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RESUMO 

Hugo Tubone Yamashita. A alteração das circunstâncias fáticas nos contratos 

interempresariais. 19.12.14. 258 páginas. Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 19 de dezembro de 2014. 

A presente dissertação volta-se à análise da alteração superveniente das circunstâncias 

fáticas, especificamente, em contratos interempresariais. Tais contratos, compreendidos 

como aqueles em que, ao menos, uma das partes é ente empresarial e ambos os 

contratantes visam auferir lucro, têm características distintas de outros contratos de 

natureza civil (contratos existenciais), mormente no que se refere à assunção de riscos 

pelas partes envolvidas. Dado o caráter arriscado da atividade empresarial, a intervenção 

exógena nos contratos interempresariais visando à tutela dos contratantes deve ser 

reduzida, de forma a se privilegiar tanto quanto possível a força obrigatória dos contratos 

(pacta sunt servanda). Nessa medida, as nuances dos contratos interempresariais, em 

conjunto com a imprescindível atividade estatal de regulação do mercado (fenômeno 

poliédrico), demandam uma aplicação diferenciada do modelo da onerosidade excessiva 

previsto nos artigos 478 a 480 do Código Civil, sob pena de desvirtuamento da lógica 

empresarial e desestímulo ao tráfico mercantil. O primeiro capítulo deste trabalho é 

destinado à individualização dos principais vetores da atividade empresarial e os 

respectivos reflexos daqueles na formação dos contratos empresariais. Em seguida, no 

segundo capítulo da empreitada, são analisadas as teorias revisionistas de maior influência 

na construção do modelo de onerosidade excessiva brasileiro, bem como as especificidades 

do próprio modelo em si. Por fim, o terceiro e conclusivo capítulo visa à identificação do 

suporte fático da onerosidade excessiva em contratos empresariais, bem como à análise dos 

efeitos decorrentes da aplicação do modelo a referidas formas de contratação. 

Palavras-chave: hipercomplexidade; contratos empresariais; revisão de contratos; alteração 

de circunstâncias; onerosidade excessiva; usos e costumes; boa-fé objetiva; diligência; 

ônus de se informar; jurisprudências brasileira. 
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ABSTRACT 

Hugo Tubone Yamashita. Change of circumstances in entrepreneurial contracts. 

12.19.2014. 258 pages. Master of Laws. Law School of University of Sao Paulo, Sao 

Paulo, December 19, 2014. 

This dissertation is focused on the analysis of the change of circumstances, regarding 

specifically entrepreneurial contracts. These contracts, understood as those in which at 

least one of the parties involved is an entrepreneurial entity and both of the parties seek to 

obtain profits with the deal, can be defined by distinguished characteristics when compared 

to civil contracts in general (“contratos existenciais”), mainly when it comes to the risk 

assumption by the parties in the contract. Given the risk inherent to business activities, the 

exogenous intervention in entrepreneurial contracts aiming the protection of one of the 

parties should be reduced as much as possible, in such a way to respect the binding force of 

the contracts (pacta sunt servanda). Accordingly, the specificities of the entrepreneurial 

contracts, together with the indispensable public regulation of the market (polyhedral 

phenomenon), require a distinguished applicability of the rules provided by the Brazilian 

Civil Code under the articles 478 to 480, otherwise entrepreneurial rationality of 

commercial contracts may be ruined and, as a result, the commercial traffic discouraged. 

The first chapter of this study is dedicated to finding the main features of the business 

activity and their implications to the formation of entrepreneurial contracts. Subsequently, 

in the second chapter of the essay, the theories related to change of circumstances that most 

influenced the construction of a Brazilian theory are analyzed, as well as the peculiarities 

of the Brazilian theory itself. Finally, the third and concluding chapter seeks to identify the 

hypothesis provided by articles 478 to 480 for entrepreneurial contracts, as well to analyze 

the effects arising from the application of this set of rules to referred contracts. 

Key-word: hypercomplex society; entrepreneurial contracts, revision of contracts, change 

of circumstances; excessive burden; trade usages; good faith; diligence; burden of being 

self-informed; Brazilian case law. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto atual que permeia as mais diversas áreas do conhecimento humano 

encontra-se em momento de profunda transformação. Seja qual for o setor de 

especialização – ciências humanas, exatas, biológicas – , é inegável que todas elas foram 

atingidas em cheio pela onda da hipercomplexidade iniciada no século XX e carregada por 

este ainda jovial século XXI, alterando-se ideais até então tidos como absolutos ou, ao 

menos, de difícil modificação. 

Como não poderia deixar de ser, este hodierno fenômeno acarretou também 

profundos reflexos na ciência do direito. Os jurisfilósofos falam, deste modo, no 

surgimento de um “paradigma Pós-moderno”,
1
 do “paradigma da complexidade”,

2
 do 

“modelo reliberalizante”,
3
 do “Estado Pós-social”,

4
 entre outros. Aliás, esta própria 

pluralidade de denominações conferidas ao mesmo fenômeno pode até mesmo ser reflexo 

deste excesso de fontes informativas, resultante da hipercomplexidade das relações. 

Nada obstante, seja qual for a denominação conferida ao fenômeno, fato é que os 

estudos que versam sobre a questão esteiam-se sobre premissa una: a fuga do paradigma do 

Estado-juiz. Este, fundado sob a égide do Estado do Bem Estar (modelo welfarista 

concebido no contexto social do final do século XIX),
5
 não estaria apto para resolver as 

                                                 
1
- JUNQUEIRA DE AZEVEDO vale-se de tal termo, esculpindo-o em oposição à denominação conferida ao 

paradigma precedente (o da modernidade). Observe-se: “[d]iante do novo paradigma, é claro que alguns 

permaneceram aferrados ao paradigma antigo, tal e qual, hoje, outros tantos, por seu turno, continuam 

presos a esse paradigma que ora estamos descrevendo e que podemos chamar de paradigma da 

modernidade (por oposição ao atual, da pós-modernidade)” (AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-

moderno e a codificação. In AZEVEDO, Antonio Junqueira. Estudos e Pareceres de Direito Privado. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 58). 

2
- Expressão utilizada por TIMM (O novo paradigma contratual brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2008). 

3
- Acepção trazida por COELHO em seu curso de direito comercial (Curso de Direito Comercial. vol. III. São 

Paulo: Saraiva, p. 8). 

4
- CAMPILONGO critica a expressão “pós-moderno”, por considerá-la, em suas palavras, “pouco esclarecedora 

e controvertida”, visto que “em alguns discursos parece admitir o retorno ao Estado mínimo ou o fim dos 

Estados nacionais”. Assim, prefere o termo “Estado pós-social”. “Nesse Estado, obviamente sem eliminar os 

problemas interindividuais nem ignorar a relevância da conflituosidade de classes, os novos movimentos 

sociais se apresentam como sucedâneos funcionais de partidos e sindicatos” (Os desafios do Judiciário: um 

enquadramento teórico. In FARIA, José Eduardo. Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: 

Malheiros, 2010, p. 32). 

5
- Conforme informa FEITOSA, é, no entanto, a partir das cartas constitucionais do México de 1917 e da 

Alemanha de 1919 que, no campo do Direito, inaugura-se a regulação constitucional de ordem econômico-

social voltado à limitação do poder econômico privado. A autora ainda esclarece que, dada a marcada 

distinção entre direito público e privado persistente na época, os Códigos Civis da Europa Continental 

mantiveram-se aferrados ao paradigma anterior do Estado Liberal. Tal situação somente viria a se alterar nas 

décadas de 50 e 60, por influência do direito estadunidense, quando a filosofia individualista “deu provas 
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complexas questões que desafiam a sociedade atual.
6
 “Se considero que la sociedad era 

demasiado compleja y muy difícil planificar: ¿cuánta información se necessita para poder 

conocer los diferentes valores que la ploblación asigna a los bienes?, y ¿cuánto cuesta 

obtener esa información? Estas interrogantes demonstraron los limites que tiene toda 

ordenación centralizada.”
7
 

TIMM, numa ferrenha crítica ao modelo welfarista, expõe os motivos pelos quais as 

técnicas desenvolvidas no programa do paradigma do juiz não mais atenderiam às 

necessidades de hoje: 

“O mais grave parece ser que, conceitualmente, o modelo solidarista peca 
pela renúncia que faz da racionalidade econômica (e mesmo do mercado, 

quando a realidade do mundo globalizado tem-no como eixo fundamental 
das relações de troca). Com efeito, a preocupação com os fracos, com a 

geração de direitos pela pobreza, enfim, com mecanismos de intervenção 

judicial nos contratos, conduz a que esse modelo não seja programado para 
receber informações do subsistema econômico, sendo, por vezes, 

manipulado pelo subsistema político – que conduz a leis passadas no 

parlamento que, nos mais das vezes, refletem a retórica eleitoral, o interesse 
de grupos de pressão no parlamento, interesses de sindicatos etc.”

8
 

No paradigma do juiz, sob o qual foram fundadas as bases do Código Civil 

vigente,
9
 buscava-se eliminar a inflexibilidade e a rigidez da visão positivista do paradigma 

                                                                                                                                                    
evidentes de exaustão, resultado dos pesados revezes que sofreu durante o decurso do século, nomeadamente 

a partir das crises que redundaram na consolidação do Estado Social intervencionista e na formação da 

sociedade industrial” (FEITOSA, Maria Luiz Pereira de Alencar Mayer. Paradigmas Inconclusos: os 

contratos entre a autonomia privada, a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2007, pp. 306-309). Para o quadro completo da evolução dos paradigmas contratuais desde o ideário 

liberal até o pós-moderno, consulte FEITOSA (Paradigmas Inconclusos..., pp. 297-327). 

6
- TIMM, Luciano Benetti. O novo paradigma..., p. 154. 

7
- LORENZENTTI, Ricardo Luis. Tratado de Los Contratos. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2010, p. 29. 

8
- TIMM, Luciano Benetti. O novo paradigma..., p. 162. 

9
- A esse respeito, TIMM esclarece: “[d]e outro lado, como modelo solidarista pressupõe uma funcionalidade 

social do Direito, o contrato terá a sua também. Claro que aqui, como visto, o modelo ‘welfarista’ deixa de 

ser meramente descritivo, sociológico, para se tornar prescritivo. Não se trata de qualquer funcionalidade 

para o Direito, mas daquela que contribuir para a promoção dos ideais solidaristas (proteção dos fracos, 

distribuição social de poder e de benefícios, cooperação, justiça corretiva e distributiva). É nesse ideário 

que será inserido o tratamento do contrato no plano legislativo do Novo Código Civil” (O novo 

paradigma...., p. 130). E REALE, um dos idealizadores do atual Código, ao comentar a respeito da legislação, 

à época, de recente vigência, não deixa qualquer dúvida acerca do caráter solidarista visado pelo texto: 

“[e]ticidade e socialidade, eis aí os princípios que presidiram a feitura do novo Código Civil (LGL 

2002\400), a começar pelo reconhecimento da necessária indenização de danos puramente morais, e pela 

exigência de probidade e boa-fé tanto na conclusão dos negócios jurídicos como na sua execução. 

Estabelecidos esses princípios, não foi mais considerada sem limites a fruição do próprio direito, 

reconhecendo-se que este deve ser exercido em benefício da pessoa, mas sempre respeitados os fins ético-

sociais da comunidade a que o seu titular pertence. Não há, em suma, direitos individuais absolutos, uma vez 

que o direito de um acaba onde o de outrem começa. (...) Decorrência lógica desse entendimento é a 

compreensão da ‘função social do contrato’, o qual representa uma justa composição de interesses 
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da lei. Percebeu-se que nem sempre (aliás, em grande parte das vezes) seria possível que o 

texto normativo vislumbrado pelo legislador viesse a dar cabo à miríade de problemas 

encontrados na realidade. Assim, usou-se e abusou-se das cláusulas gerais e dos conceitos 

vagos e indeterminados.
10

 Objetivava-se deste modo “o ingresso, no ordenamento jurídico 

codificado, de princípios valorativos, ainda inexpressos legislativamente, de standards, 

máximas de conduta, arquétipos exemplares de comportamento, de deveres de conduta 

não previstos legislativamente (e, por vezes, nos casos concretos, também não advindos da 

autonomia privada), de direitos e deveres configurados segundo os usos do tráfego 

jurídico, de diretivas econômicas, sociais e políticas, de normas (....), viabilizando a sua 

sistematização e permanente ressistematização no ordenamento positivo.”
11

 

Na casuística, ficava (e fica) ao magistrado o dever (e outrossim o poder) de 

completar as lacunas deixadas pelo texto escrito, integrando-o com as outras normas do 

                                                                                                                                                    
individuais e coletivos, de tal forma que, se ele se rescinde devido ao inadimplemento de uma das partes, 

também pode ser resolvido se acontecimentos imprevisíveis tornarem por demais onerosa a prestação de um 

dos contratantes” (Visão Geral do Novo Código Civil. Revista dos Tribunais, v. 808, fev, 2003, p. 11). A seu 

turno, JUNQUEIRA DE AZEVEDO, antes da promulgação do Código vigente, já reconhecia que este se baseou 

em ideias ultrapassadas. O autor bem constatou que “ficamos com um Projeto de Código Civil feito antes de 

os atuais estudantes de Direito terem nascido! O mundo mudou muito; o Projeto se tornou impossível na 

situação que estamos”. Ainda em sua rigorosa crítica, o autor, embora não diga, expressamente, chega quase 

a concluir pela improficuidade do então projeto de Código: “todo código implica um certo desgaste social e 

um trabalho muito grande para os operadores do direito. Meu ponto de vista é que o Projeto de Código Civil 

é um pouco, só um pouco, mais adiantado do que o Código Civil vigente (o que é natural, porque um é de 

1916 e o outro, 1970). O projeto não é porém mais adiantado do que a legislação civil que temos. Não 

concordo, pois – tendo em vista as mudanças do mundo de hoje -, com a adoção, para o ano 2000, de um 

Projeto de 1970, somente porque traz uma pequena melhora técnica em relação ao vigente Código Civil. O 

exemplo do art. 422 do Projeto o demonstra. Não vale, tudo posto na balança, o desgaste que isso 

representa e aquilo que vai resultar para nós. A questão não é só o Código Civil, e sim todo o direito civil; 

ora, o direito civil como está é mais atual que o Projeto. O direito civil como está é superior ao direito civil 

como ficará, se e quando for aprovado o Projeto” (Insuficiências, Deficiências e Desatualização do Projeto 

de Código Civil (atualmente, código aprovado) na questão da boa-fé objetiva nos contratos. In Estudos e 

Pareceres de Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 157-158). 

10
- Acerca do denominado paradigma do juiz, JUNQUEIRA DE AZEVEDO, após tecer breves comentários sobre 

o ideário anterior (paradigma da lei), esclarece: “[a]pós a Primeira Guerra, a generosidade de alguns 

espíritos, preocupados com uma justiça mais efetiva, e também a ambição política de outros, menos 

altruístas, desejosos de ver o Estado agindo sem peias, levaram à visão de que a lei – rígida, inflexível, 

alheia à diversidade da vida -, antes útil instrumento da justiça, era um obstáculo a ultrapassar. O 

paradigma, pois, termina por mudar; os juristas deixaram de examinar as questões pelo ângulo da lei e 

passaram a tomar, nos seus modelos de solução, como centro, a figura do juiz (encarado como representante 

do Estado). Difundiram-se, assim, largamente, nos textos normativos, os conceitos jurídicos indeterminados, 

a serem concretizados pelo julgador no caso a decidir, e as cláusulas gerais, como a de boa-fé (falou-se até 

mesmo em fuga para as cláusulas gerais, ou seja, fuga da lei para o juiz). Noções vagas, como ordem pública, 

interesse público, função social, tornaram-se moedas corrente no mundo jurídico, servindo a torto e a 

direito para as autoridades de plantão. Multiplicaram-se, na doutrina, os trabalhos sobre o papel o juiz, sua 

função, sua independência, sobre o modo como interpretar, etc.” (Direito Pós-moderno..., p. 58). 

11
- MARTINS-COSTA, Judith. O direito Privado como um ‘sistema em construção’ – As cláusulas gerais no 

projeto do Código Civil Brasileiro. Revista dos Tribunais, v. 753, jul., 1998, , p. 26. 
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sistema ou em valores e padrões extra-sistemáticos.
12

 Especificamente, no que se refere ao 

direito contratual, o modelo welfarista apresentava-se como “limitações ao princípio da 

liberdade contratual”.
13

 Não mais se aferrava aos clássicos princípios da obrigatoriedade 

dos pactos e da autonomia da vontade. A partir de então, tais dogmas passaram a ser 

substituídos (ou, ao menos, atenuados) pelas ideias de cooperativismo e solidariedade. A 

liberdade contratual “somente será autêntica quando desempenhada e alicerçada no 

interesse da justiça social.”
14

 

Sinteticamente, o texto do diploma civil vigente representa um rompimento com o 

modelo anterior, de 1916. Enquanto este, fortemente influenciado pela tradição da escola 

francesa liberal-oitocentista, valorizava o indivíduo, a liberdade e a propriedade, o Código 

de 2002 buscava “interesses estruturados na socialidade, em que, por exemplo, a força 

obrigatória dos contratos é relativizada para proteger o bem comum e a função social do 

contrato”.
15

 

Todavia, passada a fase inicial de euforia em que se festejavam as cláusulas gerais 

como panaceia de todos os problemas,
16

 chegou-se a um momento em que essa liberdade 

criativa do juiz passou a conflitar com os demais interesses sociais, em especial no que se 

refere à segurança jurídica das transações econômicas.
17

 Sem a existência de mecanismos 

eficientes para a resolução dos complexos problemas que são trazidos ao Judiciário, as 

decisões passaram a ficar aleatórias, desorientando os indivíduos sobre como devem 

proceder ou por quais condutas devem pautar-se. Para TIMM, “essa situação torna-se quase 

                                                 
12

- MARTINS-COSTA, Judith. O direito Privado..., p. 26. 

13
- MACEDO, Ronaldo Porto. Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor. 2ª Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 58. 

14
- DUQUE, Bruna Lyre. O direito contratual e a intervenção do estado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2007, p. 117. 

15
- DUQUE, Bruna Lyre. O direito contratual..., p. 105. 

16
- DIDIER JR. chega a asseverar até mesmo que “as cláusulas gerais servem para a realização da justiça ao 

caso concreto; revelam-se, em feliz metáfora doutrinária, ‘como pontos de erupção da equidade’” (DIDIER 

JR., Fredie. Cláusulas gerais processuais. Revista dos Tribunais, v. 187, Set., 2000, p. 73). 

17
-  DIDIER JR. que, num primeiro momento defende sem hesitar as cláusulas gerais, alerta ao sério risco de 

insegurança jurídica que seu uso pode ocasionar. O processualista, com âncora em FRANZ WIEACKER, alerta: 

“[a] despeito do contexto político-social da época da decisão, as cláusulas gerais ‘possibilitam ao juiz fazer 

valer a parcialidade, as valorações pessoais, o arrebatamento jusnaturalista ou tendências moralizantes do 

mesmo gênero, contra a letra e contra o espírito da ordem jurídica. Por outro lado, o uso inadequado, hoje 

cada vez mais freqüente, das cláusulas gerais pelo legislador atribui ao juiz uma responsabilidade social 

que não é do seu ofício’. Esses problemas ainda podem ganhar maior vulto em tempos de efervescência 

social, guerras ou crise econômica. Há o perigo quase inevitável da fuga para as cláusulas gerais (Die 

Flutch in die Generalklausten), conforme célebre expressão de HEDEMANN” (Cláusulas gerais..., p. 77). 
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dramática, se se pensá-la para o sistema jurídico nacional, cuja ordem recursal não 

dispõe de eficazes mecanismos de uniformização de jurisprudência (apesar da existência 

do recurso especial), como existe, por exemplo, nos países da família da common Law – 

doutrina do stare decisis”.
18

 

Tal necessidade de harmonização entre o modelo do Estado Social com os ideais do 

Estado Liberal faz-se sentir, especialmente, na esfera empresarial. Contratos híbridos, 

coligação de contratos, rede contratual, entre outros – todos esses novos modelos de 

negócios são consequência direta do desenvolvimento das operações econômicas 

realizadas no cotidiano empresarial e desafiam o jurista moderno na busca por uma 

construção argumentativa que se traduza como razoável àqueles que buscam a tutela 

jurisdicional.
19

 

Com efeito, a razoabilidade na argumentação faz-se necessária ao meio 

empresarial, a fim de que se confira aos empreendedores a possibilidade de efetuar o 

cálculo do risco do negócio de maneira mais eficiente. Em outros termos, é importante que 

todos os participantes do mercado, ainda mais em um contexto de comércio global, 

conheçam de antemão “as regras do jogo”, evitando assim a instabilidade nas relações 

negociais. 

De fato, o processo de globalização catalisou este movimento em direção à busca 

pela segurança nos tráficos negociais e de revalorização da autonomia da vontade, na 

medida em que nenhuma das partes quer submeter o pacto firmado à jurisdição de seu 

parceiro estrangeiro.
20

 Há, deste modo, “o crescimento do princípio da autonomia da 

                                                 
18

- TIMM, Luciano Benetti. O novo paradigma..., p. 160. 

19
- Nesse sentido, observe-se o comentário de NERY: “(...) a ampla intervenção estatal nos mercados 

ocasionou-lhes a perda do caráter de instituição privada, e a evolução dessa prática pública de política 

econômica sobre o mercado inspira hoje totalmente sua idéia institucional, dotando-a, em certa medida, de 

aspectos de coercibilidade própria da que se verifica presente durante o exercício da autoridade do Estado. 

O direito privado tem se esforçado para empreender tarefa técnica e científica capaz de compreender as 

necessidades de seu momento histórico, fazendo evoluir seus institutos tradicionais, porque as mudanças que 

a evolução cultural impõe à ordem jurídica e a necessidade de novas fórmulas jurídicas que atendam à 

realidade de seu tempo temperam e impulsionaram essa evolução” (Introdução ao pensamento jurídico e à 

teoria geral do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 223). 

20
- Acerca do processo de globalização e dos paradigmas contratuais, FEITOSA destaca que: “[a] globalização 

dos mercados, embora não tenha excluído a perspectiva civil-constitucional, certamente enfraqueceu a 

leitura do direito dos contratos à luz da Constituição. Não há como negar que o processo de globalização, 

consolidado em época posterior ao apogeu teórico do novo constitucionalismo (compatível com a idéia de 

uma ‘força normativa da constituição’, celebrizada por Konrad Hesse), ativa nichos importantes de mercado 

onde predomina uma espécie de regulação interna corporis, normas uniformes calcadas em certos ‘fatores 



9 
 

vontade – que, no âmbito do Direito Internacional Privado, significa a possibilidade de as 

partes elegerem, via cláusula contratual, o sistema jurídico que regulará o conflito de 

interesses.”
21

 Outrossim, tal efeito decorre do fato de que os ordenamentos nacionais, em 

geral, foram fundados sob o protótipo da transação isolada, enquanto que, hodiernamente, 

faz-se cada vez mais comum a contratação de longa-duração, com características 

relacionais.
22

 

E essa necessidade de limitação aos amplos poderes interpretativos do juiz já parece 

ter chegado à atenção do legislador. Tanto assim que o Projeto de Lei n. 8046-A de 2010, 

relativo à instituição do novo Código de Processo Civil, atualmente em trâmite no Senado 

Nacional, ao tratar dos requisitos e efeitos da sentença, impõe a necessidade de que 

                                                                                                                                                    
reais de poder’, destinadas a restaurar a autonomia privada e que se revelam arredias ao enquadramento 

jurídico-constitucional fornecido pelos Estados nacionais” (Paradigmas Inconclusos..., p. 324). 

21
- TIMM, Luciano Benetti. O novo paradigma..., p. 153. Com relação ao assunto, o autor ainda prossegue: 

“(...) em uma economia globalizada, caracterizada pela internacionalização das relações econômicas 

empresariais e estatais, a categoria jurídica do contrato internacional tende a crescer em importância como 

viabilizador e mesmo regulador do comércio internacional (paralelamente à regulação governamental da 

Organização Mundial do Comércio). No âmbito do comércio internacional, os agentes econômicos criam 

regras espontaneamente através de usos e costumes (consolidados na Câmara Internacional do Comércio – 

International Chambers of Commerce (ICC) -, como é o caso dos INCOTERMS) sem qualquer controle 

estatal – nova lex mercatoria ou soft Law; na esfera dos contratos internacionais, os conflitos são resolvidos 

pelas próprias partes, através de mediadores, ou, no máximo, mediante arbitragem, que é uma forma de 

jurisdição privada (reconhecida pela Lei n. 9.307/96 e chancelada inclusive pelo Supremo Tribunal Federal 

no julgamento da SEC 5206 e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do SEC 856)” (p. 153). 

22
- Essa é a posição expressada por GOMES, ao comentar acerca dos contratos de relacionais de longa 

duração: “[a]s regras desenvolvidas no âmbito do direito dos contratos dos ordenamentos nacionais 

adequam-se mal a tais contratos já que o modelo ou protótipo é representado pela transação ‘isolada’, 

podendo afirmar-se que a explicitação de princípios jurídicos gerais neste domínio não acompanhou a 

evolução verificada. Pode, aliás, surpreender-se um determinado ‘círculo vicioso’, já que, por isso mesmo, e 

como forma de se esquivarem à rigidez dos ordenamentos nacionais, as partes de contratos internacionais 

procuram evitar a aplicação daqueles ordenamentos e afastar a competência das respectivas jurisdições” 

(Cláusulas de Hardship. In MONTEIRO, Antônio Pinto (coord.). Contratos: Actualidades e Evolução. Porto: 

Universidade Católica Portuguesa, 1997, p. 178). E, adiante em seu texto, comenta ainda que “uma das 

principais razões para a evolução verificada pode encontrar-se na mudança sensível ocorrida no comércio 

internacional o qual, longe de restringir-se a um simples intercâmbio de bens físicos (importação e 

exportação de mercadorias) envolve, em crescente medida, transferências de tecnologia, joint ventures e 

esforços colectivos nas áreas de pesquisa científica, produção e marketing, Essas operações, cuja duração, 

em regra, não se encontra previamente fixada, prolongam-se tipicamente por largos períodos e têm de ser 

flexíveis para se adaptarem à evolução das circunstâncias. A própria possibilidade de rescisão é, 

freqüentemente, ilusória: a procura de um novo parceiro pode revelar-se difícil e onerosa ou, inclusive 

(como quando p. ex. o mercado se acha dominado por um pequeno número oligopólios ou a oferta é escassa 

e os produtores já têm relações preferenciais ou exclusivas com outros compradores) condenada de antemão 

ao fracasso ou desaconselhável por razões políticas (p. ex. em virtude da solidariedade entre os países 

desenvolvidos) ou econômicas (p . ex. em razão do montante de investimento já realizado)” (p. 184). 
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decisões lastreadas em conceitos legais indeterminados sejam, analiticamente, 

fundamentadas.
23

 

Vê-se, assim, que o sentimento de míngua de objetividade das decisões judiciais 

parece encontrar lugar comum nas críticas não só dos operadores do direito, como também 

de todos os demais indivíduos usuários do Judiciário. Tanto é que, nas palavras de 

JUNQUEIRA DE AZEVEDO, “hoje, estamos fugindo do juiz.”
24

 Segundo o autor, não só a Lei 

de Arbitragem (Lei n.º9307 de 23.9.1996), como também o desenvolvimento de 

procedimentos institucionais de resolução de conflitos (v.g., procedimento da Comissão de 

Valores Mobiliários ou do Conselho de Medicina) seriam evidências dessa nova 

realidade.
25

 Nessa linha, pode-se citar também a evolução e proliferação dos denominados 

                                                 
23

- Nesse sentido, confira-se o parágrafo 1º, inc. II, do Projeto de Lei n. 8046-A de 2010 (conforme redação 

final aprovada pela Câmara dos Deputados, em março de 2014): 

“Art. 499. São elementos essenciais da sentença: 

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da 

contestação, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: 

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 

causa ou a questão decidida; 

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;  

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador; 

V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes 

nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da 

ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas 

fáticas que fundamentam a conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 

conformidade com o princípio da boa-fé”. 

24
- AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-moderno..., p. 56. 

25
- O jurista, registrando sua perplexidade diante desse novo panorama, escreveu: “[a]ponto, nesse sentido, 

não só a Lei da Arbitragem – o que é evidente – mas também os processos em instituições como a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros, como a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a OAB, o Conselho de Medicina e 

várias outras instituições cujos problemas não deságuam no Judiciário. Fiquei perplexo quando tive de 

tratar de um assunto acadêmico – uma tese sobre a Bolsa de Mercadorias e Futuros – e verifiquei que todos 

os dias há milhões de reais que se transferem entre pessoas que negociam nessa Bolsa de Mercadorias e 

Futuros e que nenhum caso, nenhum caso da Bolsa de Mercadorias e Futuros, está no Judiciário! As 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.307-1996?OpenDocument
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ADR’s (“Alternative Dispute Resolution”). “Hoje, são vários os grupos sociais, justapostos 

uns aos outros, todos dentro da mesma sociedade mas sem valores compartilhados (shared 

values), e cada um querendo uma norma ou lei especial para si -, quer formais – com um 

sem-número de lei, decretos, resoluções, códigos deontológicos, avisos, etc. –quebram a 

permanente tendência à unidade do mundo do direito.”
26

 Assim, “[a] centralidade do caso 

– é este o eixo em torno do qual gira o paradigma jurídico pós-moderno”.
27

 

Especificamente em relação aos contratos, FEITOSA complementa o 

supramencionado, esclarecendo que “não existem os ‘contratos em geral’. Esta é uma 

expressão que cumpriu o seu papel jurídico-ideológico num determinado ambiente 

histórico de exaltação dos princípios da liberdade de contratar e da autonomia da 

vontade. Hoje, a prática negocial privada compõem-se de categorias contratuais diversas, 

restando descredenciadas as formas de análise que passam exclusivamente pela via da 

sistemática unitária”.
28

 Para ela, seriam caracteres do novo paradigma contratual “a 

relativização, a análise sistêmica, o pluralismo e o exame casuístico”.
29

 

Não se deve, contudo, abandonar a técnica lastreada nesses versáteis conceitos 

vagos. Faz-se mister antes que a teoria jurídica e a jurisprudência desenvolvam “técnicas 

dogmaticamente adequadas de manejo dessas espécies normativas.”
30

 No novo paradigma, 

exigem-se “vetores materiais, diretrizes, e não fórmulas vazias, próprias de uma axiologia 

formal, cujo ‘recheio’ é posto arbitrariamente pela autoridade (juiz ou membro do Poder 

Executivo).”
31

 Assim, “nesse novo modelo (...) as cláusulas gerais vêm acompanhadas de 

prescrições de conteúdo que servem de parâmetros para sua interpretação” e “o 

preenchimento dos conceitos indeterminados recebe um balizamento, pois são associados 

a normas descritivas de valores.”
32 

                                                                                                                                                    
pessoas estão fugindo da estrutura do Judiciário, própria do paradigma anterior. As escolhas, hoje, 

consistem em tipos mais expedidos de solução. O projeto de Código Civil infelizmente volta a insistir na 

presença do juiz para muita coisa inútil, como alguns casos de anulação e rescisão contratual. O projeto 

está no paradigma do Estado inchado” (AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-moderno..., p. 62). 

26
- AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-moderno..., p. 55-56. 

27
- AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-moderno..., p. 60. 

28
- FEITOSA, Maria Luiz Pereira de Alencar Mayer. Paradigmas Inconclusos..., p. 289. 

29
- FEITOSA, Maria Luiz Pereira de Alencar Mayer. Paradigmas Inconclusos..., p. 326. 

30
- DIDIER JR., Fredie. Cláusulas gerais..., p. 76. 

31
- AZEVEDO, Antonio Junqueira. Direito Pós-moderno..., p. 61. 

32
- MIGUEL, Paula Castello. Contratos entre empresas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 92. 
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Esse também parece ser o entendimento de PENTEADO, ao dispor que “[a] questão 

é que elas [as cláusulas gerais] passaram a propiciar um novo desafio ao jurista, que é o 

de dar conteúdo para os conceitos legais indeterminados que incorporam, bem como o de 

parametrizar os casos a serem aplicadas, fornecendo como que bitolas hermenêuticas que 

impeçam seu uso impensado e contra os escopos segundo os quais foram instituídas”. 

Nesse sentido, PENTEADO explica que as cláusulas gerais tendem a receber concretizações 

em padrões decisórios, exatamente da forma como se deu com o parcelamento da cláusula 

de boa-fé, nas figuras do venire contra factum proprium, tu quoque, supressio e surrectio. 

Todas, nas palavras do professor, “padrões autênticos e judicativos que ganharam 

contornos de pressupostos a merecer um qualificativo de quase-suporte-fático”.
33

 

Houve, deste modo, uma efetiva revalorização da segurança jurídica e de alguns 

dos ideais do Estado Liberal,
34

 não se olvidando, porém, das lições trazidas pelo modelo do 

Estado Social.
35

 

                                                 
33

- PENTEADO, Luciano Camargo. Integração de Contratos Incompletos. Tese de Livre-Docência apresentada 

ao Departamento de Direito Privado e de Processo Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo em 2013. E o professor ainda prossegue em outro trecho: “é preciso que se 

estabeleça um equilíbrio sofisticado, não de uma simples balança de pratos, mas de um pêndulo fixo apenas 

em um ponto do teto, evitando que o só casuísmo deixe inúmeras situações sem regime jurídico próprio e que 

o só legislar mediante cláusulas gerais aniquile a certeza e segurança jurídicas que, embora não únicos, são 

valores fundamentais de uma ordem jurídica estável e do desenvolvimento econômico. (...) A porosidade e 

vagueza semânticas são, em verdade, um mal necessário para o qual os sistemas jurídicos contemporâneos 

precisam estar preparados. As escolas de formação de magistrados, de membros do Ministério Público, de 

procuradores das diferentes esferas, entre outras, devem reforçar o exercício constante de um raciocínio 

problemático que saiba que o direito positivo dá parâmetros judicativos, não uma solução prévia e já 

estabelecida. É preciso estar prontos para um dirieto que conte com a possibilidade de construir uma 

solução e que se paute, deste modo, por uma racionalidade construtiva, muito mais que por uma 

racionalidade reprodutiva do que já está posto no corpus registrado” (pp. 85-86).  

34
- COELHO, ao comentar os efeitos da globalização na ordem econômica, pontua: “[c]om o desenvolvimento 

da globalização da economia, os empresários procuram localizar seus estabelecimentos industriais em 

países de direito-custo mais atraente. Em vista disso, os interessados em atrair investimentos, como é o caso 

do Brasil, terão maior ou menor sucessos na medida em que os respectivos direitos passem a representar 

vantagens competitivas. Quanto maior a liberdade reconhecida pela ordem jurídica para os próprios 

agentes econômicos definirem, por contrato, seus direitos e obrigações, maior será a atração de 

investimentos. A globalização, assim, revigora a autonomia da vontade” (Curso de Direito...., p. 16). 

35
- A esse respeito, FEITOSA bem esclarece que o contrato passa a ser a realidade “onde o novo e o antigo se 

misturam, onde pontos de vista tradicionalmente tidos como contraditórios se aproximam e se incluem”. 

Como consequência, destaca: “as fronteiras são fluídas, as ordens são plúrimas e as soluções várias”, sendo 

que “[e]m âmbito contratual privado, a ilusão de segurança jurídica foi definitivamente alcançada pela 

dúvida e pela perplexidade” e “[o] único consenso parece ser a constatação de que há não há mais 

consenso” (Paradigmas Inconclusos..., p. 287). Assim, conclui que “[a]nte a complexidade das relações 

contratuais contemporâneas, nenhum princípio poderá mais gozar da pretensão de liquidez e certeza ou 

assumir posição privilegiada perante os outros pelo fato de ser mais consentâneo com a doutrina sócio 

econômica. Também não poderá haver interpretação unidirecional ou aplicação erga omnes de qualquer 

preceito-mentor. A época é de mudanças e perplexidades – não há um paradigma consolidado de uma 

proposição científica universalmente aceita”; “[n]ão há uma doutrina social, política ou econômica 

dominante na atualidade dos fatos, como ocorreu noutras épocas. Existe hoje uma imbricação de diversas 
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Diante desse cenário de profunda mutação de ideais, em que há a tendência a se 

buscar um balizamento dos aleatórios provimentos jurisdicionais, com vistas, 

essencialmente, a assegurar as transações mercantis, parece ser necessária a revisitação das 

teorias revisionistas, bem como a forma como vêm sendo aplicadas pelos julgadores 

pátrios. Com efeito, “há muita preocupação, na atual prática contratual brasileira, com o 

eventual excesso de intervenção do judiciário nos contratos”.
36

 

É de se observar que essa preocupação em uniformizar e sistematizar as técnicas 

revisionistas não é apenas da doutrina nacional. MEKKI, professor da Université Paris-

Nord (Paris XIII), destaca os esforços que vêm sendo feitos no âmbito da União Europeia 

para harmonizar as regras referentes à questão: “this technique is one of the flagships of the 

harmonization movement jointly by the European Union Member States and the European 

institutions”.
37

 

Essa necessidade de reanálise das ideias revisionistas faz-se ainda mais flagrante 

quando se reflete acerca do ressurgimento da cláusula rebus sic stantibus ao final do século 

XIX. Isso porque, como bem se sabe, o resgate do ideal revisionista é contemporâneo, 

justamente, ao florescimento do modelo welfarista de Estado.
38

 SIDOU, por meio de 

metáfora, bem elucida a evolução histórica do princípio revisionista: 

“O princípio rebus sic stantibus foi semente lançada pelos filósofos estóicos; 

colhida por poucos jurisconsultos clássicos; semeada pelos salmistas e 
canonistas; brotada da jardinagem dos pós-glosadores; tornada arbusto em 

proveito do incipiente direito internacional; e, árvore quase morte pelo 

                                                                                                                                                    
correntes de pensamento que caracterizam o universo pluralista da atualidade global” (Paradigmas 

Inconclusos..., p. 323). 

36
- AZEVEDO, Antonio Junqueira. Relatório Brasileiro sobre a revisão contratual apresentado para as Jornadas 

Brasileiras da Associação Henri Capitant. In AZEVEDO, Antonio Junqueira. Novos Estudos e Pareceres de 

Direito Privado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 185. 

37
- MEKKI, Mustapha. Hardship and Modification (or 'Revision') of the Contract, 2010. Disponível em 

http://ssrn.com/abstract=1542511. 

38
- A esse respeito, MIGUEL disserta: “[a] intervenção do Estado na economia torna-se marcante com o 

início da Primeira Guerra Mundial. É, ainda, durante a guerra que surge essa necessidade. ‘A Guerra de 

1914 já se realizou em condições que reclamavam um imenso esforço industrial. A economia, em conjunto, 

tinha de modificar sua orientação num sentido definido pelo Estado. A carência de mão-de-obra, o aumento 

dos salários, a valorização dos estoques, a alta generalizada de preços, a necessidade de recursos para o 

Estado, geraram a intervenção na produção, na distribuição e no consumo, fixando salários, tabelando 

preços, controlando créditos. Foi a primeira vez na história moderna que o Estado dominou a vida 

econômica. (...) O intervencionismo consolidou-se a partir de 1930, mas as suas origens vieram desde o final 

do século XIX. Três causas são apontadas como fundamentais para o surgimento dessas mudanças, a saber, 

os movimentos proletários, a crise de 1929 e a ameaça comunista” (Contratos entre empresas..., p. 32). 

http://ssrn.com/abstract=1542511
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egoísmo individualista, reverdeceu com o adubo do suor humano para dar 
sombra aos procuram abrigo no direito social”.

39
 

O mesmo autor esclarece ainda que esse resgate do princípio é decorrência direta da 

percepção do homem do século XX das debilidades dos alicerces do sistema capitalista. 

Segundo o doutrinador, é neste momento que aquele compreende que “o individualismo 

lhe resultava mais daninho que benéfico, e passou a preocupar-se com os ideais 

solidaristas, base do direito social e até então mera nostalgia dos filósofos e funesta 

maquinação dos anarquistas.” E conclui seu raciocínio aduzindo que “o erro essencial do 

Código de Napoleão foi o haver confundido igualdade jurídica com igualdade 

econômica”.
40

 

E, em grande parte, essa alteração na forma de compreender a obrigatoriedade dos 

pactos no pós-liberalismo deve-se às grandes tragédias que marcaram a primeira metade do 

século passado. MEDEIROS DA FONSECA, em pleno horror de guerra – 1943 -, destaca que 

“as alterações profundas, de ordem econômica e social, provocadas pelas duas grandes 

conflagrações que teem agitado o mundo na primeira metade dêste século, não poderiam 

deixar de refletir-se no campo jurídico, para atenuar a rigidez de normas, cuja aplicação 

integral conduziria a injustiças evidentes. (...) Ressurgiu assim a antiga doutrina, 

consubstanciada na velha cláusula r.s.s., sob nova denominação e com novos 

fundamentos.”
41-42

 

Percebe-se, deste modo, que as bases das teorias revisionistas em voga, a despeito 

de sua ulterior evolução, descendem, fundamentalmente, de noções formuladas sob a égide 

do denominado paradigma do juiz. Não surpreende, assim, que o Código Civil vigente, 

                                                 
39

- SIDOU, J.M. Othon. Revisão Judicial dos Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 26. 

40
- SIDOU, J.M. Othon. Revisão Judicial..., 1984, p. 26. 

41
- DA FONSECA, Arnoldo Medeiros. Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão. Rio de Janeiro: Imprensa 

Nacional, 1943, p. 196. 

42
- Nada obstante, não se deve depositar o fundamento dessa alteração de paradigma, integralmente, aos 

grandes conflitos armados do século XX. MAIA destaca que “embora a vinculação contratual fique agravada 

quando dos conflitos armados, sentindo-se, nestas contingências, a presença mais a miúde da cláusula rebus 

sic stantibus, não descende ela, em linha reta, de tais situações”. Isso porque o princípio “manifesta-se em 

todas as épocas, na paz como na guerra, desde que concorram acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis. A subversão das bases econômicas do contrato, que não pode ficar indiferente aos anseios da 

justiça comunitária, ocorre quando atuam fatores extraordinários. E estes fatôres não são privativos das 

condições gerais de instabilidade que a guerra acarreta. Também nos períodos de concórdia dos povos, o 

surgimento de fatos imprevistos e invencíveis pode tornar impossível o cumprimento de cláusulas 

contratuais” (Da Cláusula Rebus Sic Stantibus. São Paulo, Monografia para concurso à Cátedra de Direito 

Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1959, pp. 17-18). 
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moldado na esteira daquele farol, tenha adotado fórmula fundada na figura do julgador
43

 e 

em conceitos legais indeterminados (v.g., “excessivamente onerosa”, “extrema vantagem”, 

“acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”). 

Contudo, como visto, a forma como esse modelo centrado na criatividade do juiz 

vem sendo aplicado não atende de maneira adequada às necessidades da sociedade 

hipercomplexa.
44

 Parte-se para a centralidade do caso e, portanto, não mais subsiste a ideia 

de unidade, de um direito aplicado a todos. 

Assim, com arrimo nestas ponderações, é que se percebe a necessidade de ir além 

da simples revisitação das teorias revisionistas. Deve-se antes abordá-las sob a perspectiva 

da hipercomplexidade. Em outras palavras, há que se considerar o ambiente em que os 

contratos, potencialmente, sujeitos às intempéries das alterações de circunstâncias se 

inserem, para, num passo posterior, buscar balizas específicas para a revisão seja ela 

judicial, arbitral ou por qualquer outro meio vislumbrado pelas partes. Tal delimitação faz-

se necessária, na medida em que as regras contratuais aplicáveis a cada um dos grupos, a 

despeito de encontrarem um núcleo comum, agem de forma diferente sobre os diversos 

tipos de vínculos que podem ser firmados. Tome-se de exemplo a autonomia da vontade. É 

inegável que esta deve ser considerada de forma diversa nos contratos que envolvem 

relações trabalhistas, de consumo ou entre partes empresárias.
45

 

                                                 
43

- O art. 317 do Código Civil é exemplo literal de tanto: “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”. 

44
- Com efeito, esse amplo poder que se conferiu ao juiz resulta na aleatoriedade das decisões judiciais. Ora 

se decide com base na Teoria da Imprevisão, ora se olvida dela, permitindo-se a revisão contratual com base, 

unicamente, em critérios solidaristas. Ilustração dessa discricionariedade pode ser conferida em voto do 

proferido por Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “[r]egistre-se, por oportuno, que 

ainda que assim não se entendesse, ou seja, ainda que não se reconhecesse como aplicável ao caso em 

análise as normas protetivas da legislação de consumo, ainda assim seria possível se rever a relação 

contratual vivenciada pelas partes. E assim é porque, em que pese a revisão contratual não ser a regra no 

sistema de direito comum, mas sim a resolução do negócio jurídico por conta de onerosidade excessiva, a 

melhor doutrina vem mitigando os rigores legais e entendendo possível dita revisão ainda que previsíveis os 

acontecimentos que causaram o desequilíbrio contratual - no caso, as dificuldades financeiras da segunda 

apelante. A justificativa para tal entendimento reside no fato de que a boa-fé objetiva, expressamente 

prevista no art. 422 do CC/2002 (LGL 2002\400), indica a necessidade do ajuste do pacto firmado com a 

nova realidade econômica, assim como a prefalada função social do contrato demanda o resgate do 

equilíbrio das obrigações como forma de preservação do instrumento contratual, com flagrante atenuação 

da teoria da imprevisão” (TJ-RJ, 2ª Câm. Cível, Apel. n. 2007.001.53556, Des. Rel. HELENO RIBEIRO 

PEREIRA NUNES, j. 24.7.2007). 

45
- Nestes termos, COELHO explicita as diferenças mencionadas: “[e]m termos gerais, não há no contrato de 

trabalho margem para amplas negociações entre empregador e empregado, as quais se resumem, 

basicamente, ao valor do salário. No contrato de consumo, a margem é um pouco mais larga, podendo 

fornecedores e consumidores entabular algumas poucas tratativas na composição de seus interesses. Nos 
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Tudo considerado em adição à recente revitalização da economia nacional no 

cenário global deixa muito evidente a necessidade de que a Academia volte-se para o 

estudo da questão. É, por isso, que cremos ser relevante a análise da matéria, mormente 

com foco nos contratos celebrados entre partes empresárias. 

                                                                                                                                                    
contratos administrativos, negociações localizadas são, na maioria das vezes, inválidas, porque sua 

assinatura é precedida normalmente de licitação, e, por isso, submetem-se as partes à regra da vinculação 

aos termos do edital, condição para o tratamento isonômico dos licitantes. Por fim, embora nos contratos de 

direito civil e comercial (regime cível) as negociações de cláusulas sejam muito mais freqüentes, existem 

também vínculos nascidos da simples adesão de um dos contratantes a condições preestabelecidas pelo 

outro” (Curso de Direito Comercial, Volume III, São Paulo: Saraiva, p. 4). Especificamente com relação à 

aplicação dos artigos 478 a 480 do Código Civil, RIBEIRO e GALESKI JUNIOR sublinham que “o critério de 

interpretação do contrato empresarial não deve ser o mesmo utilizado para outros contratos para aplicação 

das hipóteses de imprevisão” (RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; GALESKI JUNIOR, Irineu. Teoria Geral dos 

Contratos, Contratos Empresariais e análise econômica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 32). 
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4 CONCLUSÕES 

As principais conclusões alcançadas na análise realizada na presente dissertação 

encontram-se em resumo abaixo: 

1. O Código Civil vigente, fundado no modelo do bem-estar social, em reação ao 

modelo individualista-oitocentista do Diploma Substantivo anterior, inseriu em seu bojo 

técnicas normativas lastreadas em cláusulas gerais e conceitos legais indeterminados 

(conceitos vagos), dando grande relevância à figura do julgador. Foi também, nesse 

contexto, que se deu o ressurgimento das principais teorias revisionistas, impulsionado, 

principalmente, pelas grandes catástrofes da primeira metade do século XX. No entanto, 

diante da onda da hipercomplexidade, com o surgimento de diversos grupos sociais e a 

elevação da complexidade dos negócios celebrados no mercado globalizado, a aplicação do 

modelo da onerosidade excessiva previsto no Código Civil não atende de modo adequado 

às necessidades dos agentes econômicos, causando perturbações nos negócios celebrados. 

Há, por essa razão, a necessidade de se repensar o modelo, com foco, especialmente, nos 

negócios interempresariais. 

2. Após a unificação da matéria das obrigações no Código Civil vigente, houve a 

impressão de que não haveria distinções entre as relações de escopo civil e aquelas de 

natureza comercial. Nada obstante, assim como ocorreu com os contratos firmados no 

âmbito das relações trabalhistas e das relações consumeiristas, os pactos plasmados entre 

empresas também estão a se destacar do regramento geral imposto pelo Código Civil. A 

clássica teoria contratual, desenhada sob o paradigma da contratação descontínua, não é 

mais suficiente para resolver os problemas oriundos dos complexos arranjos contratuais 

engendrados pelos agentes econômicos, para dar vestes às inúmeras transações por eles 

realizadas, em um mercado cada vez mais global. Fica flagrante, portanto, a necessidade de 

que os contratos interempresariais sejam analisados dentro de ótica própria, se não como 

uma categoria específica, ao menos como um grupo distinto de contratos, com traços 

diversos dos contratos civis e consumeiristas. 

3. Dentre outros traços característicos dos contratos empresariais, o escopo de lucro é 

o que se sobressai com maior destaque. Dada sua relevância, a busca pelo lucro perfaz 

elemento objetivo inderrogável dos contratos empresariais, sendo, portanto, o traço que 

define a aplicação de um regime jurídico diferenciado aos negócios celebrados pelas 



18 
 

empresas, no exercício de sua atividade. Não havendo o intento de lucro por parte dos 

contratantes, o negócio não poderá ser qualificado como empresarial. 

4. Elemento característico da atividade empresarial, o acentuado risco do negócio 

também se reflete nos contratos empresariais, tornando-os ainda mais “arriscados”. Na 

prática, isso significa um regime de menor interferência exógena nos contratos firmados 

entre empresas, de maneira que o grau da tutela que se concede ao ente empresário que 

amargou determinado prejuízo em razão da concretização do risco é inferior àquela 

conferida a consumidores e a trabalhadores. Assim, conforme lição de JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO, uma entidade empresarial ineficiente pode, ou, até mesmo, deve, ser expulsa do 

mercado, ao contrário da pessoa humana, que não pode ser descartada. Ignorar esse 

relevante aspecto dos contratos empresariais pode ser, extremamente, prejudicial aos 

mercados, inclusive, com o desestímulo às contratações e a consectária redução do nível de 

negócios celebrados. 

5. O requisito da profissionalidade, essencial para a atividade empresarial, também 

confere tonalidade diversas aos contratos empresariais, na medida que faz surgir uma 

exigência de tecnicidade das partes contratantes. Há a presunção de que os agentes 

econômicos conhecem o mercado em que atuam e obtiveram, diligentemente, todas as 

informações necessárias para a celebração de seus contratos. Pode-se falar, desse modo, na 

existência de ônus jurídico de se auto-informar existente para os entes empresários, de 

forma que seu descumprimento não poderá servir de escusa para que o agente econômico 

busque tutela exógena em razão de prejuízo que decorra de manifestação de vontade 

desinformada. 

6. Em razão da intrincada teia de relações que se estabelece na cadeia produtiva, a 

segurança jurídica é elemento de grande relevância aos contratos empresariais. Para que o 

cálculo empresarial seja realizado, adequadamente, pelos agentes econômicos, estes 

precisam contar com certo grau de previsibilidade do cenário fático futuro. A 

jurisprudência tem papel de destaque, nesse tocante, garantindo o regular cumprimento dos 

contratos e a obediência dos agentes econômicos das regras, previamente, estipuladas para 

a participação do jogo do mercado. Assim, a regulação estatal, exercida por meio do 

direito, é fundamental para o bom funcionamento dos mercados, garantindo, não o lucro 

em si, mas sim a possibilidade abstrata de lucro. 
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7. Os usos e costumes praticados em mercado também têm especial relevância no que 

é atinente à regulação dos contratos empresariais. Como regras não escritas, os usos e 

costumes surgem, espontaneamente, da práxis comercial e, há muito, pautam o 

comportamento dos agentes econômicos, inclusive, desde períodos, em que sequer se 

cogitavam de normas escritas emanadas do Estado para regular a atividade comercial. 

Essas reiteradas práticas, aceitas como regras pelos participantes de mercado (memória de 

experiência), elevam o grau de confiança e, por conseguinte, reduzem os custos de 

transação. Por esse motivo, os usos e costumes devem sempre ser observados na resolução 

de conflitos envolvendo contratos empresariais, ficando o alerta, contudo, de que os 

operadores do Direito devem atentar a eventuais regras que atendam apenas aos interesses 

de determinado grupo ou classe, bem como às nuances das práticas que surjam em 

ordenamentos de determinado sistema (common law ou civil law) e sejam transplantados 

para outros de orientação distinta. 

8. O agente econômico deve agir com determinada agilidade, para obter as melhores 

oportunidades de negócio no mercado. Como tal, os negócios celebrados precisam contar 

com certa flexibilidade, no tocante à forma e às regras aplicáveis, de forma a permitir a 

rápida celebração de contratos. Tal necessidade, porém, conflita com a segurança jurídica, 

outro elemento de extrema relevância para os contratos empresariais. Nessa medida, os 

usos e costumem parecem harmonizar essas duas necessidades dos agentes econômicos, 

permitindo a mutabilidade das regras de mercado, com certo grau de segurança aos 

participantes. Esse pauta de agilidade gera ainda o fenômeno de “estandardização” dos 

contratos comerciais, o que acaba por encetar uma nova forma de colonialismo, com o 

transplante de instrumentos jurídicos de países de tradição anglo-saxã a todos os demais 

ordenamentos. Qualquer teoria geral que se queira construir aos contratos empresariais não 

poderá se olvidar desse fenômeno, cabendo ao Estado evitar que esses novos instrumentos 

atentem contra matérias de interesse público. 

9. Nos contratos empresariais, a boa-fé objetiva serve como norma-ponte entre o 

contrato e os valores consagrados socialmente. Fica, por meio dela, estabelecido 

determinado padrão de conduta que deverá ser seguido por todos os agentes econômicos, 

elevando o grau de confiança e cooperação, o que, por sua vez, otimiza o tráfico comercial. 

Isso não significa exigir dos participantes do mercado qualquer comportamento altruístico, 

mas apenas que, na busca pela majoração do lucro próprio, ajam de maneira leal com 

relação à contraparte, sempre de acordo com o padrão do homem ativo e probo do 
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segmento em que atuam. A boa-fé objetiva assume, assim, caráter diferenciado na 

contratação entre partes empresárias, especialmente quando comparada a negócios de 

natureza existencial. 

10. A alteração de circunstâncias é questão que atormenta juristas e filósofos há mais 

de milênios, sendo que os romanos já tinham regras específicas para tratar da problemática. 

São os glosadores, canonistas e pós-glosadores, contudo, que vêm a conferir caráter 

abstrato à ideia de rebus sic stantibus, a qual vigora como noção voltada, 

fundamentalmente, à busca de justiça ao caso concreto, até que, a partir do século XV, a 

cláusula passa a ser, paulatinamente, esvaziada. A discussão em torno da temática ressurge 

ao final do século XIX e início do século XX, potencializada, principalmente, pelos 

embates de 1914 e 1939. Apenas para mencionar as teorias mais relevantes, surgiram, 

assim, a (i) Teoria da Imprevisão, no Direito Francês, (ii) as Teorias da Pressuposição e da 

Base do Negócio em sentido subjetivo e objetivo, no Direito Alemão, e (iii) a Teoria da 

Onerosidade Excessiva, no Direito Italiano. 

11. A extensa literatura jurídica acerca da alteração de circunstâncias, buscou diversos 

fundamentos para lastrear as teorias revisionistas propostas: vontade dos contratantes, 

função social dos contratos, moral, boa-fé, equidade etc. Em realidade, as teorias 

revisionistas já propostas estão relacionadas às racionalidades que, através dos tempos, 

orientaram o direito privado (concepção autonômica, concepção funcionalista e concepção 

aristotélica). Nenhuma dessas concepções rege, unicamente, o direito privado, razão pela 

qual o modelo jurídico da revisão, como estrutura normativa que é, ora se pautará por uma, 

ora por outra, variando conforme a área de incidência no caso concreto. 

12. No Direito Brasileiro, a despeito de doutrina e jurisprudência, desde a primeira 

metade do século XX, já tratarem de remédios à alteração de circunstâncias, é somente 

com a edição do Código de Defesa do Consumidor e, após alguns anos, do Código Civil 

vigente que a questão é, definitivamente, positivada, como instituto de aplicação geral ao 

direito dos contratos. Enquanto, no direito consumeirista, incorporou-se a Teoria da Base 

do Negócio em sentido objetivo, a matriz teórica de inspiração do Código Civil foi a 

Onerosidade Excessiva do Direito Italiano. 

13. O modelo da onerosidade excessiva brasileiro é mais restrito que aquele presente 

no Codice Civile italiano. De acordo com o artigo 478 do Diploma Substantivo, são 
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requisitos para a concessão do remédio (i) contratação de execução continuada ou diferida, 

(ii) ônus excessivo para uma das partes, (iii) extrema vantagem para a contraparte, e 

(iv) superveniência de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários. Há ainda, com base 

em entendimento doutrinário, o requisito negativo da inimputabilidade do desequilíbrio das 

prestações ao devedor. 

14. A onerosidade excessiva pode ser alegada tanto em ação resolutória ajuizada pelo 

devedor, quanto em exceção em face de ação ajuizada pelo devedor tendente ao 

cumprimento do contrato e ao recebimento de perdas e danos. A distinção entre ambas 

reside nos efeitos das sentenças que virão a ser proferidas nas demandas com relação ao 

devedor: (i) tutela constitutiva negativa, na procedência da ação do devedor; e (ii) tutela 

declaratória negativa, na improcedência da ação do credor. No primeiro caso, o devedor 

pode valer-se, amplamente, dos efeitos ex tunc da resolução contratual, com a restituição 

do que houver prestado, conforme o caso. Já, no segundo, ao devedor apenas afasta a 

presunção de mora e fica desobrigado de cumprir a prestação que se tornou, 

excessivamente, onerosa. Há ao devedor, desta maneira, o ônus da ágil propositura da ação 

resolutória. Ademais, em prol da segurança jurídica, o direito potestativo à resolução do 

negócio deve ser exercido de boa-fé, dentro de um prazo razoável, sob pena ser atingido 

pelo fenômeno da supressio. 

15. A oferta de redução reductio ad aequitatem pelo credor (réu na ação resolutória), 

na forma do artigo 479 do Código Civil, poderá opor-se à resolução do contrato, 

apresentando, por meio de reconvenção e/ou pedido contraposto, proposta certa e 

determinada de alteração do negócio. Esta poderá ou não ser homologada pelo julgador, 

caso este compreenda pelo reequilíbrio das prestações, mas jamais alterada sem o 

consentimento das partes. Seria interessante se pensar em uma fase de mediação, caso 

exercida a prerrogativa do artigo 479. 

16. O modelo da onerosidade excessiva é, igualmente, aplicável aos contratos 

aleatórios. Isso porque, além da aléa específica do contrato aleatório (álea estrutural ou 

essencial), há ainda outros riscos contratuais passíveis de serem atingidos pela alteração de 

circunstâncias, razão pela qual não haveria motivo para se afastar o remédio para casos 

tais. 
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17. Nos contratos, em que somente há prestação a cargo de uma das partes, há, ao 

devedor, a prerrogativa de pleitear tanto a resolução do negócio, quanto a readequação de 

sua prestação, de maneira a evitar a onerosidade excessiva. Esta regra parece ser aplicável 

somente aos contratos unilaterais gratuitos, em tutela concedida, especificamente, àqueles 

que, por mera liberalidade, obrigaram-se em benefício exclusivo da contraparte. 

18. O modelo da onerosidade excessiva presente nos artigos 478 a 480 é a resposta do 

legislador para lidar com o fenômeno da incompletude contratual e da racionalidade 

limitada dos agentes econômicos. Por meio de referidos dispositivos (norma exógena), o 

Estado interfere nas atividades de mercado, implementando política pública e catalisando o 

tráfico mercantil. Busca-se, por opção política do legislador, tutelar o agente econômico 

que age, eficientemente (i. é., dentro do padrão do homem ativo e probo), em prol do 

estímulo da livre-concorrência no mercado. Desse modo, o modelo da onerosidade 

excessiva parece ser, plenamente, aplicável aos contratos interempresariais, desde que 

atente às especificidades das relações dessa modalidade. 

19. O suporte fático do artigo 478 do Código Civil traz em seu bojo conceitos legais 

indeterminados (“acontecimentos extraordinários e imprevisíveis”, “excessivamente 

onerosa” e “extrema vantagem”), a exigir do julgador seu preenchimento, a fim de que se 

autorize a consequência normativa prevista no dispositivo. A expressão de maior 

dificuldade é aquela que se refere aos conceitos “acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis”. Esta pode ser caracterizada como lacuna contratual deixada pelas partes, a 

qual deverá ser preenchida pelo julgador, com pauta, essencialmente, no ônus do agente 

econômico de se informar, que, por sua vez, é mensurado com base no padrão de conduta 

do homem ativo e probo do segmento de mercado considerado no caso concreto. Por meio 

deste procedimento, garante-se que a decisão proferida em determinada situação litigiosa 

seja, socialmente, aceita, afastando-se, ainda, o indesejável subjetivismo do intérprete. No 

que se refere às outras duas expressões com conceitos indeterminados (“excessivamente 

onerosa” e “extrema vantagem”), sua verificação deve-se dar em termos de comparação 

entre os sacrifícios e vantagens auferidos por cada uma das partes, após a concretização do 

risco decorrente da superveniência do evento imprevisível e extraordinário. Assim, 

determinada prestação tornar-se-ia, excessivamente, onerosa, na medida em que suprimisse 

qualquer possibilidade de lucro ao devedor (elemento característico dos contratos 

empresariais), impondo-lhe apenas prejuízos com o negócio contratado. De outro lado, a 

vantagem do credor afigurar-se-ia extrema tão somente em razão de ainda persistir, no 
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contexto da onerosidade excessiva: o ente econômico que não foi lesado pela inesperada 

alteração de circunstâncias, certamente, despenderia muito mais recursos para obter a 

vantagem contratual, houvessem as partes considerado o risco imprevisível e 

extraordinário na fase de negociação, e, por isso, há vantagem extrema. 

20. A contratação entre entes empresários desiguais justifica uma tutela diferenciada, 

em prol daqueles que, por força de dependência econômica (dependência empresarial), 

celebraram contratos eivados de coerção. Em geral, no meio empresarial, essa forma de 

dependência relativa tende a surgir em contratos de longa duração, em que se estabelecem 

fortes vínculos econômicos entre as partes. Ilustração típica de tanto seriam os casos de 

contratos de fornecimento de longa duração. Tal hipótese, no entanto, não justifica a 

intervenção judicial no programa contratual, alterando o quanto negociado entre as partes. 

Para fins de onerosidade excessiva, a relação de dependência econômica parece reduzir o 

grau de exigência para verificação do cumprimento do ônus de se informar, eis que, em 

caso de coerção, o agente econômico não terá mesmo exercido, amplamente, sua 

autonomia negocial. O julgador não pode se olvidar desse importante aspecto da relação 

negocial, no caso concreto, ao realizar o preenchimento dos conceitos legais 

indeterminados do artigo 478, sob pena de vir a proferir decisão descolada da realidade 

social. 

21. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no rol de casos analisados, parece 

já ter se apercebido das nuances dos contratos empresariais, especialmente para fins de 

onerosidade excessiva. Dentre os casos identificados, as decisões proferidas pela Instância 

Especial parecem estar em sintonia às expectativas dos players do mercado de grãos de 

soja, em benefício do fluxo de relações econômicas, contribuindo, por conseguinte, com o 

bom desenvolvimento do setor em questão, no caso concreto. 

22. A despeito de o projeto do novo Código Comercial melhor iluminar a relação 

contratual firmada entre empresários, com destaque para os aspectos referentes à diligência 

do empresário, ao ônus de se informar e à contratação assimétrica, a verdade é que não nos 

afigura necessário um novo texto legal referente à onerosidade excessiva em contratos 

empresariais. A redação do artigo 478, com o manuseio adequado da técnica dos conceitos 

indeterminados, já possibilita ao intérprete a aplicação do modelo da onerosidade excessiva 

aos contratos firmados entre entes empresários. A redação dos dispositivos do projeto de 

lei não traz, verdadeiramente, um modelo diferente de revisão contratual, apresentando 
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apenas os mesmos requisitos apontados no artigo 478, mas com redação menos precisa e 

assistemática. É, ainda, criticável a inclusão de preceito permitindo a efetiva revisão do 

contrato empresarial, bem como a exclusão da oferta de renegociação prevista no artigo 

479.  
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