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RESUMO 

O tema desenvolvido guarda pertinência com a denúncia unilateral do contrato, 

a qual só deve produzir efeitos depois de transcorrido prazo compatível com eventuais 

investimentos consideráveis realizados pela contraparte, a teor do art. 473, par. ún., do 

Código Civil. Sendo assim, a pesquisa foi iniciada com premissas teóricas atinentes à 

liberdade contratual e suas vicissitudes em distintos momentos históricos. Esclarecido que 

a liberdade contratual deve ser sopesada com a intervenção Estatal para otimizar o 

desenvolvimento econômico e o bem-estar social, o trabalho demonstra, inicialmente, a 

coerência da mencionada norma em meio ao paradigma contemporâneo dominante. Em 

seguida, foram apresentadas reflexões para explicar a finalidade da inserção do dispositivo 

legal no ordenamento positivo. Com intuito de vedar o abuso de poder econômico, a norma 

foi introduzida especificamente para coibir o exercício abusivo do direito de resilição. 

Sendo este o escopo da norma, a primeira parte do trabalho ofereceu subsídios para 

justificar porque cabe ao juiz impor a prorrogação contratual, quando o denunciante não 

respeitar prazos compatíveis com os investimentos empreendidos pela outra parte. Já 

quanto à segunda parte, foram lançadas elucubrações sobre os distintos aspectos das 

relações contratuais duradouras. Nesse ponto, foram apontadas importantes contribuições 

doutrinárias a respeito da influência do aspecto temporal sobre as relações contínuas e, 

ainda, perspectivas da análise econômica do direito, além da abordagem relacional do 

contrato. Restando elucidado que a prorrogação do contrato pode (e deve) ser imposta pelo 

intérprete, na última e terceira parte deste trabalho, é proposta uma interpretação 

sistemática e axiológica da norma do art. 473, par. ún., do Código Civil. 

palavras chave: contrato de longa duração - denúncia abusiva - prorrogação compulsória 
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ABSTRACT 

The subject developed concerns the unilateral termination of the contract, 

which shall only take effect after certain length compatible with sizeable investments made 

by the counterparty, as set forth in Article 473, sole paragraph, of the Civil Code. 

Therefore, the research began with theoretical premises regarding the contractual freedom 

and its variations in different historical moments. Once clarified that the contractual 

freedom must be counterbalanced by governmental intervention in order to optimize 

economic development and social well-being, the study initially demonstrates the 

consistency of the aforesaid rule in the midst of the currently reigning paradigm. In 

addition, some reflections were presented to explain the purpose of the insertion of the 

provision in the written body of laws. Seeking to prevent the abuse of economic power, the 

ruling was created specifically to diminish abusive use of the right to terminate. Given the 

scope of the provision, the first part of the paper sustained why should the judge extent the 

length of the notice when the terminating party fails to comply with a compatible term 

taken into account the investments carried out by the other party. As for the second part, 

there are musings about different aspects of long-term contracts. Important contributions 

from legal doctrine were pointed out concerning the influence of time on long-term 

relationships, and furthermore on perspectives of the economic analysis of Law, besides 

the relational approach to the contract. As it becomes plain that the extension of a contract 

may be, or rather ought to be, imposed by the judge, on the third and last part of the 

dissertation, it is proposed a systematic and axiological interpretation of the ruling set forth 

by Article 473, sole paragraph, of the Civil Code. 

Key-words: long-term contract - abusive termination - compulsory extension 

Rogério Lauria Marçal Tucci. Compulsory Extension of Long-term Contracts. Master. 

Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, January 5th, 2015. 
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OBJETO DO TRABALHO E NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

A presente dissertação tem como objetivo o estudo aprofundado das razões e 

fundamentos que justificam a prorrogação dos efeitos da denúncia unilateral dos contratos 

de longa duração, nas hipóteses em que são verificados os chamados “investimentos 

consideráveis”, segundo o disposto no art. 473, par. ún., do Código Civil. 

Para tanto, será necessária a apresentação de reflexões sobre os contratos de 

longa duração; a noção de abusividade do direito de resilição unilateral; a natureza e o 

vulto dos “investimentos consideráveis”; e, por fim, a relação entre o investimento 

efetivado e o prazo de prorrogação. 

O trabalho desenvolvido poderá servir tanto às partes negociantes, quando da 

formação do contrato ao estipular cláusulas relativas à possibilidade de resilição unilateral 

contratual, quanto ao juiz, se instaurado o litígio, para auxiliá-lo a definir o tempo de 

prorrogação mais adequado, segundo as vicissitudes circunstanciais de um ato ilícito 

levado à sua cognição. 

Pelo viés negocial, o presente estudo prestar-se-á como subsídio para 

celebração de cláusulas contratuais sobre a resilição unilateral ou, mais especificamente, 

acerca do período entre a denúncia contatual e o momento de cessação dos efeitos do 

contrato, como, por exemplo, nos casos de relações contínuas por prazo indeterminado. 

Além disto, também em relação aos contratos de longa duração com prazo 

estipulado, a interpretação sistemática da norma do art. 473, par. ún., do Código Civil pode 

servir como fundamento para cláusulas que dizem respeito ao tempo de aviso prévio
1
, ou 

também para compatibilização de uma cláusula penal. 

Já em sede contenciosa, a problemática inicial submetida ao intérprete pode ser 

abreviada na seguinte indagação: por que prolongar contratos em um sistema garantidor da 

reparação civil integral em caso de ilícito contratual? 

A resposta a esta indagação é precisamente o desiderato da primeira das três 

principais partes deste trabalho. Esclareça-se, desde já, que esta dissertação almeja explicar 

                                                 
1
 A expressão “aviso prévio” no Brasil é, via de regra, utilizada nas relações trabalhistas. Nesta dissertação, 

todavia, a exemplo do que se observa em Portugal, a expressão “aviso prévio” designa o período entre o 

momento da denúncia contratual e a data em que o contrato estará efetivamente resilido.  
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porque a prorrogação compulsória deve ser considerada pelo intérprete como uma sanção 

legal para evitar a ruptura abusiva do contrato.  

Ademais, se a possibilidade de o Judiciário impor a prorrogação contratual for 

afastada, a interpretação da norma diria respeito unicamente a uma obrigação ex vi legis 

consubstanciada na compatibilização da denúncia unilateral do contrato e os investimentos 

realizados pelas partes.  

Eventual demanda atinente à resilição unilateral estaria resguardada 

exclusivamente pela responsabilidade civil indenitária (se evidenciado o ilícito, é claro), a 

exemplo, aliás, de alguns arestos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
2
. 

Ao mesmo tempo, portanto, que as ponderações aqui oferecidas colaboram 

para uma sistematização da propagação dos efeitos de denúncia unilateral, há o objetivo de 

fornecer fundamento para justificar porque a prorrogação dos contratos deve ser 

caracterizada como sanção legal legítima. 

Já a segunda parte do trabalho será desenvolvida para apresentar peculiaridades 

específicas sobre a noção de abuso de direito nos casos de relação contratual de longa 

duração. O abuso de direito da denúncia unilateral guarda pertinência com relevantes 

aspectos das relações contratuais duradouras, mormente com a contribuição de modernas 

abordagens sobre a teoria contratual.  

                                                 

2
 É o que se denota do acórdão da 4ª Turma, proferido no julgamento do Recurso Especial n. 534.105-MT, de 

relatoria do Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO COMERCIAL. LEI 

Nº 6.729/79. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR PARA CONTINUIDADE DA CONCESSÃO. 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. É princípio básico do direito contratual de relações continuativas que 

nenhum vínculo é eterno, não podendo nem mesmo o Poder Judiciário impor a sua continuidade quando 

uma das partes já manifestou a sua vontade de nela não mais prosseguir, sendo certo que, eventualmente 

caracterizado o abuso da rescisão, por isso responderá quem o tiver praticado, mas tudo será resolvido no 

plano indenizatório. Ausência do fumus boni juris, pressuposto indispensável para concessão de liminar. 

Recurso conhecido e provido”. Nesse mesmo sentido, no julgamento do Recurso Especial n. 200.856-SE, da 

3ª Turma e relatado pelo Ministro WALDEMAR ZVEITER, lê-se que: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 

MEDIDA LIMINAR. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATO. Medida liminar, garantindo a 

continuidade de contrato já denunciado por uma das partes, ao fundamento de que a resilição deixou de 

observar as formalidades nele previstas para esse efeito. Infração contratual que – acaso existente – se 

resolve em indenização por perdas e danos, não justificando a manutenção do contrato contra a vontade de 

uma das partes. Recurso especial conhecido e provido”. E, ainda, no Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento n. 988.736-SP, relatado pelo Ministro ALDIR PASSARINHO JR., sendo oportuna a seguinte 

transcrição: “É princípio do direito contratual de relações continuativas que nenhum vínculo é eterno. Se 

uma das partes manifestou sua vontade de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua 

continuidade.”.  
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Compreender o desvio da finalidade econômico social do direito de resilir é 

algo significativamente particular no contexto dos contratos de longa duração. 

Quando perfilhadas as considerações sobre a prorrogação compulsória como 

sanção legal a evitar a resilição abusiva, a terceira e última parte visa a propor uma 

interpretação sistemática do art. 473, par. ún., do Código Civil a fim de desvendar os 

elementos instituídos no dispositivo legal como a “natureza do contrato”, os 

“investimentos consideráveis” e o “prazo compatível” de prorrogação. 

Cumpre salientar que não há na doutrina brasileira pesquisa mais aprofundada 

sobre a natureza jurídica dos chamados “investimentos consideráveis” capazes de 

fundamentar a extensão do termo contratual, tampouco acerca de quais critérios devem ser 

levados em consideração para a fixação do “prazo compatível”.  

Finalmente, também serão traçadas diferenças no entendimento da temática à 

luz dos grandes grupos contratuais: contratos tradicionais, contratos por adesão e contratos 

de consumo e, outrossim, segundo a classificação em contratos de lucro e existenciais. 

Antes das conclusões gerais do estudo, impõe-se o estudo da relação 

contratual, porventura, compulsoriamente prorrogada para averiguar se tal fenômeno pode 

alterar dogmas contratuais, principalmente no que toca ao adimplemento.  

Estas, em suma, as considerações introdutórias da presente dissertação.  
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS  

A presente dissertação, como inicialmente afirmado, teve por escopo examinar 

novel regra legal, com o precípuo propósito de suscitar o debate acadêmico sobre as suas 

projeções práticas. 

A consciência dessa finalidade, mais do que a tentativa de exaurir a análise de 

todas as questões relativas ao tema, constitui o motivo que estimulou o seu estudo. 

Além das conclusões extraídas durante o desenvolvimento do trabalho, à guisa 

de considerações finais, podem ainda ser reiteradas e extraídas as seguintes premissas 

conclusivas: 

1. O art. 473, par. ún., do Código Civil positivou obrigação específica pela qual 

um contratante deve respeitar aviso prévio condizente com os investimentos realizados 

pela contraparte. A incidência desta importante norma é exclusivamente reservada aos 

contratos de longa duração. 

2. Os contratos de longa de duração por tempo indeterminado, ou, quando 

houver previsão nos de tempo determinado, podem ser extintos por resilição unilateral 

mediante exercício de denúncia. 

3. É perfeitamente legítima a prorrogação compulsória do contrato se a 

denúncia for reputada abusiva, independentemente de conduta culposa do denunciante. 

4. Segundo os princípios contratuais clássicos e modernos, não há o que 

justifique a sanção à denúncia abusiva unicamente pela responsabilidade civil. A 

prorrogação compulsória deve ser admitida como sanção apta a coibir o abuso do direito de 

resilir. 

5. A despeito de ser menos acentuada a ingerência dos princípios sociais 

contratuais nas relações de lucro, a norma em epígrafe introduz exceção pela qual tais 

princípios balizam sobremaneira o comportamento das partes no que toca à simetria dos 

investimentos com o aviso prévio. 

6. Nos contratos de longa duração e sua inerente propagação no tempo, existem 

vicissitudes que, muitas vezes, impedem uma estipulação futura do programa contratual 
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incólume de perturbação, uma vez que a racionalidade dos agentes é limitada, as 

informações são assimétricas e a escassez de recursos é flexível. 

7. Por isso que, para diagnosticar se o padrão de conduta, ínsito a certo 

negócio, foi violado, o intérprete deve analisar se, no momento da denúncia, o estímulo ao 

adimplemento dos contratantes estava equilibrado, à luz das coordenadas acerca da 

eficiência da multa em caso de resilição, dos custos de transação necessários para 

internalização das externalidades e da celebração do contrato com disposições incompletas.  

8. Com a ressalva de que as relações de execução diferida não são, 

tecnicamente, de longa duração, o parágrafo único do art. 473 do Código Civil aplica-se 

virtualmente a todos os contratos de lucro de longa duração, inclusive àqueles celebrados 

por adesão, uma vez que a possibilidade de denúncia qualifica-se como elemento particular 

do negócio e não deve ser interpretada como “direito resultante do negócio”, nos termos do 

art. 424 do Código Civil. 

9. Nos contratos existenciais, englobados todos os contratos de consumo, a 

regra legal em tela é, contudo, inaplicável, porquanto estas relações contratuais 

independem de investimentos realizados pelo consumidor. Investimentos necessariamente 

visam ao lucro. Ademais, a tutela de eventuais investimentos empreendidos pelo 

fornecedor de consumo contrariaria todo o sistema protetivo do consumidor. 

10. Nos contratos de lucro, a alteração do comportamento das partes pode 

exigir investimentos ulteriores em comparação aos que eram esperados quando da 

celebração do negócio. Só serão tutelados os investimentos quando decorrentes de 

declarações negociais passíveis de compreensão comum, ainda que esta não seja idêntica à 

percepção de nenhuma das partes ("significado normativo da declaração"). 

11. Pela dificuldade de manutenção da estabilidade contratual em contratos de 

longa duração é, outrossim, reconhecida uma obrigação ínsita de renovação do vínculo 

contratual, fenômeno que no direito estadunidense ganhou contornos mais latentes pela 

chamada abordagem relacional do contrato. 

12. Para apuração dos “investimentos consideráveis” é tão somente necessário 

verificar o desembolso diretamente ligado ao contrato, qual seja aquele resultante do 

interesse contratual positivo. Se, porventura, a parte realizou investimentos outros na 
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confiança de que o contrato seria adimplido (interesse negativo), estes também serão 

aproveitados, uma vez preservado o vínculo contratual. Daí, a desnecessidade de 

perquirição dos investimentos pelo interesse contratual negativo. 

13. Se o vínculo contratual for perturbado por externalidades que, para serem 

arredadas, reclamam investimentos, só serão tuteláveis os investimentos realizados pela 

parte a qual não estava adstrita à externalidade. O investimento realizado pela própria parte 

deriva do risco contratual e, por isso, não encontra guarida para fins de protraimento do 

aviso prévio. 

14. O art. 473, par. ún., do Código Civil introduziu critério equitativo de 

aplicação ao caso concreto, especificando que a prorrogação do tempo da avença deve 

atender a um prazo compatível com o investimento realizado. Por isso que o investimento 

deve ser reputado como único critério referencial de adequação do prazo de prorrogação. 

Se, por acaso, a denúncia for reputada abusiva, mas sem a verificação de investimentos 

empreendidos pela contraparte, só a responsabilidade civil poderá servir como sanção. 

15. Prorrogado compulsoriamente o contrato, o ordenamento jurídico predispõe 

especificamente forma de execução forçada do contrato. Não há o que subverta a noção de 

adimplemento em contratos compulsoriamente prorrogados, ainda que impostas medidas 

coercitivas para o seu devido cumprimento. Os princípios contratuais delimitam a conduta 

das partes como se o vínculo estivesse consensualmente em vigor. 

16. Finalmente, o art. 473, par. ún., do Código Civil, não apresenta fundamento 

normativo a permitir que o juiz-intérprete altere disposições contratuais em demandas, cujo 

pedido seja a prorrogação compulsória do contrato. Nada obstante, em casos de 

prorrogação compulsória de contratos incompletos, admite-se a possibilidade de o órgão 

jurisdicional definir como e por quanto tempo deverá ser aperfeiçoado o programa 

contratual. 

Assim, exibido o resumo das conclusões específicas do presente estudo, resta, a 

final, enfatizar que o art. 473, par. ún., do Código Civil constitui regra que ainda impõe 

maior atenção da literatura jurídica pátria. 

Dúvida não há de que a paulatina disseminação de estudos sobre a presente 

temática certamente trará importantes subsídios em prol de uma verdadeira transformação 
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no modo de pensar de contratantes que intentam resilir relações contratuais de forma 

infundada e oportunista, principalmente nas hipóteses em que a ameaça de 

responsabilidade indenitária não desestimula a conduta abusiva. 

Atualmente, a sociedade não está totalmente preparada para lidar com as 

peculiaridades jurídicas decorrentes da prorrogação dos contratos de longa duração. 

Reputa-se indispensável a devida atenção à possibilidade de protraimento compulsório do 

contrato a fim de estimular atuação mais ágil na solução do litígio. O pleito de 

prorrogação, se iniciado muito tempo após a denúncia abusiva, será inarredavelmente 

impossível. É preciso celeridade para que a relação contratual ainda possa ser prorrogada 

quando levada à cognição do juiz. 

Finalmente, encerra-se o presente estudo com o intuito de realçar que condutas 

abusivas em contratos de longa duração podem ser evitadas de forma muito mais eficiente, 

uma vez aproveitada a potencialidade do art. 473, par. ún, do Código Civil, inclusive 

quando compreendida a agilidade com que a pretensão de prorrogação deve ser exercida. 
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