundo o que pensa Gustavo Tepedino, as cláusulas gerais são: 

Normas que não prescrevem uma certa conduta, mas, simplesmente, 
definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como 
ponto de referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios 
axiológicos e os limites para a aplicação de demais disposições 
normativas. (TEPEDINO, 2002, p. XIX). 

Atualmente, no direito contratual brasileiro, vigoram as seguintes 

cláusulas gerais: boa-fé objetiva, função social do contrato e simetria, esta última 

recém incluída pela Lei nº 13.874/2019, também conhecida como Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica (COELHO, 2020).    

Além das cláusulas gerais, são diversos os princípios aplicáveis ao direito 

contratual, alguns positivados no Código Civil (BRASIL, 2002) e outros implícitos 

no ordenamento jurídico pátrio.  

Os princípios são, em essência, enunciados normativos de alto grau de 

generalidade e que direcionam os julgadores quando provocados para intervir 

nas demandas que lhes são direcionados, inclusive aquelas atinentes a material 

contratual (COELHO, 2020). 

No âmbito do direito contratual moderno, é fundamental destacar os 

seguintes princípios: princípio da autonomia da vontade, princípio da 

obrigatoriedade dos contratos e princípio da relatividade dos efeitos do contrato 

(GONÇALVES, 2015).  

2.2.1 Cláusula geral da boa-fé objetiva 
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A boa-fé objetiva é uma cláusula geral disciplinada no artigo 422 do 

Código Civil (BRASIL, 2002). O referido dispositivo legal determina que as partes 

contratantes guardem, na conclusão e na execução do contrato, os princípios da 

probidade e da boa-fé.  

A doutrina classifica essa cláusula geral como um dos princípios do direito 

moderno brasileiro, pois o Código Civil de 1916 (BRASIL) não a contemplava em 

seu conteúdo. No entanto, cumpre ressaltar que a boa-fé objetiva já estava 

consagrada em codificações anteriores ao  Código Civil de 1916 (BRASIL), 

como, por exemplo, o Código Civil Francês e Alemão (PEREIRA, 2020).  

A boa-fé, lato sensu, segundo Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 57), 

“está fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e na consideração para 

com os interesses do outro contratantes”.  

Quando a avaliação da honestidade e legal estiver no campo da 

consciência do agente, o objeto de análise é a boa-fé subjetiva, contudo, quando 

a avaliação estiver relacionada a um comportamento no concreto, trata-se da 

boa-fé objetiva (PEREIRA, 2020).  

A cláusula geral da boa-fé é deveras importante, uma vez que 

desempenha mais de uma função no ordenamento jurídico. Nesse sentido, 

delimita Anderson Schreiber: 

Do ponto de vista dogmático, tem-se, por toda parte, atribuído à boa-
fé objetiva uma tríplice função no sistema jurídico, a saber: (a) função 
de cânone interpretativo dos negócios jurídicos; (b) função restritiva do 
exercício de direitos; e (c) função criadora de deveres anexos à 
prestação principal. (2020, n.p.). 

Dessa forma, a boa-fé objetiva deve ser observada: (i) na interpretação 

dos negócios jurídicos, conforme já positivado no artigo 187 do Código Civil 

(BRASIL, 2002); (ii) como parâmetro para a criação de deveres negativos, ou 

seja, como cláusula que dita o que não fazer; e (iii) como parâmetro para a 

criação de deveres positivos anexos à prestação principal, como, por exemplo 

dever de cooperação, dever de cuidado e dever de sigilo (PEREIRA, 2020).  

2.2.2 Cláusula geral da função social do contrato 
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A cláusula geral da função social do contrato tem por objetivo impedir que 

os interesses individuais das partes contratantes fira ou interfira negativamente 

nos interesses da coletividade. Esse princípio do direito moderno atua, junto com 

alguns outros, com freio e limite ao princípio da autonomia privada.  

A função social do contrato, fixada pelo legislador infraconstitucional no 

artigo 421 do Código Civil (BRASIL, 2002), está em harmonia com o princípio 

constitucional da justiça social, conforme explica o autor Paulo Lôbo: 

A função exclusivamente individual do contrato, no sentido de 

contemplar apenas os interesses das partes, é incompatível com a 

tutela explícita da ordem econômica e social, a Constituição. O art. 170 

da Constituição brasileira estabelece que toda atividade econômica -  

e o contrato é o instrumento dela – está submetida à primazia da 

justiça social. (LOBÔ, 2017, p. 64). 

Cabe salientar que o eventual descumprimento da cláusula geral da 

função social enseja a nulidade do contrato em questão, além de fazer nascer, 

a depender do caso uma obrigação de indenizar (COELHO, 2020). 

2.2.3 Princípio da autonomia da vontade 

O princípio da autonomia da vontade, também chamado de autonomia 

privada, consiste no “reconhecimento pelo direito positivo da eficácia jurídica da 

vontade dos contratantes” (COELHO, 2020, n.p.). 

A autonomia da vontade é um dos princípios clássicos do direito contratual. 

A doutrina é pacífica ao estabelecer que o apogeu histórico desse princípio 

ocorreu conjuntamente à ascensão do liberalismo econômico, com o fim do 

feudalismo e consolidação da sociedade industrializada após a Revolução 

Francesa (GONÇALVES, 2015). 

A autonomia e liberdade contida neste princípio são exercidas em quatro 

momentos, quais sejam: (i) a liberdade de celebrar ou não um contrato; (ii) 

liberdade para escolher com quem contratar; (iii) liberdade para determinar o 

conteúdo do contrato; e (iii) liberdade de, quando conveniente, solicitar a 
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intervenção do Estado para fazer com que os termos convencionados sejam 

cumpridos (SCHREIBER, 2020).  

Cumpre salientar que a autonomia da vontade tem sua plenitude mais 

comumente alcançada nos contratos atípicos, que são aqueles que não 

possuem forma pré-estabelecida em lei e que encontram fundamento no artigo 

425 do Código Civil (BRASIL, 2002). Alguns contratos típicos podem possuir 

determinada margem para que as partes atuem com maior liberdade, contudo, 

a observância obrigatória a determinados limites legais podam a autonomia dos 

contratantes.   

Um aspecto extremamente importante relacionado a esse princípio é que 

sua aplicabilidade pela ordem jurídica não é ilimitada. São diversas as situações 

e princípios capazes de limitar a incidência da autonomia privada, como, por 

exemplo, o princípio da supremacia da ordem pública.  

Ademais, a autonomia privada não pode servir com fundamento para a 

celebração de contratos cujo objeto seja ilícito, assim como não valida os 

acordos celebrados com erro, dolo ou sob coação, e não pode ser alegada nos 

contratos em que as partes estejam em clara assimetria, como, por exemplo, os 

contratos de consumo (COELHO, 2020).   

2.2.4 Princípio da relatividade de efeitos 

O princípio da relatividade de efeitos estabelece na ordem jurídica que o 

contrato é capaz de criar obrigações apenas para as partes que o celebraram. 

Embora o ordenamento jurídico pátrio não tenha nenhum dispositivo legal 

relacionado a esse princípio, o Código Civil da França (1804), da Itália (1942) e 

da Espanha (1889) já trazem a relatividade positivada em seu conteúdo 

(PEREIRA, 2020). 

Embora dois sujeitos não possam criar obrigações a terceiro alheio ao 

contrato, podem, no entanto, na concepção de Fábio Ulhoa Coelho, conceder-

lhes direitos:  
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Dois sujeitos podem, por contrato, criar direitos a terceiros estranhos 
à relação contratual. O segurado dum seguro de vida por morte deve 
indicar o beneficiário da prestação em caso de sinistro. Esse 
beneficiário não é parte do contrato de seguro, mas terá, em razão 
dele, direito de crédito perante a seguradora no caso de falecimento 
do segurado. Qualquer contrato pode ser celebrado com o objetivo 
de gerar direitos a terceiros (CC, art. 467). No tocante às vantagens, 
portanto, os efeitos do contrato podem afetar patrimônio de sujeito 
não contratante. No que diz respeito à criação de obrigações, porém, 
os efeitos são restritos aos contratantes. Ninguém pode ser obrigado 
por declaração de vontade alheia – este é outro desdobramento da 
autonomia privada. A ordem jurídica reconhece o poder de os 
próprios titulares dos interesses disporem acerca deles mediante 
acordo, mas não o de obrigar terceiros estranhos à 
negociação. (COELHO, 2020, n.p.). 

Por fim, faz-se necessário trazer à baila algumas exceções admitidas pelo 

ordenamento pátrio ao princípio da relatividade de efeitos. Nesse sentido, é 

possível citar como exemplo o que a doutrina chama de “tutela externa do 

crédito”, que consiste na responsabilidade de terceiros pela eventual violação do 

direito ao crédito de um credor contratual (LÔBO, 2017). Outro exemplo de 

exceção citado na doutrina por Cario Mário Pereira (2020) é aquele em que a 

vítima de um acidente procura diretamente a seguradora que possui contrato 

com a outra pessoa envolvida no imbróglio para ser indenizada pelos danos 

sofridos. 

2.2.5 Princípio da obrigatoriedade dos contratos – pacta sunt servanda 

O princípio da obrigatoriedade dos contratos, segundo Carlos Roberto 

Gonçalves, “representa a força vinculante das convenções” (2015, p. 48), ou seja, 

serve como fundamento para que os termos dos contratos celebrados sejam 

compreendidos como obrigatórios para as partes contratantes.  

A doutrina comumente estabelece um paralelo entre a força vinculante do 

contrato e a força vinculante das leis. Por óbvio, esse paralelo não significa que 

os contratos e as leis são da mesma espécie, mas que ambos são fontes 

criadoras de direitos e obrigações exigíveis (RIZZARDO, 2015). 
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O brocardo jurídico pacta sunt servanda, que significa que os pactos 

devem ser cumpridos, tem origem no direito canônico. Nesse viés, doutrina Caio 

Mário da Silva Pereira: 

Por seu turno, os canonistas, imbuídos do espiritualismo cristão 
interpretavam as normas de Direito Romano animados de uma 
inspiração mais elevada. No tocante ao contrato, raciocinaram que o 
seu descumprimento era uma quebra de compromisso, equivalente à 

mentira; e como esta constituía peccatum, faltar ao obrigado atraía 
as penas eternas. Não podia ser, para os jurisconsultos canonistas, 
predominante a sacramentalidade clássica, mas sobretudo 
prevalecia o valor da palavra, o próprio consentimento. 
(PEREIRA, 2020, n.p.). 

Os principais efeitos da aplicação do princípio da obrigatoriedade dos 

contratos é a estabilidade, que é a garantia de que a execução do contrato 

observará o que foi acordado entre as partes, e a previsibilidade, que garante às 

partes a possibilidade de projetar seus deveres e obrigações para o futuro com 

base nos termos do acordo celebrado (LÔBO, 2017).  

Assim como todos os outros princípios aplicáveis ao direito contratual, a 

obrigatoriedade dos contratos não é absoluta. A teoria clássica, conforme 

doutrina Carlos Roberto Gonçalves, traz como única limitação a este princípio “a 

escusa por caso fortuito ou força maior, consignada no artigo 393 e parágrafo 

único do Código Civil” (2015, p.49).  

No entanto, após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a ordem jurídica 

observou que fatos extraordinários poderiam acarretar a onerosidade excessiva 

de uma das partes contratantes. Através desse raciocínio ocorrerá a 

consolidação do princípio da onerosidade excessiva, que, atualmente, é uma das 

principais formas de mitigar a obrigatoriedade do contratos. 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 

Na doutrina brasileira os contratos são subdivididos em diversas 

categorias. Essa classificação doutrinária tem muitos efeitos práticos, uma vez 

que existem fenômenos jurídicos aplicáveis apenas à determinado grupo de 
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contratos, assim como existem certas regras legais aplicáveis apenas a outro 

grupo de contratos.   

Nesta seção, trataremos das seguintes classificações: (i) quanto à 

capacidade de produção de obrigações - contratos bilaterais e unilaterais; (ii) 

quanto às vantagens patrimoniais e econômicas produzidas – contratos 

onerosos e gratuitos; (iii) quanto a previsibilidade das prestações – contratos 

comutativos ou aleatórios; (iv) quanto a forma de constituição – consensuais, 

formais e reais; e (v) quanto a tipicidade – típicos, atípicos e mistos.  

2.3.1 Contratos bilaterais e unilaterais 

Conforme exposto no capítulo anterior, para a formação do contrato é 

necessário, ao menos, o acordo de duas vontades. Dessa forma, no que diz 

respeito a formação, pode-se afirmar que todo contrato é um negócio jurídico 

bilateral ou plurilateral. No entanto, a classificação de que trata esse tópico não 

está relacionada à formação dos contratos, mas sim à sua capacidade de 

produzir obrigações entre as partes envolvidas na relação contratual.  

Existem determinadas espécies de contrato que geram obrigações para 

todas as partes contratantes, contudo, existem outras espécies nas quais 

somente uma das partes possui obrigações a cumprir. Nesse sentido, resume 

Fábio Ulhoa Coelho (2020, n.p.): “O contrato, assim, é unilateral quando apenas 

uma das partes está obrigada, e bilateral quando todas se obrigam”. 

Sendo assim, nos contratos unilaterais existe apenas a figura de um 

credor e de um devedor, já nos contratos bilaterais “cada uma das partes é 

credora e reciprocamente devedora da outra” (PEREIRA, 2020, n.p.).  

A classificação dos contratos em bilaterais e unilaterais é de grande valia, 

visto que a legislação civil estabelece regras específicas para contratos bilaterais 

e unilaterais.  

O artigo 480 do Código Civil (BRASIL, 2002), por exemplo, dispõe, em 

outras palravas, que nos contratos em que as obrigações estiverem destinadas 

à apenas uma das partes, ou seja, nos contratos unilaterais, a parte devedora 
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poderá pleitear a redução ou a alteração do modo de execução das prestações 

para que o contrato não se torne excessivamente oneroso.  

Outro exemplo da importância desta classificação dos contratos é o artigo 

476 do Código Civil (BRASIL, 2002), que determina que, durante a execução de 

contratos bilaterais, a parte que ainda não tiver cumprido a sua obrigação não 

poderá exigir o adimplemento da outra parte. A redação desse dispositivo legal 

deixa claro que sua aplicação está restrita ao contratos bilaterais, uma vez que, 

apenas nesses, as duas partes são mutuamente credoras e devedoras, dotadas 

de direitos e obrigações.   

Por fim, cumpre trazer à discussão uma terceira categoria construída pela 

doutrina, a dos contratos bilaterais imperfeitos. Os contratos categorizados como 

bilaterais imperfeitos nascem unilaterais, mas, em razão da ocorrência de uma 

circunstância acidental ou inesperada, se tornam bilaterais, uma vez que são 

impostas obrigações recíprocas entre as partes. Sobre a diferença entre os 

contratos bilaterais e os contratos bilaterais imperfeitos, explica Caio Mário da 

Silva Pereira:  

A distinção entre os bilaterais imperfeitos e os bilaterais está em que, 
nestes, as obrigações recíprocas existem desde a origem e são 
correlatas, enquanto naqueles a obrigação de um dos contratantes 
advém ulteriormente e não guarda correspectividade com a do outro, 
originando-se de causação independente e eventual (PEREIRA, 2020, 

n.p.).

2.3.2 Contratos gratuitos e onerosos 

Conforme já foi dito no presente trabalho, são diversas as classificações 

possíveis em matéria contratual. A classificação dos contratos em gratuitos ou 

onerosos está relacionada às vantagens patrimoniais geradas em razão da 

relação contratual. 

 Nesse sentido, é possível afirmar que são gratuitos os contratos através 

dos quais apenas uma das partes obtém vantagem financeira, e onerosos 

aqueles em que ambas as partes contratantes alcançam, em contraprestação, 

proveito econômico (GONÇALVES, 2015, p. 95).  
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Segundo o doutrinador Anderson Schreiber (2020, n.p.) “o contrato 

gratuito envolve sempre uma liberalidade, um ato de graciosidade em favor do 

outro contratante”. Essa característica dos contratos gratuitos faz com que sejam 

denominados também como benéficos, inclusive essa é a nomenclatura adotada 

pelo Código Civil Francês (FRANÇA, 1804).  

Embora existam muitos tipos de contratos que possam ser tanto onerosos, 

quanto gratuitos, a depender da vontade das partes e do proveito econômico, 

existe determinado grupo de contratos que é gratuito ou oneroso em sua 

essência e não admite conversão em sua classificação. O contrato de compra e 

venda, por exemplo, é necessariamente oneroso, pois, se gratuito, 

descaracteriza-se a compra e venda e caracteriza-se um contrato de doação. Já 

o contrato de comodato, por sua vez, é essencialmente gratuito, visto que, 

quando oneroso, deixa de ser da espécie comodato e torna-se um contrato de 

locação (COELHO, 2020).  

Assim como outras classificações de contratos, a classificação quanto às 

vantagens e desvantagens econômicas obtidas pelas partes é de suma 

importância doutrinária e prática, tendo em vista que existe, no Código Civil 

(BRASIL, 2002), diferenciação no tratamentos dispensado aos contratos 

gratuitos e aos contratos onerosos.  

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 96, apud 

RODRIGUES, 2002, p.32), “a proteção outorgada ao contratante que recebe a 

título gratuito é menos importante que a conferida a quem obtém a título oneroso”. 

Do mesmo modo, pode-se concluir que a proteção para aquele que pratica o ato 

de liberalidade é maior do que a concedida àquele que, após adimplir com sua 

prestação, receberá contraprestação proporcional (COELHO, 2020). 

Para demonstrar, na legislação pátria, essa explanação doutrinária, é 

possível citar como exemplo o  artigo 114 do Código Civil (BRASIL, 2002), que 

determina que a interpretação dos negócios jurídicos gratuitos seja restritiva, 

bem como o artigo 447 do mesmo diploma legal, o qual dispõe que apenas nos 

contratos onerosos o alienante responderá pela evicção (PEREIRA, 2020).  

Por fim, embora seja usual que os contratos gratuitos sejam unilaterais e 

os contratos onerosos sejam bilaterais, é importante esclarecer que essas 
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classificações não se interligam e não estão obrigatoriamente vinculadas. Nesse 

contexto, explica Anderson Schreiber: 

 
A distinção entre contratos bilaterais e unilaterais repousa sobre um 
critério jurídico: existência ou inexistência de obrigações recíprocas. Já 
a distinção entre contratos onerosos e gratuitos assenta sobre um 

critério econômico: assunção de ônus patrimonial por uma ou ambas 
as partes. (...) pode ocorrer que um contrato seja considerado unilateral, 
mas oneroso, como ocorre frequentemente com o contrato de mútuo 
(SCHREIBER, 2020, n.p.). 

 

 

2.3.3 Contratos comutativos e aleatórios 

 

 

A classificação de contratos em comutativos e aleatórios está relacionada 

à previsibilidade e equivalência das prestações e contraprestações das partes, 

e, portanto, se aplica apenas aos contratos bilaterais (aqueles com prestações 

recíprocas) e onerosos (aqueles com possibilidade de aferição de vantagem 

econômica para todas as partes).  

É possível definir um contrato como comutativo quando as prestações das 

partes são certas e determinadas, e, ainda, são dotadas de determinada 

equivalência entre si (RIZZARDO, 2015).  

Insta salientar que a equivalência das prestações nos contratos 

comutativos não é objetiva, mas sim subjetiva, pois não se exige absoluta 

compatibilidade com a realidade, sendo necessário apenas um determinado 

grau de correspondência para que partes atinjam a satisfação de seus interesses 

(GONÇALVES, 2015). 

O contrato será classificado como aleatório quando ao menos uma das 

partes não puder conhecer precisamente ou estimar o valor de sua prestação. 

Ademais, como o cálculo e, eventualmente, o número de prestações está 

vinculado a evento futuro e incerto, sempre existirá o risco de uma dar partes 

ficar em desvantagem em relação a outra, ou seja, “efetuar uma prestação cujo 

valor supera o valor do que recebe” (SCHREIBER, 2020, n.p.). 

É certo e sabido que em todo e qualquer contrato haverá um grau de risco 

contudo, nos contratos aleatórios, a álea, que em latim significa risco, é elemento 
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essencial para sua caracterização. A álea ou o risco pode estar relacionado a 

existência do objeto do contrato ou a sua quantidade. Além disso,  pode tornar-

se objeto de contrato aleatório coisa atual ou coisa futura, porém, em ambos os 

casos, é necessário que haja risco envolvido (PEREIRA, 2020). 

 

 

2.3.4 Contratos de execução instantânea, diferida e continuada 

 

 

Em matéria contratual, execução é sinônimo de cumprimento. Assim, os 

contratos classificam-se, quanto ao momento em que devem ser cumpridos, em: 

(i) contrato de execução instantânea ou imediata; (ii) contrato de execução 

diferida ou retardada; e (iii) contrato de execução continuada ou de trato 

sucessivo (GONÇALVES, 2015).  

Os contratos de execução instantânea ou imediata são aqueles em que a 

constituição do vínculo contratual e o cumprimento das prestações relativas à 

todas as partes envolvidas ocorre ao mesmo tempo. Nas palavras de Fábio 

Ulhoa Coelho (2020, n.p.), “verifica-se a simultaneidade de adimplementos”.    

A doutrina traz diversos exemplos para os contratos de execução 

instantânea ou imediata, mas o mais comum é o da compra e venda à vista, pois, 

nesse caso, “o comprador, contra a entrega da coisa, faz o pagamento do preço 

em um só ato” (PEREIRA, 2020, n.p.). 

Em seu turno, os contratos de execução diferida ou retardada são aqueles 

em que a execução é feita em momento distinto da constituição do vínculo 

contratual, através de um único ato praticado por cada contratante. É importante 

ressaltar que data de cumprimento das obrigações pelas partes contratantes não 

deve, necessariamente, coincidir, basta que ocorra em momento futuro, distinto 

da data de celebração do pacto (COELHO, 2020). 

Para exemplificar os contratos de execução diferida ou retardada, 

doutrinadores como Anderson Schreiber (2020) citam os contratos de compra e 

venda com pagamento do preço em data futura.  

A terceira e última classificação dos contratos quanto ao momento de 

execução é a dos contratos de execução continuada ou de trato sucessivo. Esse 



24 
 

 

 

tipo de contrato, diferente dos outros dois tipos, é cumprido através da práticas 

de atos reiterados, prestações contínuas ou periódicas (RIZZARDO, 2020).  

Ademais, se faz necessário frisar que uma das principais características 

do contrato de execução continuada ou de trato sucessivo, e que o difere dos 

contratos de execução instantânea ou diferida, é que “os pagamentos não geram 

a extinção da obrigação” (PEREIRA, 2020, n.p.). 

São diversos os exemplos doutrinários de contratos de execução 

continuada ou de trato sucessiva, como o contrato de locação de imóveis 

residenciais, o contrato de fornecimento periódico de mercadorias e prestação 

continuada de serviços.  

Os efeitos práticos dessa classificação são muito importantes para a 

compreensão e o estudo do tema do presente trabalho, uma vez que, a 

resolução e a revisão de contratos com base na teoria da imprevisão, nos termos 

dos artigos 478 a 480 do Código Civil (BRASIL, 2002), somente se aplica aos 

contratos de execução continuada ou diferida (GONÇALVES, 2015).  

Sendo assim, para os contratos de execução instantânea não há que se 

falar em resolução ou revisão pela teoria da imprevisão. Como, nesse tipo de 

contrato, não há decurso de tempo entre a data da celebração e a data da 

execução, as partes não podem alegar a existência de acontecimento 

extraordinário e imprevisível que possa tornar excessivamente onerosa a 

prestação.  

 

 

2.3.5 Contratos consensuais, formais e reais 

 

 

O consentimento é um dos requisitos essenciais para a formação de todo 

e qualquer contrato, conforme já foi dito no presente trabalho, contudo, existem 

determinados contratos que, para seu aperfeiçoamento, exigem condição 

adicional, sem dispensar, por óbvio, a necessidade do acordo de vontades. 

Nesse sentido, quanto a forma de constituição, a doutrina classificou os contratos 

em consensuais, formais e reais.  
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Em regra, a maior parte dos contratos se enquadra dentro da classificação 

consensual, pois necessitam apenas do acordo de vontades das partes para 

serem formados. Ademais, explica Anderson Schreiber: 

 
Para os contratos consensuais, a forma escrita é facultativa; e, quando 
adotada, o documento tem função meramente probatória. A existência 

e extensão do contrato consensual provam-se, assim, por qualquer 
meio admitido em juízo, como confissão, correspondências físicas ou 
eletrônicas, perícias em registros contábeis e testemunhas (observado, 
quanto a estas últimas, o limite do art. 227 do CC). (2020, n.p.) 

 

Os contratos formais, por sua vez, também conhecidos como contratos 

solenes, são aqueles cuja formação exige, além do acordo entre as partes, o 

cumprimento de determinadas formalidades. Essas formalidades são exigências 

impostas pela lei para que alguns contratos possam se aperfeiçoar. O contrato 

de compra e venda cujo imóvel seja de valor superior a 30 (trinta) salários-

mínimos, por exemplo, deve, necessariamente, ser celebrado através de 

instrumento público, conforme determina o artigo 108 do Código Civil (BRASIL, 

2002) (PEREIRA, 2020, n.p.). 

É importante esclarecer que os contratos formais serão sempre escritos, 

pois assim a lei determina. As demais formalidades, como registro cartorário ou 

utilizando a instrumento público podem ou não ser exigidas. A fiança, por 

exemplo, é um contrato formal e a lei exige a assinatura de instrumento escrito, 

contudo, este pode ter caráter particular.  

Por fim, são classificados como contratos reais aqueles que são 

constituídos através da tradição de coisa móvel, não bastando, para sua 

formação, o consentimento e a formalidade prescrita pela lei. São exemplos de 

contratos reais os de mútuo, comodato e depósito, regulados, respectivamente, 

nos artigos 586, 579 e 627 do Código Civil brasileiros (2002) (COELHO, 2020) 

 

 

2.3.6 Contratos típicos e atípicos 

 

 

Existe determinado grupo de contratos que pela relevância econômica ou 

por serem recorrentemente utilizados nas relações dos indivíduos chamaram a 
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atenção do legislador e passaram a ser regulados pela lei. Esses contratos são 

classificados como típicos e neles as partes não podem negociar cláusulas 

incompatíveis com a determinação legal, bem como não podem deixar de incluir 

algum dispositivo que a lei disponha como obrigatório (COELHO, 2020). 

Segundo o autor Carlos Roberto Gonçalves (2015), o Código Civil 

brasileiro (2002) regula em seu texto vinte e três contratos típicos, dentre eles 

estão a empreitada, a locação de coisa, o empréstimo, a compra e venda, entre 

outros. Além disso, existem determinados contratos que são regulados por leis 

esparsas, como, por exemplo, o contrato celebrado entre as empresas de 

assistência à saúde e seus prestadores de serviço (Lei nº 9.656/98). 

Contudo,  o legislador pátrio, compreendendo que as transformações 

sociais poderiam ensejar o surgimento de novos tipos de contrato, autorizou, 

através do artigo 425 do Código Civil (BRASIL, 2002), que as partes 

estipulassem contratos atípicos, ou seja, distintos daqueles previstos em lei, 

desde que fossem observadas as normas fixadas no respectivo código 

(RIZZARDO, 2020). 

Dessa forma, os contratos que a lei expressamente não disciplinar, são 

denominados como atípicos e, embora não tenha regras fixadas pela legislação, 

devem estar em conformidade com todas as normas gerais do direito contratual 

(SCHREIBER, 2020).   

Existem alguns autores, ainda, que denominam como misto “o contrato 

que alia a tipicidade e a atipicidade” (PEREIRA, 2020, n.p.). Nesse sentido, um 

contrato que, ao mesmo tempo, estiver regulamentado pela lei, mas trouxer 

aspectos de livre negociação entre as partes, deixa de ser estritamente típico, 

mas não se torna automaticamente atípico. 
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3 DA FORMAÇÃO À EXTINÇÃO DOS CONTRATOS REGIDOS PELO 

CÓDIGO CIVIL 

 

 

A fases do contrato são muito estudadas pela doutrina e regulamentadas 

pela legislação civil, uma vez que são diversas as implicações que são geradas 

antes, depois e ao longo da relação contratual.  

Este capítulo busca analisar, de forma resumida, como ocorre a formação 

e a extinção dos contratos regidos pelo Código Civil brasileiro (2002), incluindo 

os pontos mais importantes das negociações preliminares.  

 

 

3.1 FORMAÇÃO DOS CONTRATOS REGIDOS PELO CÓDIGO CIVIL 

 

 

A formação do contrato é resultado da convergência de duas declarações 

de vontade unilaterais, denominadas pela doutrina e pela legislação brasileira 

como proposta e aceitação. Esse modelo binário já era adotado pelo Código Civil 

de 1916 (BRASIL) e foi mantido pelo Código Civil de 2002 (BRASIL) 

(SCHREIBER, 2020). 

Entretanto, para que as partes cheguem até a fase da apresentação da 

proposta e emissão da aceitação, muitas tratativas são realizadas, como, por 

exemplo, apresentação de estudos, relatórios e conversas prévias. Esse período 

que antecede a formação do contrato é chamado pela doutrina como fase de 

negociações preliminares (GONÇALVES, 2015). 

As negociações preliminares integram a fase pré-contratual e, por regra, 

tudo o que é discutido não vincula as partes, ou seja, a princípio, não há geração 

de obrigações contratuais. No entanto, mesmo se tratando de uma fase que 

antecede a formação do contrato, as partes devem observar, durante as 

negociações, os princípios e as cláusulas gerais do direito contratual, no que 

couber, sob pena de responsabilização extracontratual (PEREIRA, 2020). 
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Tanto a proposta, quanto a aceitação, diferente das negociações 

preliminares, integram a fase de formação do contrato. O doutrinador Fábio 

Ulhoa Coelho as define da seguinte forma: 

 
Proposta e aceitação representam, em geral, negócios jurídicos 
unilaterais receptícios, isto é, declarações de vontade exteriorizadas 

pelo sujeito de direito com o objetivo de ver produzidos, a partir do seu 
conhecimento pelo destinatário, os efeitos preordenados em lei; no 
caso, a constituição do vínculo obrigacional, do qual proponente e 
aceitante tornam-se sujeitos (COELHO, 2020, n.p.). 

 

A doutrina estabelece que a proposta deve trazer em seu conteúdo todos 

os elementos essenciais do negócio, como, por exemplo, o preço pactuado, a 

quantidade combinada, os prazos avençados, entre outros (GONÇALVES, 2015).  

Ademais, é de extrema importância informar que, como regra geral, 

conforme determina o artigo 427 do Código Civil (BRASIL, 2002), a proposta 

possui força vinculante, exceto se: possuir cláusula expressa informando o 

contrário; se a vinculação não for possível em razão da natureza do negócio; ou 

se a vinculação não for possível em razão das circunstâncias do caso. É 

importante ressaltar que não é qualquer circunstância que retira o caráter 

obrigatório da proposta, mas sim àquelas dispostas nos incisos do artigo 428 do 

Código Civil brasileiro (2002), in verbis:  

 
Art. 428. Deixa de ser obrigatória a proposta: 
I - se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. 
Considera-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou 
por meio de comunicação semelhante; II - se, feita sem prazo a pessoa 
ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao 
conhecimento do proponente; III - se, feita a pessoa ausente, não tiver 
sido expedida a resposta dentro do prazo dado; IV - se, antes dela, ou 
simultaneamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação 
do proponente. 

 

A aceitação, assim como a proposta, vincula o aceitante. Além disso, para 

que a aceitação signifique o aperfeiçoamento do contrato, esta deverá ser 

“integral e incondicional” (COELHO, 2020, n.p.). Nesse sentido, dispõe o artigo 

431 do Código Civil brasileiro (2002) que “A aceitação fora do prazo, com adições, 

restrições, ou modificações, importará nova proposta”. 

Cumpre salientar que a aceitação poderá, a depender do caso, ser 

expressa ou tácita, verbal ou escrita. Contudo, o que a aceitação precisa é 

ocorrer dentro do tempo de validade da proposta. A aceitação tardia, segundo 
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Anderson Schreiber (2020), é considerada nova proposta, assim como a 

aceitação com modificações. 

Para finalizar esse tópico acerca da formação dos contratos, insta trazer 

brevemente a questão do tempo e lugar de conclusão dos contratos.  

Como regra geral, para os contratos celebrados entre presentes, o 

contrato se forma quando o aceitante emite sua declaração de vontade, já nos 

contratos entre ausentes, embora existam diversas teorias, o artigo 434 do 

Código Civil (BRASIL, 2002) adota como regra, que admite exceções, a teoria 

da expedição, ou seja, forma-se o contrato entre ausente quando a aceitação é 

expedida (SCHREIBER, 2020).  

O lugar de conclusão dos contratos, segundo o artigo 435 do Código Civil 

(BRASIL, 2002), será aquele da proposta, contudo, dentro do princípio da 

autonomia da vontade, é permitido às partes a eleição do foro, assim como a 

escolha da legislação aplicável (GONÇALVES, 2015).  

3.2 EXTINÇÃO DOS CONTRATOS REGIDOS PELO CÓDIGO CIVIL 

As partes, ao celebrarem um contrato, têm a faculdade de determinar 

uma data de encerramento, assim como podem estabelecer que, após 

cumpridas as obrigações de ambas as partes, se extingue o vínculo 

contratual. Quando o contrato finda com o término do seu prazo de vigência 

ou com sua execução total, entende-se que ocorreu a extinção natural do 

vínculo contratual.  

No entanto, nem todos os contratos são extintos com após a 

execução. Existem diversos fatores que podem influenciar no encerramento 

antecipado da relação contratual e para cada caso a doutrina e legislação 

determinaram regras e nomenclaturas específicas. 

3.2.1 Resilição unilateral e bilateral 
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Já foi dito no presente trabalho que existem princípios basilares para o 

direito contratual e um deles é o da autonomia da vontade, também chamado de 

autonomia privada. Esse princípio está muito presente na formação do contrato, 

na determinação de suas cláusulas e de seu conteúdo, contudo, também se faz 

presente no momento da dissolução contratual (COELHO, 2020)  

A resilição, sendo o que define Caio Mário da Silva Pereira: “Consiste na 

dissolução do vínculo contratual, mediante atuação da vontade que a criara” 

(2020, n.p.), ou seja, é um espécie de extinção do contrato baseada na vontade 

de uma ou de ambas as partes.  

Quando a resilição é provocada pela convergência da vontade de ambas 

as partes em encerrar a relação contratual, esta é chamada de distrato e está 

regulada no artigo 472 do Código Civil de 2002 (BRASIL), que dispõe “O distrato 

faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”. 

É importante esclarecer que a redação do artigo supramencionado não 

deve ser interpretada de forma literal para os contratos estritamente consensuais, 

cuja forma não esteja prescrita em lei. Para os contratos formais ou solenes, 

porém, deve-se obedecer a mesma solenidade que foi exigida para a celebração 

(GONÇALVES, 2015). 

Já a resilição unilateral, que consiste no desfazimento do vínculo 

contratual pela manifestação de vontade de apenas uma das partes contratantes, 

é uma exceção. Nesse sentido, explica Fábio Ulhoa Coelho: 

O vínculo contratual só pode ser desfeito por vontade de um dos 
contratantes se ele titular tal direito em decorrência de previsão na lei 
ou contrato. Não existindo norma legal ou cláusula contratual atribuindo 
ao contratante o direito de dissolver o contrato por sua exclusiva 
vontade, descabe a resilição unilateral. A previsão legal do direito à 
resilição pode ser expressa ou implícita, consoante dita o Código Civil 
(art. 473); mas não há cláusula resilitória implícita, por dela não cuidar 
a lei. (2020, n.p.). 

O caráter de exceção da resilição unilateral se deve ao fato de que a regra 

seja a obrigatoriedade dos contratos até a sua execução ou o seu termo. Caso 

as partes não estejam diante de uma das hipóteses em que a lei autorize a 

resilição, esta somente poderá ser feita se o contrato assim permitir 

expressamente. O contrato pode dispor sobre a possibilidade de resilição 
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unilateral, assim como pode determinar se haverá ou não indenização pelo seu 

encerramento antecipado (PEREIRA, 2020).  

Cumpre ressaltar, por fim, que a resilição unilateral, quando admitida pela 

lei ou pelo contrato, opera-se através de denúncia, ou seja, mediante notificação 

que cientifique a outra parte acerca da extinção do vínculo contratual. Assim que 

a denúncia é comprovadamente recebida pela parte que se deseja notificar, a 

sua produção de efeitos se inicia (SCHREIBER, 2020).  

3.2.2 Resolução 

Enquanto na resilição a extinção do vínculo contratual se dá em razão da 

vontade de uma ou de todas as partes contratantes, a resolução do contrato 

poderá ocorrer quando houver inadimplemento contratual.  

A cláusula resolutiva pode estar expressamente prevista no contrato ou 

pode ser tácita. Quando a cláusula resolutiva for tácita, haverá a necessidade de 

interpelação judicial, conforme dispõe o artigo 474 do Código Civil brasileiro de 

2002. 

Ademais, o Código Civil de 2002 (BRASIL), em seu artigo 475, dá à 

parte lesada pelo inadimplemento a opção de resolver o contrato ou exigir 

o seu cumprimento. Seja qual for a opção da parte contratante 

prejudicada pelo descumprimento do contrato, caberá, a depender do caso 

concreto, indenização por perdas e danos.  

A resolução pode ocorrer em razão de inadimplemento ou inexecução 

culposa, assim como em decorrência de inadimplemento ou inexecução 

involuntária. Embora tanto o inadimplemento culposo quanto o involuntário 

sejam capazes de ensejar a resolução contratual, se faz necessário fazer essa 

distinção, pois o Código Civil (BRASIL, 2002) estabelece efeitos diferentes para 

essas duas hipóteses. (COELHO, 2020).  
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4 REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS REGIDOS PELO CÓDIGO CIVIL 

PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO 

Conforme já foi visto no presente trabalho, a regra em matéria contratual 

é que a vontade das partes seja soberana e que o contrato se cumpra nos termos 

pactuados através da convergência das vontades dos contratantes. No entanto, 

existem situações excepcionais em que a força obrigatória dos contratos é 

mitigada e admite-se a intervenção do poder judiciário para reestabelecer o 

equilíbrio da relação contratual, ou, em último caso, decidir por sua resolução.  

O ordenamento jurídico pátrio estabelece algumas hipóteses em que o 

Poder Judiciário poderá intervir na relação contratual, como em caso de abuso 

de direito ou enriquecimento sem causa, no entanto, o objeto deste trabalho e 

desta seção é analisar em quais cenários e por quais razões poderá ocorrer a 

revisão judicial do contrato com base na teoria da imprevisão e da onerosidade 

excessiva. 

No Brasil, conforme se verá mais detalhadamente a seguir, para que um 

contrato regido pelo Código Civil (2002) seja objeto de revisão judicial com 

fundamento na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva ele deverá ser 

de execução diferida ou continuada. Ademais, no curso da ação deverá ser 

comprovada a existência de prestação excessivamente onerosa para uma das 

partes em decorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível. 

É importante esclarecer, por fim, que é feita diferenciação entre os 

contratos regidos pelo Código Civil (BRASIL, 2002) e os contratos regidos pela 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, também conhecida como Código de 

Defesa do Consumidor (CDC), pois, quando constada onerosidade excessiva na 

relação contratual de consumo, o consumidor automaticamente poderá pedir a 

revisão judicial do contrato, não sendo necessário que tal desequilíbrio seja 

decorrente de fato extraordinário e imprevisível, o que não acontece para os 

contratos regidos pelo Código Civil brasileiro (2002).   

Assim, conclui-se que o CDC adota a teoria da onerosidade excessiva 

pura e o Código Civil adota um modelo combinado da teoria da imprevisão e da 

teoria da onerosidade excessiva, conforme se comprovará.  
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4.1 O CONCEITO E A HISTÓRIA DA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS 

A cláusula rebus sic stantibus é a base fundamental para o 

desenvolvimento de diversas teorias revisionistas, inclusive a teoria da 

imprevisão e da onerosidade excessiva. O conceito por traz da referida cláusula 

consiste na presunção de que os contratos comutativos e de execução diferida 

ou de trato sucessivo possuem uma cláusula implícita que inclui, como 

condicionante para o cumprimento rigoroso dos seus termos, que as condições 

observadas na celebração do pacto sejam mantidas ao longo da fase de 

execução contratual (NETO, 2011). 

A cláusula rebus sic stantibus se tornou uma regra jurídica quando 

Graciano, monge e professor de direito da Escola de Bolonha, incluiu 

disposições a seu respeito dentro do Decretas Gratiani, um importante 

compilado de leis do direito canônico que vigeu nos anos de 1141 a 1155. Já a 

construção teórica da supramencionada cláusula foi feita por Alciato em seu 

tratado de título "De Praesumptionibus". (LYNCH, 2009).  

Embora tenha sido na idade média que a cláusula rebus sic stantibus 

tenha ganhado mais corpo e notoriedade dentro do direito positivo, muitos 

autores acreditam que a ideia de mitigar a aplicação do princípio do pacta sunt 

servanda tenha surgido do direito romano ainda no século I antes de Cristo.  

Essa questão da possível origem romana é controversa na doutrina, pois, 

de fato, não há nada no direito positivo da referida época que permita atribuir-

lhes a autoria da cláusula rebus sic stantibus, contudo, existem estudos de 

autores como Cícero, Sêneca, Paulo e Africano que demonstram que já se 

cogitava a possibilidade da obrigatoriedade dos contratos não ser absoluta 

quando alteradas as condições pactuadas na sua conclusão (FIUZA, 1999). 

Com o fim da idade média e o início da idade moderna (século XV) a 

cláusula rebus sic stantibus foi progressivamente perdendo espaço dentro do 

ordenamento jurídico. Esse efeito se deu em razão da ascensão do 

individualismo e da valorização das liberdades individuais que ocorreram com o 

fim do absolutismo monárquico e  com a transição do regime feudal para o 

regime capitalista burguês (LYNCH, 2009).  
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Nesse contexto histórico de prevalência do pensamento liberal, voltou a 

ser soberano o princípio do pacta sunt servanda, que, inclusive, passou a fazer 

parte de diversas legislações, conforme explica Luciana de Oliveira Leal: 

No Código de Napoleão, por exemplo, houve previsão expressa, no 
art. 1.134, da força de lei do contrato. As legislações posteriores, em 
diversos países, inclusive o Código Civil Brasileiro de 1916, que seguiu 
sua orientação, mantiveram o mesmo espírito liberal, a rejeitar a 
admissibilidade da cláusula rebus sic stantibus. (2003, p. 157).  

Com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) diversos países 

enfrentavam um cenário de grave crise econômica e social, e foi nesse cenário 

que os doutrinadores e juristas tiveram que reconstruir e remodelar os conceitos 

teóricos e práticos do revisionismo contratual, resgatando a cláusula rebus sic 

stantibus (FIUZA, 1999).  

Diante das consequências da guerra e do crescente inadimplemento 

contratual, alguns países começaram a editar leis especiais que vigorariam 

nesse período de exceção e, em consequência disso, passam a ser elaboradas 

diversas teorias revisionistas, inclusive a teoria da imprevisão, que tem origem 

na construção jurisprudencial do direito administrativo da França e será tratada 

na próxima seção (4.2).  

4.2 O SURGIMENTO DA TEORIA DA IMPREVISÃO NO MUNDO E NO 

BRASIL 

A teoria da imprevisão, que foi desenvolvida com base na cláusula rebus 

sic stantibus, originou-se na França no final da Primeira Guerra Mundial. A Corte 

de Cassação Francesa, mesmo no cenário de guerra, resistia à possibilidade de 

mitigar a força obrigatória dos contratos decorrente do princípio do pacta sunt 

servanda, no entanto, o Conselho de Estado (Conseil d’État) francês, 

responsável pelo contencioso administrativo, inovou ao permitir, dentro do seu 

âmbito de atuação, a resolução de contratos que se tornaram excessivamente 

onerosos aos concessionários públicos em razão de circunstâncias imprevisíveis 

(CUNHA, 1995). 



35 

Com o fortalecimento da jurisprudência administrativa de seu Conselho 

de Estado, a França, através de seu poder legislativo, promulgou a Lei Faillot, 

de 21 de maio de 1918, que permitia a resolução dos contratos comerciais 

concluídos antes de 1º de agosto de 1914, afetados pela grave crise econômica 

ocasionada pela Primeira Guerra Mundial, e que tinham como objeto a entrega 

de mercadorias ou de gêneros em prestações sucessivas ou diferidas 

(RODRIGUES JR, 2020). 

No Brasil, embora o Código Civil de 1916 não versasse sobre a matéria, 

nas primeiras décadas do século XX já se viam muitas decisões judiciais 

fundamentadas na teoria da imprevisão. O Supremo Tribunal Federal (STF), no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 2.675, para o qual foi negado 

provimento, reconheceu a possibilidade de revisão contratual diante da 

ocorrência de fatos imprevisíveis (SCHREIBER, 2020). 

Em breve pesquisa jurisprudencial é possível observar que a corte 

constitucional já aplicava com certa frequência a teoria da imprevisão, como, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 12472, em 03 de setembro 

de 1945, conforme ementa abaixo transcrita: 

I - Compatibilidade da teoria da imprevisão com os princípios 
reguladores da fé dos contratos no Brasil. II - Afastamento da regra do 
art. 1246 do Código Civil em casos excepcionais de anormalidade. III - 
Prematura interposição do recurso extraordinário quando a parte alude 
a divergências existentes no Tribunal recorrido o que o obrigaria ao uso 
anterior ou concomitante da revista. (AI 12472, Relator(a): 
PHILADELPHO AZEVEDO, julgado em 03/09/1945) 

Do ponto de vista teórico, o principal expoente brasileiro na construção da 

teoria da imprevisão como aqui é conhecida foi Arnoldo Medeiros da Fonseca 

através da sua obra “Caso fortuito e teoria da imprevisão” (1958). Segundo este 

doutrinador, são necessários os três elementos transcritos abaixo para a 

aplicação da teoria da imprevisão: 

a) a alteração radical no ambiente objetivo existente ao tempo da
formação do contrato, decorrente de circunstâncias imprevistas e
imprevisíveis; b) onerosidade excessiva para o devedor e não
compensada por outras vantagens auferidas anteriormente, ou ainda,
esperáveis, diante dos termos do ajuste; c) enriquecimento inesperado
e injusto para o credor, como consequência direta da superveniência
imprevista. (FONSECA, 1958, p. 244 apud RIZZARDO, 2020, n.p.).



36 

Embora não tenha sido trazido por Arnoldo Medeiros da Fonseca em sua 

obra, a doutrina brasileira exige, como requisito adicional, que o contrato seja de 

execução continuada ou diferida.  

4.3 A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS PELA APLICAÇÃO DA TEORIA 

DA IMPREVISÃO E SEUS REQUISITOS 

Agora que já foi explicada a origem histórica da cláusula rebus sic 

stantibus e da teoria da imprevisão no mundo e no Brasil, é necessário adentrar 

mais a fundo nos requisitos mínimos para que os contratos regidos pelo Código 

Civil possam ser objeto de revisão judicial.  

Conforme já foi visto, a revisão judicial dos contratos deve ser a exceção, 

pois a regra é a prevalência daquilo que foi acordado entre as partes. Diante 

disso, a doutrina construiu alguns requisitos essenciais que precisam ser 

comprovados no caso concreto para que o juízo conclua pela revisão judicial 

fundamentada na teoria da imprevisão.  

Em princípio, para que uma das partes possa pleitear em juízo a revisão 

do contrato que celebrou, com base na teoria da imprevisão, será necessário 

demonstrar a ocorrência de acontecimento extraordinário e imprevisível durante 

o decorrer da fase de execução contratual.

Sobre os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, explica Silvio de 

Salvo Venosa: 

(...) tais acontecimentos não podem ser exclusivamente subjetivos. 
Devem atingir uma camada mais ou menos ampla da sociedade. Caso 
contrário, qualquer vicissitude na vida particular do obrigado serviria de 

respaldo ao não cumprimento da avença. Um fato será extraordinário 
e anormal para o contrato quando se afastar do curso ordinário das 
coisas. Será imprevisível quando as partes não possuírem condições 
de prever, por maior diligência que tiverem.(VENOSA, 2007, p. 491).   

O outro requisito essencial para a aplicação da teoria da imprevisão diz 

respeito à forma de execução do contrato, que deverá ser continuada ou diferida. 

Sendo assim, é possível concluir que os contratos classificados como de 

execução instantânea ou imediata não podem ser objeto de revisão judicial sob 
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o fundamento da teoria da imprevisão, uma vez que, nesses contratos, “a

coincidência entre os momentos de constituição e execução do contrato descarta 

a hipótese de superveniência de fato imprevisível” (COELHO, 2020).  

Em seguida tem-se o requisito da onerosidade excessiva, que será 

observado quando a prestação de um das partes se tornar um sacrifício 

desproporcional, “quer em face da contraprestação que recebe (desequilíbrio 

contratual vertical ou relacional), quer em face da obrigação que assumira ao 

tempo da conclusão do contrato (desequilíbrio contratual horizontal ou temporal)” 

(SCHREIBER. 2020, n.p.). 

É importante destacar que o Código Civil de 2002 (BRASIL) não determina 

parâmetros objetivos a serem seguidos pelo magistrado para a aferição da 

excessiva onerosidade da prestação de uma das partes contratantes, cabendo 

ao juízo analisar as provas apresentadas no caso concreto. 

 Por fim, cumpre falar sobre a posição da doutrina acerca da revisão 

judicial dos contratos aleatórios com base na teoria da imprevisão. A doutrina 

entende que se o fato que for alegado como imprevisível e extraordinário em 

juízo tiver relação com os riscos que foram assumidos pelas partes na 

celebração do contrato, não há aplicação da teoria da imprevisão, contudo, se a 

acontecimento alegado for totalmente estranho aos riscos assumidos pelas 

partes, é possível a revisão judicial de tais contratos (PEREIRA, 2020). 

Nesse viés, o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho traz o seguinte exemplo 

para elucidar a questão da aplicação da teoria da imprevisão para revisão de 

contratos aleatórios:     

Se a empresa petrolífera celebrou contrato de risco, para ter o direito 

de explorar novos poços de petróleo, no caso de os encontrar, 
classifica-se o ajuste como aleatório. É certo que ela não poderá 
reclamar de excessiva onerosidade acaso não encontre poço novo 
nenhum e perca todo o investimento feito na prospecção. Essa 
possibilidade negativa era a álea contratada, para a qual devia estar 

preparada, afastando-se assim qualquer possibilidade de imprevisão. 
Imagine, porém, que sucessivos atos terroristas a estações petrolíferas 
no mundo todo tenham importado aumento significativo no custo da 
atividade não só da contratante como de suas concorrentes, e por essa 

razão tornou-se excessivamente onerosa a remuneração devida ao 
Poder Concedente pelo direito de exploração dos poços encontrados. 
Nesse caso, a empresa petrolífera poderá pleitear a revisão do contrato 
relativamente ao valor da remuneração referida no contrato de risco. 
(COELHO, 2020, n.p.) 
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4.4 A TEORIA DA IMPREVISÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 COMO 

FUNDAMENTO PARA REVISÃO E RESOLUÇÃO DE CONTRATOS 

4.4.1 O artigo 317 do Código Civil brasileiro de 2002 

O Código Civil brasileiro, através de seu artigo 317, dispõe o seguinte: 

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 

execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 
assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 

A inclusão do supramencionado artigo no Código Civil (BRASIL, 2002) 

tinha como objetivo originário autorizar o juízo, quando provocado, a reduzir os 

efeitos da inflação e da desvalorização da prestação pecuniária no caso concreto. 

Dessa forma, o desejo do legislador era que a aplicação desse dispositivo legal 

se restringisse à intervenção judicial na vontade de particulares apenas para 

reestabelecer o poder aquisitivo da moeda e reequilibrar o contrato (VENOSA, 

2007).  

Ocorre que a amplitude da redação do referido artigo vem permitindo sua 

aplicação para a correção do valor da prestação devida sempre que, em razão 

da ocorrência da fatores imprevisíveis, houver um claro desequilíbrio entre o que 

foi pactuado na celebração e o que se observa na fase da execução do contrato 

(SCHREIBER, 2020). 

Nesse contexto, parte da doutrina brasileira, que entendia que o artigo 

317 do Código Civil estaria restrito apenas à correção de uma eventual 

desvalorização da moeda nacional, passou a encarar que esse dispositivo não 

possuía mais aplicabilidade, tendo em vista que problemas como volatilidade do 

real ou hiperinflação não são mais comuns no atual cenário do país (TUCCI, 

2020). 

Por outro lado, outra parte da doutrina pátria entende que o artigo 317 do 

Código Civil de 2002 seria o dispositivo autorizador da revisão judicial dos 

contratos cujo equilíbrio das prestações tenha sido abalado por eventos 
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imprevisíveis, ficando o  artigo 478 do mesmo diploma restrito apenas à 

resolução contratual (TUCCI, 2020). 

O doutrinador Ruy Rosado de Aguiar Junior (2003, p. 152-153, apud 

GONÇALVES, 2015, p. 53), defensor da aplicação do artigo 317 do Código Civil 

como fundamento para a revisão judicial de contratos, esclarece o seguinte: 

A regra se aplica para os dois lados: a desproporção manifesta pode 

ser tanto pela desvalorização do bem a ser prestado (desvalorização 
da moeda pela inflação, p. ex.), como pela superveniente 
desvalorização excessiva da prestação, quebrando a 
proporcionalidade entre a que fora convencionada e a que agora deve 
ser cumprida, em prejuízo do devedor. 

Nesse mesmo diapasão, o autor Anderson Schreiber disciplina em sua 

obra que o artigo 317 do Código Civil complementa os artigos 478 a 480 da 

mesma codificação quando se trata da intervenção judicial nos contratos 

afetados por fatos imprevisíveis que culminam no desequilíbrio das prestações. 

Dessa forma, o doutrinador explica o seguinte:   

A utilidade do art. 317, nesse contexto, é tão grande que acabou por 

se tornar, em nossa experiência recente, uma espécie de “puxadinho 
hermenêutico” dos arts. 478 a 480, sendo raro encontrar quem trate 
desses sem aquele, e vice-versa. (...) A maior parte da doutrina 
brasileira extrai desse verdadeiro mosaico a conclusão de que, diante 

das situações de desequilíbrio contratual superveniente em relações 
regidas exclusivamente pelo Código Civil, resolução e revisão podem 
ser aplicadas indistintamente, “a critério do autor”. (SCHREIBER, 2020, 
n.p.).

A jurisprudência tem utilizado o artigo 317 do Código Civil de 2002 como 

fundamento legal para a revisão judicial de contratos com base na teoria da 

imprevisão, conforme demonstra os julgados recentes transcritos a seguir: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO SAFRA S/A. 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FINANCIADO PELO BANCO. 
INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE QUATRO PRESTAÇÕES 
DO FINANCIAMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O 
REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO 

DA MEDIDA. AGRAVANTE QUE É MOTORISTA DE APLICATIVO E 
QUE DESENVOLVE ATIVIDADE COMPROVADAMENTE 
IMPACTADA PELAS MEDIDAS RESTRITIVAS OCASIONADAS PELA 
PANDEMIA DO COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. TUTELA 
RECURSAL DEFERIDA. PAGAMENTO REGULAR DAS 

PRESTAÇÕES POSTERIORES AO PERÍODO DO DÉBITO. 
COMPROVAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 
APRESENTADAS. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESENÇA 
DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA RECLAMADA. 

CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO QUE 
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INTEGRALMENTE SE REFORMA. 1. Em situações de normalidade, 

os contratos devem ser cumpridos na sua integralidade em obediência 
ao princípio da pacta sunt servanda, sendo respeitadas as condições 
ajustadas e instituídas pela livre autonomia da vontade das partes 
envolvidas. 2. A teoria da imprevisibilidade ou imprevisão, pautada 

na redação do artigo 317 do Código Civil e recepcionada de maneira 
indireta pelos artigos 6º, V, e 51, §1º, do CDC, admite a possibilidade 
de rediscussão da relação contratual em virtude de 
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, que 
eventualmente resultem em uma obrigação excessivamente 

onerosa para uma das partes envolvidas. 3. E diante da pandemia 
do Covid-19, sendo este o fato superveniente alheio à vontade das 
partes, resta imprescindível ser comprovado que as medidas restritivas 
adotadas quanto à circulação de pessoas e bens tenha afetado o poder 

aquisitivo do contratante, tornando excessivamente onerosa a 
prestação ora discutida. 4. Por conseguinte, de acordo com as provas 
até aqui produzidas, e em cognição sumária, conclui-se que se 
encontram presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do 
direito do agravante, bem como o  receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação diante das consequências que possam advir da busca 
e apreensão do veículo financiado, restando preenchidos, pois, os 
requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 
300 do CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (0060855-

42.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). JOSÉ 
CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 04/03/2021 - 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Grifo nosso) 

4.4.2   Os artigos 478 a 480 do Código Civil brasileiro de 2002 

Segundo o artigo 478 do Código Civil (BRASIL, 2002): 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a 
prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com 
extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da 
citação. 

Dessa forma, sempre que acontecimentos extraordinários e imprevisíveis 

tornarem excessivamente oneroso o cumprimento de um contrato de execução 

continuada ou diferida, a parte devedora poderá pedir em juízo a resolução do 

contrato, ou seja, a extinção do vínculo contratual.  

A comprovação de extrema vantagem para uma das partes contratantes, 

que consta da redação do artigo 478 do Código Civil brasileiro (2002) como um 

de seus requisitos de aplicação, foi bastante criticada pela doutrina durante os 
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primeiros anos de vigência do referido diploma legal. Nesse contexto, o Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal (CJF), durante a IV 

Jornada de Direito Civil, editou o Enunciado 365, que dispõe o seguinte: 

A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento 
acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência 
da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, 
independentemente de sua demonstração plena. 

A doutrina brasileira, por sua vez, para que o requisito da extrema 

vantagem não fosse simplesmente ignorado, tem compreendido que esse 

elemento é reflexo automático da onerosidade excessiva.  Dessa forma, se uma 

das partes estiver obrigada a uma prestação demasiadamente desproporcional 

à contraprestação que tem a receber, a contraparte estará naturalmente em 

vantagem (SCHREIBER, 2020). 

O artigo 479 do Código Civil, por sua vez, dispõe que a resolução do 

contrato excessivamente oneroso para uma das partes, afetado por fator 

extraordinário e imprevisível, poderá ser evitada caso a parte ré da ação ofereça 

a modificação equitativa das condições do contrato como alternativa. Nesse 

sentido, explica o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho: 

A rigor, o art. 478 do CC menciona apenas a alternativa da resolução 
do contrato para a hipótese de onerosidade excessiva. Não há dúvida, 
assim, de que a dissolução do vínculo contratual tem cabimento como 
meio de poupar o contratante da prestação que se tornou, por fato 
imprevisível e extraordinário, altamente custosa. A revisão equitativa 
das prestações, entretanto, não está afastada nem mesmo na hipótese 
de o contratante ingressar com demanda pleiteando especificamente a 
resolução. Isso porque ao réu é assegurada a chance de evitar a 
resolução por meio de oferta de modificação equitativa apresentada no 
prazo da resposta, acompanhada ou não de contestação (CC, art. 479). 
Em oferecendo o demandado proposta de modificação do contrato, de 
duas uma: ou o demandante as aceita e o encontro de vontade tem o 
sentido de uma transação (Cap. 29, item 4), ou resiste a elas, cabendo 
então ao juiz decidir entre a resolução do contrato (se considerar que a 
proposta do réu não restaura equidade) e a sua revisão (se restar 
convencido da justeza da oferta do réu). (2020, n.p.) 

Dessa forma, conforme exposto acima, mesmo que a ação tenha sido 

ajuizada por uma das partes tendo como objetivo a resolução do contrato 

fundamentada no artigo 478 do Código Civil, se a parte ré da ação oferecer 

proposta de reajuste equitativo das condições contratuais, caberá ao juiz, se o 
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demandante não aceitar a revisão de pronto, verificar se a solução mais 

equilibrada e justa é a resolução ou a revisão do contrato.  

O artigo 480 do Código Civil, em seu turno, autoriza a revisão judicial dos 

contratos unilaterais que tenham se tornado excessivamente onerosos. Os 

contratos unilaterais, conforme já foi visto no presente trabalho, são aqueles em 

que apenas uma das partes assume obrigações para com a outra.  

4.5 A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS REGIDOS PELO CÓDIGO 

CIVIL DE 2002 PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO NOS 

TRIBUNAIS 

De acordo com o que já foi explicitado no presente trabalho, no Brasil, um 

contrato de execução diferida ou continuada, regido pelo Código Civil de 2002, 

poderá ser objeto de revisão judicial quando, após a sua conclusão, for afetado 

por fato extraordinário e imprevisível, que torne a prestação pactuada deveras 

onerosa para uma das partes. Nesse sentido caminhou o seguinte precedente: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PELO CONTRATANTE. 
SERVIÇO INTEGRALMENTE REALIZADO. ALEGAÇÃO DE 
DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL PELA OCORRÊNCIA DE FATO 
EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA. 
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. 
1. Em que pese ser possível a flexibilização da força obrigatória
dos contratos, notadamente com base na teoria da imprevisão,
esta só tem lugar nos casos em que o fato externo e imprevisível
provoca desequilíbrio desproporcional nas obrigações
contraídas, levando, a um só tempo, ruína de uma parte e 
enriquecimento sem causa à outra. 
2. Fato alegado que não alterou qualquer das obrigações contraídas,
mas apenas tornou o objeto contratado desinteressante para o
contratante.
3. Tendo sido realizado todo o serviço, sem qualquer comunicação
prévia da outra parte, deve o contratante realizar os pagamentos
devidos e livremente pactuados.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (0015544-
94.2017.8.19.0206 - APELAÇÃO. Des(a). JDS JOÃO BATISTA
DAMASCENO - Julgamento: 26/08/2020 - VIGÉSIMA SÉTIMA
CÂMARA CÍVEL. Grifo nosso)
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Através de pesquisa jurisprudencial nos tribunais do Rio de Janeiro 

(TJRJ), São Paulo (TJSP) e Rio Grande do Sul (TJRS), verifica-se que os 

magistrados têm sido bastante rigorosos com relação à possibilidade de revisão 

judicial do contrato, afinal, deve-se ter em mente que a intervenção do Poder 

Judiciário é a exceção e a regra é a prevalência do pacto que foi celebrado 

através da autonomia das partes.  

Muitos contratantes, quando em juízo, solicitam intervenção sob o 

fundamento da teoria da imprevisão quando, durante a vigência do contrato, 

ficam em situação de desemprego. Ocorre que o entendimento do Poder 

Judiciário é pacífico no sentido de que eventual desemprego não se trata de 

evento imprevisível e extraordinário, conforme demonstra o julgado transcrito a 

seguir: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. A DEVEDORA REQUER 
EM SEUS EMBARGOS APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO, 
EM DECORRÊNCIA DA PERDA DE SEU EMPREGO. ADUZ, AINDA, 
QUE DEVEM SER DECLARADAS NULAS AS CLÁUSULAS 
ABUSIVAS DO CONTRATO, EM ESPECIAL, A DE CAPITALIZAÇÃO 
DOS JUROS. AO FINAL REQUER A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU 
REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE REEDITANDO A 
TESE TRAZIDA EM SUA EXORDIAL QUE NÃO MERECE 
PROSPERAR. TEORIA DA IMPREVISÃO INAPLICÁVEL NO CASO 
EM EXAME. PERDA DE EMPREGO QUE, ALÉM DE SER UM FATO 
PESSOAL, NÃO SE MOSTRA EXTRAORDINÁRIO, TAMPOUCO 
IMPREVISÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO FEITA 
DE FORMA GENÉRICA, SEM APONTAR QUAL SERIA O VALOR 
CORRETO. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS 
QUE SEQUER DETALHAM QUAIS SERIAM AS ILEGALIDADES. 
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUE FEZ PARTE DO CONTRATO, 
SENDO LEGÍTIMA A SUA COBRANÇA. EMBARGANTE QUE NÃO 
DEMONSTROU O ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO, ÔNUS 
QUE LHE CABIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO QUE SE MAJORA 
POR FORÇA DO §11º DO ART. 85 DO CPC/15. RECURSO A QUE 
SE CONHECE E SE NEGA PROVIMENTO. (0025379-
17.2014.8.19.0011 - APELAÇÃO. Des(a). CINTIA SANTAREM 
CARDINALI - Julgamento: 10/03/2021 - VIGÉSIMA QUARTA 
CÂMARA CÍVEL. Grifo nosso) 

4.5.1 Cenário atual: a pandemia do COVID-19 
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No ano de 2020 o mundo inteiro foi surpreendido com o rápido aumento 

do número de casos de infectados pelo novo coronavírus. Em 11 de março de 

2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que se tratava de uma 

pandemia e instituiu medidas e recomendações para a prevenção e o 

enfrentamento do COVID-19 (OLIVEIRA, 2020).   

No contexto da pandemia, além da triste e grave situação da saúde 

pública, houve um abalo considerável na situação econômica e financeira do 

país. O isolamento social recomendado para salvar vidas e o fechamento dos 

estabelecimentos não essenciais, inevitavelmente, influenciou no resultado 

financeiro das empresas. 

Diante desse cenário, diversos contratos de execução continuada ou 

diferida que haviam sido celebrados no contexto pré-pandemia foram 

drasticamente afetados, em geral, pelo fechamento de estabelecimentos e 

redução do poderio econômico das partes contratantes.  

Considerando que uma pandemia é um evento extraordinário e 

imprevisível, é possível concluir que, quando reunidos todos os requisitos 

necessários, poderá uma das partes requerer a revisão ou a resolução do 

contrato celebrado no contexto pré-pandêmico sob o fundamento da teoria da 

imprevisão, conforme demonstra o julgado transcrito abaixo: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de rescisão de contrato c. c. 
pedido de isenção de multa contratual. Sentença de improcedência. 
Interposição de apelação pela autora. Preliminar de inadmissibilidade 
da apelação interposta. Rejeição. Observância do princípio da 
dialeticidade. Exame do mérito. Celebração de contrato entre as 
partes, por meio do qual a ré assumiu a obrigação de prestar o serviço 
de coleta de lixo gerado no estabelecimento comercial da autora. 
Alegação de que os efeitos da pandemia de COVID-19 culminaram no 
fechamento do estabelecimento comercial da autora por tempo 
indeterminado e na consequente ausência de geração de lixo naquele 
local, de modo a tornar desnecessário o serviço de coleta. Ausência de 
impugnação específica. Presunção de veracidade, consoante 
inteligência o artigo 341 do CPC/2015. O advento da pandemia de 
COVID-19, acontecimento imprevisível, inevitável e não produzido 
pelas partes, inviabilizou a continuidade da execução do contrato, 
dada a superveniente desnecessidade do serviço de coleta, 
causando desequilíbrio na relação, já que, ante a previsão de 
faturamento mínimo mensal, independentemente da coleta ou não 
de sacos de lixo (cláusula quinta do contrato), a autora seguiria 
obrigada a pagar valores relativos a serviço que não mais era útil 
ao seu estabelecimento, sendo tal conjuntura apta justificar o 
acolhimento do pedido de rescisão contratual, sem imposição de 
multa a qualquer contratante, conforme a teoria da imprevisão, 
expressa no artigo 478 do Código Civil. Reconhecimento do direito 
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ao desfazimento antecipado da avença, sem a imposição de multa, não 
exime a autora da obrigação de pagar eventuais contraprestações 
pendentes, as quais poderão ser exigidas pela ré em ação própria. 
Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação, declarando a 
rescisão do contrato de prestação de serviços de coleta celebrado 
entre as partes, com isenção de cobrança da multa prevista no 
instrumento contratual. Apelação provida.  (TJSP;  Apelação Cível 
1016763-71.2020.8.26.0224; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão 
Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 08/04/2021; Data de Registro: 08/04/2021. 
Grifo nosso) 

No mesmo sentido do precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo 

acima transcrito, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos termos da 

ementa a seguir: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. 
LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA REDUZIR, PROVISORIAMENTE, O 
ALUGUEL EM 40%. AGRAVO DOS RÉUS. ALTERAÇÃO NA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA POR RAZÃO 
SUPERVENIENTE E INESPERADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO CIVIL. 

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO ALUGUEL NO PATAMAR 
FIXADO. DECISÃO RECORRIDA QUE ASSEGURA A 
CONTINUIDADE DO EMPREENDIMENTO DO AUTOR/AGRAVADO. 
MONTANTE QUE DEVERÁ SER REVISTO APÓS A REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; Agravo de Instrumento 
0041901-45.2020.8.19.0000; Relator (a): Francisco de Assis Pessanha 
Filho; Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível; Foro do Rio de Janeiro; Data 
do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020. Grifo nosso) 

Dessa forma, é possível concluir, portanto, que a pandemia pelo COVID-

19 está sendo considerada pelos tribunais como um acontecimento imprevisível 

e extraordinário, contudo, não há dispensa dos requisitos essenciais para 

revisão judicial do contrato fundamentada na teoria da imprevisão. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da teoria da imprevisão 

como fundamento para a revisão judicial dos contratos regidos pelo Código Civil 

de 2002. Embora o princípio da obrigatoriedade dos contratos ou pacta sunt 

servanda seja a regra em matéria de direito contratual, ficou evidenciada a 

importância de se ter dentro do ordenamento jurídico ferramentas que 

possibilitem o reestabelecimento do equilíbrio contratual quando necessário.  

A teoria da imprevisão, conforme foi demonstrado acima, foi a teoria 

revisionista adotada pelo Brasil e influenciou a redação de alguns dispositivos do 

Código Civil de 2002, como o artigo 317 e os artigos 478, 479 e 480. Essa teoria, 

assim como outras teses revisionistas, teve como principal fundamento a 

cláusula rebus sic stantibus, que foi criada na Idade Média, mas teve seu estopim 

no cenário jurídico global após a Primeira Guerra Mundial.  

As teorias revisionistas, de uma forma em geral, surgem da necessidade 

dos ordenamentos jurídicos de se adequarem ao fato de que, eventualmente, o 

ambiente em que as partes celebram um contrato sofre diversas modificações 

ao longo da execução do pacto, o que pode deixar alguma das partes em 

desvantagem e pode, inclusive, gerar o inadimplemento total da obrigação.  

Considerando que o Brasil adotou a teoria da imprevisão, para que um 

contrato seja objeto de revisão do judiciário brasileiro sob esse fundamento é 

necessário que fique comprovado que um acontecimento extraordinário e 

imprevisível afetou a execução do contrato e tornou a obrigação excessivamente 

onerosa para uma das partes. Ademais, esse contrato deve ser, 

obrigatoriamente, de execução continuada ou diferida.  

Esse tema ganhou relevância ainda maior com o momento pandêmico 

que o mundo está vivendo desde o início do ano de 2020. De acordo com o que 

demonstrou a pesquisa jurisprudencial apresentada neste trabalho, o judiciário 

brasileiro considerou a pandemia do COVID-19 um acontecimento extraordinário 

e imprevisível, assim, quando reunidos todos os demais requisitos para 

aplicação da teoria da imprevisão, os contratos celebrados antes da pandemia 

pelo coronavírus poderão ser objeto de revisão judicial.  
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É importante esclarecer mais uma vez que o objeto do presente trabalho 

se restringiu a análise da revisão judicial dos contratos regidos pelo Código Civil 

de 2002, pois aos contratos regidos pelo Código do Consumidor não se aplica a 

teoria da imprevisão, sendo somente necessário comprovar a ocorrência de fato 

superveniente que tenha tornado a avença excessivamente onerosa para o 

consumidor.  
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