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RESUMO  
 

MENDES, Davi Guimarães. O contrato-quadro no direito privado brasileiro. 2019. f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 
O contrato serve de veste jurídica das relações econômicas e sociais. À medida em que 
estas se transformam, também se modificam os arranjos contratuais. Em razão do poder 
atribuído aos particulares de autorregrarem seus interesses, o surgimento de novas 
estruturas contratuais não ocorre em um só momento, mas descentralizadamente, por 
intermédio da atuação criativa destes. Quando as necessidades da prática comercial 
passam a não mais ser particulares de um ou outro agente, e se generalizam ao ponto de, 
em resposta a elas, surgirem arranjos contratuais coerentes e similares, verifica-se o 
surgimento de novos modelos normativos de tipicidade social. Este é o caso do 
contrato-quadro, objeto de estudo do presente trabalho, cuja origem está identificada na 
resposta encontrada pelos sujeitos contratuais a um problema surgido do aumento de 
complexidade no âmbito negocial: o de garantir ao máximo, em uma relação contratual 
duradoura, a segurança das partes de que o vínculo por elas estabelecido é sério e seu 
conteúdo é previsível, sem com isso vulnerar a flexibilidade de adaptação do programa 
contratual estabelecido. A investigação acerca das questões jurídicas que permeiam os 
contratos-quadro ocorre, no presente trabalho, tanto pela preocupação dogmática de 
compreender quais os limites conceituais e funcionais da figura quanto para contribuir 
com a resolução de problemas que rodeiam o seu âmbito operativo. Essa análise, 
ocorrida por consulta a obras doutrinárias e julgados que se ocuparam dos contratos-
quadro no direito brasileiro e estrangeiro, é conduzida em quatro capítulos. No primeiro, 
aponta-se os limites do contrato-quadro, seus elementos essenciais e o seu conteúdo 
típico, sustentando a sua diferença e autonomia em relação às figuras limítrofes do 
contrato de trato sucessivo, contrato preliminar, condições gerais dos contratos e 
subcontratos. No segundo, identifica-se quais as funções típicas do contrato-quadro, e se 
deduz que elas se manifestam de modo mais acentuado, embora não exclusivo, em 
algumas relações contratuais – a distribuição, a franquia, os empreendimentos conjuntos 
e as relações bancárias. No terceiro, perquire-se se a circunstância de o contrato-quadro 
não definir todos os elementos da relação contratual representa óbice à sua validade, 
bem como se é possível a fixação unilateral dos elementos indefinidos por uma das 
partes, concluindo-se que a indeterminação inicial de elementos contratuais não invalida 
o contrato-quadro, ao passo que a fixação unilateral apenas é compatível com a ordem 
jurídica brasileira se vinculada a critérios prévios e objetivos. Finalmente, no quarto e 
último capítulo, são analisadas as obrigações de negociar de boa-fé e de celebrar os 
acordos que concretizam economicamente a relação contratual, compreendendo-se que 
ambas são compatíveis com o contrato-quadro; que, na ausência de manifestação 
expressa das partes, deve-se presumir que se obrigaram apenas a negociar de boa-fé;  e 
que é diverso o tratamento de ambas na hipótese de seu incumprimento por um dos 
contratantes. 

 
Palavras-chave: Novas tipologias contratuais. Contratos duradouros. Contrato-quadro. 
Contrato de aplicação.  

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

MENDES, Davi Guimarães. The master agreement in Brazilian private law. 2019. f. 
Master’s Thesis – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
The contract serves as the legal instrument of economic and social relations. As those 
relations change, so do the contractual arrangements. Due to the right granted to 
individuals to self-regulate their interests, the emergence of new contractual structures 
does not occur at a single moment, but in a decentralized fashion, through their creative 
action. When the commercial needs are no longer particular to one or the other agent, 
and become widespread to the point that, in response to them, coherent and similar 
contractual arrangements arise, it is unambiguous that new normative models have 
emerged. This is the case of framework contracts, studied in this thesis, which were 
created from the answer found by contractual parties to a problem arising from the 
increase of complexity in their businesses: that of guaranteeing simultaneously, in a 
lasting contractual relationship, the maximum of security for the parties that the bond 
established by them is serious and its content is predictable, without thereby 
undermining their flexibility to adapt their contract. The research on the legal issues 
surrounding framework contracts occurs, in this thesis, both for theoretical reasons, to 
understand what the conceptual and functional limits of framework contracts are, and 
for practical reasons, to contribute to the resolution of legal problems that surround the 
framework contracts in the business practice. This analysis, carried out through the 
study of academic works and court decisions that dealt with the framework contracts in 
Brazilian and foreign law, is held in four chapters. In the first one, the limits of the 
framework contract, its essentialia negotii and its typical content are pointed out. This 
thesis then holds that the framework contracts are different and autonomous in relation 
to lasting contracts in general, preliminary contracts, standard form contracts and 
subcontracting. In the second chapter, the typical functions of the framework contract 
are identified, and this thesis then holds that they are most pronounced in some 
contractual relations, namely distribution contracts, franchise contracts, joint ventures 
contracts and banking contracts. In the third chapter, it is analyzed whether the fact that 
the framework contract does not determines all the elements of the contractual 
relationship voids it, and whether the unilateral determination of the undefined elements 
by one of the parties is possible. This thesis holds that the indetermination of the 
contractual elements of the overall contractual relationship does not void the framework 
contract, whereas the unilateral determination by one of the parties is only compatible 
with the Brazilian legal system if it is bound by prior and objective criteria. Finally, in 
the fourth and final chapter, the obligations to negotiate in good faith and to conclude 
agreements that economically materialize the contractual relationship are studied. This 
thesis holds that both are compatible with the framework contract; that in the absence of 
any express statement of the parties regarding this subject, it must be assumed that they 
are only obliged to negotiate in good faith; and that the consequences of both in the 
event of non-compliance by one of the parties are different. 

 
Keywords: Innovative types of contract. Lasting contracts. Master agreement. Specific 
agreement. 
 
 
 
 
 
 



RESUMÉ 
 

MENDES, Davi Guimarães. Le contrat-cadre en droit privé brésilien. 2019. f. Thèse de 
Maîtrise – Faculté de Droit, Université de São Paulo, São Paulo, 2019. 
 
Le contrat sert d’instrument juridique aux relations économiques et sociales. À mesure 
que ces relations changent, les contrats évoluent également. En raison du pouvoir 
d'autoréguler leurs intérêts conféré aux individus, l'émergence de nouvelles structures 
contractuelles ne se produit pas à un moment donné, mais est décentralisée et c’est la 
conséquence de leur action créatrice. Lorsque les besoins de la pratique commerciale ne 
sont plus spécifiques à l'un ou l'autre des individus et se généralisent de telle sorte que 
nouvelles dispositions contractuelles cohérentes et similaires se dégagent, de nouveaux 
modèles normatifs de typicité sociale arrivent. C’est le cas du contrat-cadre, objet 
d’étude de cette thèse de maîtrise.  L'origine des contrats-cadres est identifiée dans la 
réponse trouvée par les parties du contrat à un problème découlant de la complexité 
accrue des affaires: celui d’assurer au maximum, dans une relation contractuelle 
durable, la sécurité des parties que le lien qu'elles établissent est sérieux et que son 
contenu est prévisible, sans préjudice de la souplesse nécessaire pour adapter le relation 
contractuel. La recherche sur les questions juridiques relatives aux contrats-cadres a 
lieu, dans le présent travail, à la fois pour des raisons théoriques, de comprendre quelles 
sont les limites conceptuelles et fonctionnelles des contrats-cadres, et pour des raisons 
pratiques, de contribuer à la résolution des problèmes juridiques qui entourent le 
contrat-cadre. Cette analyse, réalisée en consultant des travaux académiques et des 
arrêts judiciaires concernant les contrats-cadres en droit brésilien et étranger, comporte 
quatre chapitres. Dans le premier chapitre, les limites du contrat-cadre, ses éléments 
essentiels et son contenu typique sont soulignés. Il est avancé que les contrats-cadres 
sont différents et indépendants des figures juridiques voisines, telles que le contrat 
successift, le avant-contrat, les conditions générales et le sous-contrat. Dans le second 
chapitre, les fonctions typiques du contrat-cadre sont identifiées, et il est soutenu 
qu'elles sont plus prononcées dans certaines relations contractuelles, comme la 
distribution, la franchise, les coentreprises et les relations bancaires. Dans le troisième 
chapitre, il est examiné si le caractère du contrat-cadre de ne définire tous les éléments 
de la relation contractuelle constitue un obstacle à sa validité, et si la fixation unilatérale 
de ces éléments non définis par l'une des parties est possible. Il est conclu que 
l'indétermination des éléments contractuels de la relation contractuelle globale 
n'invalident pas le contrat-cadre, et que la fixation unilatérale des éléments contractuels 
est compatible avec l'ordre juridique brésilien tant qu'elle est soumise à des critères 
préalables et objectifs. Enfin, au quatrième et dernier chapitre, ils sont examinées les 
obligations de négocier de bonne foi et de conclure des accords mettant en œuvre 
économiquement la relation contractuelle. Il est avancé que ces deux obligations sont 
compatibles avec le contrat-cadre; que, en l'absence de stipulation expresse des parties, 
il faut présumer qu'elles n'étaient tenues que de négocier de bonne foi; et que les 
conséquences des deux en cas de défaillance contractuelle sont différentes. 
 
Mots-clés: Nouvelles typologies contractuelles. Contrats durables. Contrat-cadre. 
Contrat d’application.  
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INTRODUÇÃO 

 

Dois agentes econômicos vislumbram ser vantajosa a inauguração de uma 

relação contratual. No entanto, dadas as peculiaridades de suas atividades comerciais, 

chegam a um impasse: de um lado, a viabilidade econômica da cadeia de negócios que 

pretendem estabelecer depende de sua manutenção a longo prazo, e, de outro, o 

dinamismo e a insegurança do setor em que atuam impedem a fixação de todos os 

elementos contratuais, pois certa margem de flexibilidade é reclamada por ambas. 

A busca, na prática comercial, por uma estrutura contratual que compatibilizasse 

tais interesses aparentemente opostos – a segurança, de um lado, que o vínculo 

contratual será duradouro, sem que se prejudique a flexibilidade de adaptá-lo ao longo 

do tempo –, explica o surgimento dos contratos-quadro. 

O contrato, em acepção geral, trata-se de instrumento jurídico que reflete uma 

realidade econômico-social que lhe é exterior, figurando como importante mecanismo 

de alocação de recursos e gestão de riscos. Como tal, responde às exigências advindas 

das relações econômicas e dos processos de produção, e, nisto, reflete as necessidades 

sociais. 

Sob essa perspectiva, o contrato-quadro foi desenvolvido para a resolução de 

problemas práticos surgidos no âmbito das relações econômicas, cuja complexidade 

crescente justificou a preocupação dos operadores do direito em desenvolver um 

instrumento contratual apto a resguardar tanto a segurança quanto a flexibilidade de 

vínculos comerciais duradouros. 

As necessidades dos agentes econômicos, outrora particularizadas, 

generalizaram-se ao ponto de estruturas contratuais assemelhadas serem constantemente 

replicadas para a resolução de problemas semelhantes, o que é hoje patente pela adoção 

dos contratos-quadro em áreas diversas. 

Ilustra-se a questão com as relações de distribuição. O fornecedor e o 

distribuidor desejam iniciar um encadeamento de acordos de longa duração, mas não 

podem fixar, desde o momento inicial, todos os elementos de sua relação contratual. 

Não podem, por exemplo, fixar de plano o preço que se manterá vigente por toda a 

duração de seu vínculo, pois este é suscetível de diversas modificações econômicas. 

Inobstante, também não lhes é interessante a conclusão, caso a caso, de novos contratos, 

pois isto exigiria a constante renegociação de todos os aspectos das avenças. 

A fim de remediar essa situação, há a celebração de um contrato-quadro, pelo 

qual são estabelecidos elementos da relação contratual a respeito dos quais as partes já 



16 

estão seguras para fixar prolongadamente, mas são deixados outros pontos em aberto – 

não é determinado, por exemplo, o preço dos bens que serão distribuídos, o qual é 

deixado para a negociação e definição das partes em cada oportunidade em que 

desejarem celebrar acordos de aquisição dos produtos.  

Em nenhum caso – e não é diferente nos contratos-quadro – é efetivamente 

possível dissociar completamente o contrato, na medida em que constitui fenômeno 

jurídico, das necessidades econômico-sociais por ele instrumentalizadas, haja vista que 

ambas estão relacionadas e a compreensão de um aspecto depende da análise do outro.  

Contudo, em arquiteturas contratuais surgidas da prática comercial como são os 

contratos-quadro, é nítido o surgimento, em primeiro momento, de um arranjo destinado 

a atender as necessidades econômicas, postergando-se a reflexão acerca dos contornos 

jurídicos das estruturas surgidas. 

Ocorre que a conformação dos contratos-quadro às exigências econômico-

sociais – isto é, a sua inequívoca adaptação aos imperativos de mercado – não é 

suficiente para superar as problemáticas jurídicas que os permeiam. 

Por se tratar de figura cujo desenvolvimento é recente, não estão claros, ainda, 

quais são os seus reais contornos jurídicos, sendo imprecisa a sua delimitação 

conceitual.  

Diante dessa indeterminação, são diversas as tentativas de reduzir os contratos-

quadro a outras figuras jurídicas, a exemplo dos contratos de trato sucessivo, contratos 

preliminares, condições gerais dos contratos e subcontratação.  

Não apenas, permanece sem o devido esclarecimento quais são as funções 

efetivamente desempenhadas pelos contratos-quadro em geral, e, mais especificamente, 

nas relações contratuais em que estão tipicamente inseridos. 

Há quem aponte que a função precípua do contrato-quadro seria a de impor às 

partes a obrigação de contratar, evitar custos excessivos, ao tornar desnecessárias 

sucessivas negociações acerca das cláusulas essenciais dos contratos celebrados, 

integrar economicamente as partes, iniciar relações duradouras de cooperação,  ou, 

ainda, gerir os riscos ocasionados pela impossibilidade de determinação imediata dos 

elementos essenciais da relação contratual. 

A indeterminação, no contrato-quadro, de elementos essenciais da relação 

contratual, que se afigura um de seus índices típicos inafastáveis, bem como a frequente 

concessão a um dos contratantes do poder de fixar unilateralmente estes elementos, são 

outras problemáticas que impõem uma análise detida.  
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Estas consistem em imposições da vida comercial cuja validade já foi 

vigorosamente contestada, por exemplo, na França, sob um tratamento normativo que 

em muito se assemelha ao atualmente vigente no Brasil. Ademais, ainda que superada a 

questão da validade da estipulação de fixação unilateral dos elementos essenciais da 

relação contratual, necessário se faz o estudo daquilo que se entende por fixação abusiva 

de tais pontos.  

Pairam dúvidas, igualmente, a respeito das obrigações assumidas pelos 

contratantes no contrato-quadro, bem como à exequibilidade deste contrato, em função 

da já mencionada indeterminação de alguns dos elementos essenciais das relações 

contratuais por ele inauguradas. 

Enquanto alguns apontam ser possível a assunção tanto de obrigações de 

contratar quanto de obrigações de negociar de boa-fé os acordos que se seguem à 

celebração dos contratos-quadro, há quem defenda que da própria celebração do 

contrato-quadro decorreria algum dever jurídico específico, sob pena de se frustrar a sua 

finalidade econômica e se descaracterizar a figura. 

Independentemente da posição adotada, todavia, não há também o devido 

esclarecimento acerca das consequências da inexecução das obrigações em questão, 

tanto no que se refere à avaliação da possibilidade de sua execução específica quanto no 

que atine aos parâmetros de quantificação das indenizações decorrentes de seu 

descumprimento. 

Todas as temáticas citadas são objeto deste trabalho nos capítulos que se 

seguem, os quais procuram identificar as respostas mais apropriadas para os 

questionamentos postos sob a ótica da ordem jurídica brasileira, e, em o fazendo, 

alcançar compreensão global acerca dos contratos-quadro, seja sob a sua perspectiva 

estrutural e conceitual, seja sob a sua perspectiva funcional, e ainda no tocante aos 

aspectos operativos que lhe são controvertidos. 

Este estudo não desconsidera a experiência estrangeira a respeito dos contratos-

quadro, e toma em especial consideração o desenvolvimento da matéria na França, 

Itália, Portugal e Alemanha, bem como recorre, nos pontos em que isso é oportuno, ao 

direito romano. Preocupa-se, entretanto, em não importar soluções incompatíveis com a 

disciplina jurídica do Brasil e a sua história de desenvolvimento. 

No primeiro capítulo, é conduzida a delimitação conceitual do objeto de estudo 

do trabalho, indicando-se a quais acordos se faz referência ao utilizar o termo de 

“contrato-quadro”, e, contrariamente, quais espécies jurídicas, embora aproximadas em 

certos aspectos, com ela não se confundem. 
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Em seguida, perquire-se, no segundo capítulo, quais as principais funções 

assumidas pelos contratos-quadro, especialmente nas relações contratuais em que estes 

são usualmente adotados. Verifica-se, neste ponto, quão abrangente sob o aspecto 

prático é esta figura, bem como a diversidade de propósitos para os quais é empregada. 

Adentrando no âmbito operativo dos contratos-quadro, é investigado, no terceiro 

capítulo, em que medida a indeterminação de elementos essenciais da relação contratual 

e a outorga a uma das partes do poder formativo de fixá-los unilateralmente seriam 

compatíveis com a ordem jurídica brasileira. 

Finalmente, no quarto capítulo são analisadas as obrigações das partes de 

negociar de boa-fé e de celebrar os contratos de aplicação, indagando-se se alguma 

destas é incompatível com os contratos-quadro, ou, por outro lado, é essencial à sua 

caracterização. Igualmente, examina-se a possibilidade de execução específica destas 

obrigações e de que modo se dá a tutela indenizatória em caso de seu incumprimento. 

O método de pesquisa empregado para responder tais questionamentos foi 

qualitativo, mediante investigação indireta em fontes bibliográficas, notadamente obras 

doutrinárias e julgados. 

Ao longo do trabalho, nos trechos em que foi necessária a citação e transcrição 

obras redigidas em línguas estrangeiras, realizou-se diretamente pelo autor a tradução 

livre dos textos, aqui excluídos aqueles que obtiveram edições nacionais, cujos 

respectivos tradutores foram indicados. 

Além disso, o trabalho de exegese das fontes romanas citadas foi realizado 

mediante consulta ao texto do Corpus iuris civilis na 15ª edição crítica de Theodor 

Mommsen e Paul Krüger1.  

A título de auxílio, recorreu-se às traduções de Ildefonso García del Corral, do 

Digesto para o espanhol2, de Henry Hulot, do Digesto para o francês3, e de Fred Blume 

do Codex para o inglês4. Fez-se uso, igualmente, das Institutas de Gaio na 3ª edição 

crítica de Wilhelm Studemund e Paul Krüger5, e de seu texto vertido para o português 

por Alexandre Correia e Gaetano Sciascia6. Foram realizadas pelo autor as demais 

traduções do texto latino para o português. 

                                                           
1 MOMMSEN, Theodor; KRÜGER, Paul. Corpus iuris civilis. 15. ed. Berlin: Weidmannos, 1928. 
2 GARCÍA DEL CORRAL, Ildefonso. Cuerpo del derecho civil romano. Barcelona: Molinas, 1892. 
3 HULOT, Henri. Les cinquante livres du digeste ou des pandectes de l’empereur Justinien. Metz : 
Imprimeurs-Libraires ; Paris : Depôt des Lois, 1803. 
4 BLUME, Fred. Annotated Justinian Code. Disponível em: <http://www.uwyo.edu/lawlib/blume-
justinian/ajc-edition-2/>. Acesso em: 26 out. 2017. 
5 STUDEMUND, Wilhelm; KRÜGER, Paul. Gai institutiones. 3. ed. Berlin: Weidmannos, 1891. 
6 CORREIA, Alexandre; SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito romano. 6. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1988, v. 2.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito contratual, a exemplo de outras searas da ciência jurídica, beneficia-se 

do emprego de processo tipológico na criação normativa pelo aumento de certeza e 

objetividade em suas soluções, alcançado na medida em que são estabelecidos modelos 

normativos a que se pode recorrer gradualmente, a depender se a estrutura analisada se 

aproxima mais ou menos dos índices típicos estabelecidos.  

É, todavia, especialmente notável no direito dos contratos, ao menos nas ordens 

jurídicas que, a exemplo da brasileira, adotam um sistema de tipicidade flexível – e não 

rígida, como por muito tempo predominou no direito romano –, a circunstância de a 

incorporação dos tipos jurídicos contratuais à ordem jurídica não ocorrer apenas por 

intermédio do legislador, mas também dos particulares. Estes acabam por criar 

verdadeiros modelos normativos no curso de suas relações econômicas, os chamados 

tipos contratuais sociais. 

Essa peculiar conformação permite vislumbrar o processo de desenvolvimento 

de modelos normativos contratuais em ao menos três “velocidades” distintas: uma 

primeira, mais célere, na qual os agentes econômicos agem de modo criativo na busca 

descentralizada de novos arranjos para as suas operações; uma segunda, intermediária, 

já inserida na realidade jurídica, na qual os operadores do direito elaboram, também em 

atividade criativa, estruturas contratuais inovadoras, destinadas a se ajustar às 

particularidades das novas operações econômicas surgidas; e uma terceira, mais lenta 

que as demais, em que os intérpretes-aplicadores do Direito – estudiosos e julgadores – 

e o legislador, atuam em um processo simultâneo de descoberta e criação jurídica, 

adequando as novas estruturas surgidas ao sistema jurídico, e assim criando novos 

modelos normativos contratuais, sejam social ou legalmente típicos. 

O desenvolvimento dos contratos-quadro ilustra esse processo. Consistem em 

contratos originados da realidade econômico-social mediante atuação criativa de 

agentes econômicos (primeira velocidade) e jurídicos (segunda velocidade) em resposta 

a novas necessidades comerciais identificadas em certos enleios negociais. 

Percebe-se que o estudo dos contratos-quadro se situa na terceira velocidade do 

direito contratual, e diz respeito à descoberta de seu modelo regulativo socialmente 

típico, cuja elaboração deve ocorrer em atenção tanto aos usos reiterados do mercado 

quanto aos limites jurídicos identificados no sistema de direito privado brasileiro. 

Os contratos-quadro, por vezes nomeados contratos normativos, contratos-tipo, 

contratos-base e contratos guarda-chuva – terminologias preteridas seja por gerarem 
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confusões no estudo da temática, seja por serem menos usuais –, são os contratos 

normativos que inauguram uma relação contratual na qual as partes não podem ou não 

desejam determinar, imediatamente, todos os seus elementos essenciais, destinando-se a 

reger o modo de celebração, o conteúdo e a forma de contratos futuros, nomeados 

contratos de aplicação – nomenclatura adotada em detrimento de outras, como contratos 

satélites, contratos individuais e contratos de execução, também menos claras e menos 

usuais que aquela empregada –, e obrigando as partes, desde logo, a cooperarem entre si 

para que o propósito de conclusão dos contratos de aplicação seja alcançado. 

Os contratos-quadro fazem parte do gênero mais abrangente dos negócios 

jurídicos normativos, que são aqueles cujo objeto é a disciplina – ainda que parcial e/ou 

incompleta – de futuros negócios jurídicos, a serem celebrados entre as suas partes 

originárias ou entre terceiros que aderem a eles, obrigando-lhes a seguir, na conclusão 

destes negócios vindouros, certas diretrizes predispostas. Neles, o poder dos particulares 

de autorregrar seus interesses – autonomia privada – volta-se para regular a si próprio. 

A denominação de “normativo” não contraria o caráter negocial dos contratos-

quadro ou os equipara a normas jurídicas estatais, mas apenas visa a demonstrar que 

estes regem em abstrato negócios jurídicos futuros, regulando-os. 

Tais contratos inauguram uma relação contratual na qual há o regramento prévio 

dos contratos de aplicação, mais especificamente de seu modo de celebração, de seu 

conteúdo e de sua forma, mas em que não são fixados todos os elementos essenciais. 

Em havendo imediatamente tal determinação, estar-se-á possivelmente diante de 

contrato preliminar, se houver alguma reserva de complementação, ou de contrato de 

trato sucessivo, se todos os elementos já estiverem definidos, mas em hipótese alguma 

se terá contrato-quadro. 

Embora se trate de contrato normativo, o contrato-quadro estabelece 

necessariamente ao menos um dever jurídico imediato para a suas partes: o de 

cooperarem para o seguimento da cadeia de negócios inaugurada através da conclusão 

dos contratos de aplicação. Caso tal obrigação não esteja presente, não se está diante de 

contrato-quadro, mas possivelmente de negócio jurídico normativo diverso. 

O contrato-quadro se traduz em categoria contratual – mais abrangente sob o 

aspecto conceitual que um tipo contratual –, pois pode reentrar em diferentes tipos 

contratuais, isto é, pode assumir diversas funções. Não há de se falar, portanto, de um 

quadro global funcional único no qual suas características estariam inseridas.  

Diretamente atrelados aos contratos-quadro, identifica-se os contratos de 

aplicação como todos aqueles contratos que são regidos por um contrato-quadro e têm 
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por escopo a concretização do objeto econômico inaugurada por este, o que ocorre 

mediante a fixação dos elementos essenciais inicialmente indefinidos. 

O conteúdo característico do contrato-quadro se divide entre os seguintes 

conjuntos de elementos: delimitação do âmbito de incidência, em que há definição de 

quais são os contratos regulados pelo contrato-quadro, isto é, quais são os acordos que 

se reputam contratos de aplicação; conteúdo normativo específico, em que se estabelece 

as regras que regem o processo de formação dos contratos de aplicação e o conteúdo 

destes; e conteúdo obrigacional imediato, cláusulas imediatamente eficazes relacionadas 

à relação contratual em geral.  

Algumas outras figuras jurídicas se aproximam do contrato-quadro em um ou 

mais desses aspectos, sem, no entanto, com ele se confundirem. 

Neste sentido, embora sejam dotados de certos atributos semelhantes, não se 

deve confundir os contratos-quadro com: os contratos de trato sucessivo, que, embora 

também regrem relações presumivelmente longas, consistem em acordos únicos, nos 

quais há definição imediata de todos os elementos da relação contratual; os contratos 

preliminares, que, apesar de também serem preparatórios de contratos futuros, devem 

determinar todos os elementos essenciais do contrato definitivo a ser concluído, ao 

passo que os contratos-quadro, por definição, não podem fixam todos esses elementos; 

as condições gerais dos contratos, que, inobstante também regrem o conteúdo de 

acordos futuros, não são dotadas de natureza contratual, tratando-se de negócios 

jurídicos unilaterais; e a subcontratação, que, conquanto também dê origem a uma 

estrutura contratual complexa, em que um contrato inicial se liga a contratos autônomos 

posteriormente celebrados, distingue-se dos contratos-quadro em razão da identidade de 

objeto entre o contrato de base e o subcontrato, ao passo que entre contratos-quadro e 

contratos de aplicação isso não ocorre, sendo muito distintos o objeto, a qualificação e 

até a natureza dos direitos e deveres contraídos em cada um. 

Em que pese não seja possível identificar todas as funções assumidas pelo 

contrato-quadro em relações jurídicas concretas, pois são tantas quanto a criatividade e 

engenhosidade humanas podem vislumbrar dentro dos limites do ordenamento jurídico, 

concluiu-se que são típicas do contrato-quadro as funções de conciliar os aparentemente 

conflituosos interesses de flexibilidade e segurança da operação econômica planejada; 

atuar como mecanismo de redução dos custos de transação nas relações contratuais em 

que é empregado; e promover, a depender das necessidades concretas, a ampliação da 

cooperação entre os contratantes ou ainda a sua integração econômica. 
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A função de conciliação dos interesses de flexibilidade e de segurança da relação 

contratual se explica na necessidade prática de se garantir que o vínculo das partes é 

sério, mas não o tornar rígido ao ponto de dificultar adaptações ao longo do tempo. Tal 

função decorre, a um só tempo, do conteúdo normativo do contrato-quadro, pelo qual se 

confere segurança às partes mediante fixação prévia de parte do objeto dos contratos de 

aplicação, e da indefinição dos elementos essenciais da relação contratual, que 

proporciona flexibilidade aos acordantes, eis que tais pontos devem ser negociados e 

determinados para cada contrato de aplicação, assim facilitando a sua adaptação ao 

longo do tempo. 

A função de redução dos custos de transação se situa no papel assumido pelo 

contrato-quadro de minorar os custos informacionais e de negociação das partes. A 

diminuição dos custos relacionados à obtenção de informações é oriunda da 

característica do contrato-quadro de estabelecer previamente parte do conteúdo dos 

contratos de aplicação, assim atuando como instrumento de simplificação do negócio ao 

instituir “regras do jogo” que orientam os pactuantes e fazem com que estes não tenham 

de buscar se informar acerca de quais são as condições comerciais praticadas em 

determinado momento por parceiros comerciais. Já a redução dos custos de negociação 

está relacionada à desnecessidade, tão logo é celebrado o contrato-quadro, de rediscutir 

os pontos que já restaram nele fixados por ocasião de cada uma das negociações 

pontuais destinadas à conclusão dos contratos de aplicação, o que contribui para que 

este processo ocorra de modo mais célere. 

Concluiu-se, no que se refere às funções de ampliação da cooperação e de 

integração econômica dos contratantes, que não se trata de funções opostas ou 

mutuamente excludentes, mas sim de graus de intensidade diversos de uma mesma 

finalidade. A ampliação da cooperação é típica dos contratos-quadro, e, em sendo 

acrescidos mecanismos que levem a atuação colaborativa das partes ao ponto de haver 

interferência parcial de uma nas atividades da outra, o que ocorre sobretudo nas relações 

de distribuição, verifica-se a integração econômica dos contratantes.  

Ainda sob a perspectiva da análise funcional dos contratos-quadro, aferiu-se que 

em certas relações contratuais nas quais são mais frequentemente adotados a categoria 

assume caracteres e finalidades peculiares. Está presente em todas elas, no entanto, a 

função típica e mais característica dos contratos-quadro: a de harmonização dos 

desígnios de segurança e de flexibilidade no âmbito da relação contratual. 

Nas relações de distribuição é que o contrato-quadro obteve mais notável 

desenvolvimento e mais tem sido empregado, não sendo exagerado afirmar que o 
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contrato-quadro de distribuição é o “contrato-quadro por excelência”. Em tais relações 

prevalece a função de integração econômica das partes, a qual serve para aprofundar os 

vínculos existentes entre os acordantes e formar imediatamente um quadro global que 

alinha seus interesses em direção aos objetivos perseguidos pela rede de distribuição. 

A exemplo dos contratos-quadro de distribuição, a função precípua dos 

contratos-quadro de franquia é a integração econômica das partes, na medida em que o 

franqueado se insere na rede de franquia e tem a sua atuação empresarial orientada pelo 

modelo comercial estabelecido pelo franqueador. Diferem-se, no entanto, as espécies, 

em razão sobretudo da maior diversidade dos contratos de aplicação regrados pelo 

contrato-quadro de franquia, bem como por se inserirem estes em um escopo global de 

transferência de conhecimento, o qual não é predominante na distribuição. 

Os contratos de empreendimento conjunto, em razão de se subdividirem em 

diversos grupos com várias peculiaridades entre si, manifestam, quando da adoção de 

contratos-quadro, a predominância de várias de suas funções. Depreendeu-se, por 

exemplo, que nas associações empresariais para execução de projetos pontuais, 

predomina a função de redução dos custos de transação, figurando o contrato-quadro de 

modo particularmente notável como centro de organização, e representando alternativa 

contratual à constituição de sociedade empresária que atenderia às mesmas finalidades, 

ao passo que nos empreendimentos conjuntos de tipo cooperativo, como sugere a 

nomenclatura, é privilegiada a função do contrato-quadro de ampliação da cooperação 

das partes. Ainda há relações contratuais de empreendimento conjunto, como são as de 

investimento e de concentração, em que o contrato-quadro assume função integrativa, 

sendo chamado para auxiliar os acordantes, inclusive, em matérias de ordem 

parassocial, haja vista que é frequente nesses casos a constituição de sociedades 

empresárias em conjunto (joint ventures). 

Verificou-se que são especialmente interessantes os contratos-quadro bancários, 

os quais, diversamente dos demais tratados, são usualmente de consumo, e não 

empresariais. Os contratos de abertura de conta bancária podem ser reconduzidos à 

categoria dos contratos-quadro, não se revelando óbice a tanto a circunstância de não 

consagrarem normalmente qualquer obrigação das partes de concluir contratos de 

aplicação. Prevalece nos contratos-quadro bancários a função de redução dos custos de 

transação, observada no auxílio ao processo de massificação de celebração de contratos 

futuros, normalmente em associação à utilização de condições gerais dos contratos. 

Geral a todos os contratos-quadro, independentemente de suas funções concretas 

ou das relações econômicas em que estão inseridos, é a indeterminação ao menos 
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parcial dos elementos contratuais essenciais da relação contratual global, e, por 

corolário, dos contratos de aplicação, característica que se revela o mais evidente índice 

típico da categoria. 

Apesar de poder variar em extensão, a moldura de disciplina contratual oferecida 

pelo contrato-quadro não pode ser completa, chegando ao ponto de regular todos os 

elementos necessários à concretização econômica da relação contratual. A reserva de 

complementação deve abranger ao menos algum dos elementos essenciais, cuja fixação 

deve ocorrer apenas por ocasião da celebração dos contratos de aplicação.  

Essa importante nota distintiva ocasiona ao longo do tempo, e em diversos 

ordenamentos jurídicos, questionamentos à validade dos contratos-quadro, seja sob a 

alegativa de não haver suficiente determinação de seu objeto, seja sob o fundamento de 

que não seria possível a atribuição a uma das partes do poder de fixar os elementos 

essenciais inicialmente indeterminados. 

Concluiu-se, quanto ao primeiro ponto – possível invalidade do contrato-quadro 

por indeterminação de seu objeto, ante a ausência de definição imediata de todos os 

elementos essenciais da relação contratual –, que as resistências se devem à dificuldade 

de alguns de compreender que contratos-quadro e contratos de aplicação, embora 

próximos, são autônomos, e não devem ter seus requisitos de validade confundidos.  

Compreende-se que, em sendo o contrato-quadro distinto dos contratos de 

aplicação, também são diversos os objetos de ambos, não sendo razoável se exigir que o 

objeto destes últimos já tivesse de ser certo (determinado ou determinável) ao tempo de 

conclusão do primeiro contrato. O momento adequado para se verificar se o objeto dos 

contratos de aplicação é ou não ao menos determinável é após a conclusão destes, e não 

no momento de celebração do contrato-quadro, cujo exame de validade deveria ser 

realizado em atenção ao seu próprio objeto, e não dos acordos que lhe sucedem. 

Essa interpretação, a mesma que prevaleceu na França após décadas de 

contestação à validade dos contratos-quadro sob o fundamento de que seria 

indeterminado seu objeto, ainda não predominou nos tribunais brasileiros, os quais, 

embora usualmente entendam não haver nulidade nos contratos-quadro pelo simples 

fato de não determinarem todos os elementos dos contratos de aplicação, não adotam o 

fundamento mais adequado para a discussão, que seria a distinção do objeto do 

contrato-quadro e dos contratos de aplicação, limitando-se a pontuar que os elementos 

essenciais indefinidos seriam determináveis desde a celebração do contrato-quadro. 

Em relação ao segundo ponto de questionamento – possível invalidade do 

contrato-quadro decorrente da atribuição a uma das partes do poder de fixar 
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unilateralmente elementos essenciais da relação contratual –, concluiu-se que a validade 

ou não do contrato depende dos limites do poder atribuído à parte. 

A cláusula de contratos-quadro pela qual se outorga a um dos acordantes o poder 

formativo de determinar sozinho certos elementos dos contratos de aplicação, sem que 

seja prestada nova anuência por sua contraparte, se estiver limitada por critérios prévios 

e objetivos, não ensejará a invalidade do contrato. Contrariamente, se não houver 

semelhante balizamento, e for previsto no contrato-quadro que a fixação pode ocorrer 

segundo o exclusivo arbítrio da parte, então será nula a cláusula. Neste ponto, verificou-

se que, uma vez mais, os tribunais brasileiros acertam na solução, mas se equivocam na 

fundamentação, afirmando que não há fixação unilateral quando esta é limitada por 

critérios objetivos, ao passo que, na realidade, apenas deveria ser admitido que a fixação 

unilateral não invalidaria o contrato nestes casos. 

Se o contrato-quadro se limitar a dispor que certos elementos contratuais serão 

determinados por uma das partes, sem especificar se tal escolha ocorrerá de acordo com 

uma margem de discricionariedade ilimitada ou se será adstrita por alguma baliza, 

dever-se-á privilegiar, em não sendo possível estabelecer o sentido atribuído pelos 

contratantes à cláusula em questão, a interpretação que preservará a validade do 

contrato, ou seja, de que as partes previram que o poder de fixação, embora titularizado 

por apenas uma das partes, seria balizado por parâmetro prévio e objetivo. Isso depende, 

entretanto, de as circunstâncias negociais autorizarem tal interpretação.  

Na hipótese de ser autorizada a interpretação apta a preservar a validade do 

contrato, dever-se-á proceder com a fixação dos elementos dos contratos de aplicação 

em atenção aos padrões médios adotados pela parte que titulariza o poder formativo. 

Caso não seja possível, por qualquer motivo, fazer uso desse parâmetro de limitação da 

discricionariedade da parte, as partes podem optar por estipular um novo critério de 

fixação ou por negociar livremente também este elemento dos contratos de aplicação. 

Por outro lado, se as circunstâncias interpretativas levarem à conclusão de que as 

partes intentavam, na realidade, que a colmatação das lacunas dos contratos de 

aplicação ocorresse segundo a total discricionariedade de um dos contratantes, então se 

deverá concluir pela nulidade de tal disposição. 

Se o contrato-quadro dispuser que certos elementos dos contratos de aplicação 

serão fixados segundo o puro e exclusivo arbítrio de alguma das partes, seja 

explicitamente ou implicitamente, será, de logo, nulificado tal regramento. Caso se trate 

de nulidade parcial, separável do restante do conteúdo do contrato-quadro, apenas a 

disposição específica que determina a fixação unilateral mediante arbítrio exclusivo será 
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invalidada. A separabilidade deve ser demonstrada pela parte que a alega, presumindo-

se, em princípio, que a nulidade afeta todo o conteúdo do contrato-quadro. 

Anota-se que a matéria em comento encontra melhor regramento nas ordens 

jurídicas que, diferentemente do Brasil, permitem a determinação unilateral de 

elementos contratuais mesmo segundo o puro arbítrio dos contratantes, apenas 

controlando o exercício abusivo ou não deste poder. Trata-se, no entanto, de conclusão 

que faz de lege ferenda, e não expõe a disciplina que a temática recebe atualmente no 

ordenamento pátrio. 

Em análise acerca do dever de cooperação decorrente dos contratos-quadro, 

apontou-se que este seria reforçado, acaso comparado ao constatado em relações 

contratuais em geral, pois seus efeitos se fariam sentir não apenas no contrato-quadro, 

mas também no processo de formação de contratos diversos e autônomos, orientando a 

atuação das partes para que criem meios – e, sob outra perspectiva, não ocasionem 

óbices – à conclusão dos contratos de aplicação.  

Asseverou-se que desse dever de cooperação reforçado resultam inúmeros 

deveres de conduta que orientam a atuação das partes, tanto positivamente, orientando a 

prática de atos comissivos necessários à continuidade da relação contratual global 

planejada, quanto negativamente, conduzindo as partes a se absterem de praticar atos 

que inviabilizem ou dificultem o alcance dos propósitos da relação contratual global, e, 

consequentemente, a pactuação dos contratos de aplicação. 

É controvertido se o dever de cooperação reforçado, sob aspecto positivo, daria 

azo apenas a uma obrigação das partes de negociar de boa-fé os termos dos contratos de 

aplicação ou de efetivamente celebrá-los. 

Adentrando nesta discussão, concluiu-se ser inadequada a opção da doutrina 

francesa de abordar o debate com esteio na classificação das obrigações entre de meios 

e de resultado, pois deslocaria a análise de seu ponto essencial: ao invés de se perquirir 

qual das obrigações decorre naturalmente dos contratos-quadro, iniciar-se-ia uma 

investigação posterior, que depende de sua prévia resolução, a saber, se esta obrigação 

se classificaria como de meios ou de resultado. 

Estabeleceu-se que o mais adequado seria verificar qual seria a legítima 

confiança criada nas partes em atenção aos índices típicos do contrato-quadro, para, 

assim, definir se decorreria deste uma obrigação de negociar de boa-fé ou de contratar, e 

se tais obrigações se revelariam elementos categoriais inderrogáveis ou derrogáveis da 

categoria. 
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Após a exposição das diferentes posições dos autores que adentram nesta 

discussão, verificou-se que estes frequentemente travam debates distintos entre si, 

alguns situando a discussão no âmbito dos elementos categoriais inderrogáveis e outros 

na seara dos elementos categoriais derrogáveis, de modo que a questão também deveria 

ser analisada separadamente. 

Concluiu-se que nem a obrigação de negociar de boa-fé nem a obrigação de 

celebrar os contratos de aplicação se revelam elementos essenciais dos contratos-

quadro. Considerada exclusivamente, a circunstância de um contrato prever uma ou 

outra das obrigações citadas não impede a sua qualificação como contrato-quadro, 

porque elas não afastam nenhum dos elementos de caracterização da categoria, mas 

apenas revelam graus diversos do dever de cooperação reforçado, sendo de grande 

serventia dogmática reunir ambas as classes sob uma mesma categoria, assim 

permitindo o seu estudo conjunto, delimitando de modo adequado os contratos-quadro.  

Por outro lado, no tocante à investigação de se alguma das obrigações figuraria 

como elemento natural dos contratos-quadro, compreendeu-se que a definição 

perpassaria pela determinação de qual seria o conteúdo mínimo do dever de cooperação 

reforçado inserido nos contratos-quadro. Tal dever, por consistir em limitação – ainda 

que voluntária – à liberdade de contratar das partes, tem de ser interpretado 

restritivamente, de modo que, em não estipulando as partes qual o grau em que se 

obrigam a colaborar para concluir os contratos de aplicação, há de se prevalecer apenas 

o seu conteúdo mínimo. 

O conteúdo mínimo do dever de cooperação reforçado, e, portanto, o elemento 

categorial derrogável dos contratos-quadro, é a obrigação de negociar de boa-fé os 

contratos de aplicação, pois representa o nível mais elementar – o menor grau de 

intensidade – em que podem colaborar as suas partes com vistas a dar continuidade à 

relação contratual iniciada. 

Concluiu-se, assim, que, se os contratantes não estabelecerem qual o seu grau de 

vinculação à celebração dos contratos de aplicação, estarão ele obrigados apenas a 

negociar os termos destes acordos de boa-fé, não havendo óbice, entretanto, à 

derrogação desta obrigação, desde que para reforçá-la.  

Em resumo, constatou-se que o elemento essencial dos contratos-quadro seria o 

estabelecimento de ao menos uma obrigação de negociar de boa-fé os contratos de 

aplicação, a qual pode ser substituída, desde que para ser intensificada, por meio da 

estipulação de uma obrigação de contratar. 
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Depreendeu-se serem distintas as consequências do descumprimento das 

obrigações de negociar de boa-fé e de celebrar os contratos de aplicação. 

No que se refere à obrigação de negociar de boa-fé, entendeu-se, em primeiro 

lugar, que ela jamais comportaria execução específica, de um lado porque o juiz não 

poderia se substituir às partes, negociando por elas, e, de outro, tendo em vista que não 

seria efetiva a adoção de medidas coercitivas para forçar as partes a negociarem, pois 

nesse caso já estaria clara a ausência de disposição do contratante de estabelecer 

tratativas efetivamente destinadas à continuidade da relação contratual. 

Concluiu-se, ademais, quanto à tutela indenizatória em caso de incumprimento 

da obrigação de negociar, que a quantificação da reparação dos danos sofridos pela 

parte deveria ocorrer em atenção ao interesse negativo, isto é, adotando como referência 

a situação hipotética de ausência de dano em que não houve a celebração do contrato-

quadro. Isso se justifica na impossibilidade prática de se aferir qual seria o resultado das 

negociações caso tivessem tido sequência., bem como na inexistência de obrigação de 

contratar das partes, que impede que se confira à parte lesada o resultado prático da 

conclusão dos contratos de aplicação. 

Por outro lado, em relação à obrigação de celebrar os contratos de aplicação, 

averiguou-se que, de modo geral, não comportaria, igualmente, execução específica, 

ante a ausência de determinação de elementos essenciais da relação contratual, os quais 

não poderiam ser fixados pelo juiz. No entanto, em alguns casos particulares seria 

possível a execução específica, mais especificamente quando os elementos pendentes de 

determinação nos contratos de aplicação fossem muito reduzidos, e já tivessem sido 

preestabelecidos critérios objetivos para a fixação destes. 

Por fim, concluiu-se que a indenização atribuída à parte lesada em caso de 

incumprimento da obrigação de celebrar os contratos de aplicação deveria ser calculada, 

via de regra, com esteio no interesse positivo, isto é, com vistas à situação hipotética de 

ausência de dano em que houve o cumprimento da obrigação, pois apenas assim se 

tutelaria adequadamente o direito da parte lesada de concluir os acordos. Dever-se-ia, 

portanto, levar as partes ao estado em que razoavelmente estariam se tivesse sido 

atendido o dever jurídico de celebrar os contratos de aplicação. Excepcionalmente, 

entretanto, nos cenários em que a indeterminação de elementos dos contratos de 

aplicação e a ausência de avanço considerável no processo de fixação destes aspectos 

pelas partes tornasse inviável a indicação de qual seria a situação em caso de 

cumprimento da obrigação de contratar, alternativa não restaria a não ser calcular a 

indenização segundo o interesse negativo. 
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