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RESUMO 
 

 
 
 
A presente dissertação objetiva analisar a revisão judicial contratual como um elemento 
intrínseco de uma nova concepção social dos contratos, essa marcada pela intervenção estatal 
no conteúdo material dos ajustes e pelo surgimento de novos princípios sociais, 
nomeadamente os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da equivalência 
material das prestações contratuais. Com efeito, o afastamento da diretiva de obrigatoriedade 
irrestrita de cumprimento do contrato pactuado, ainda que esse se mostrasse injusto, somente 
se tornou possível com a idéia de que o critério de justiça contratual deve residir na 
proporcionalidade e equilíbrio das prestações e contraprestações e não tão-somente na 
ausência de vícios ou defeitos na declaração da vontade. A revisão dos contratos, portanto, 
liga-se à concepção social e aos princípios sociais do contrato, em especial, o princípio da 
equivalência material, que tem como maior propósito a busca incessante da justiça e 
equilíbrio nos pactos. Conquanto tal já bastasse para possibilitar a atividade interventiva do 
juiz, existem ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, hipóteses que, ao mesmo tempo, 
autorizam e expressam a revisão judicial. São elas: as cláusulas abusivas, a lesão e a alteração 
das circunstâncias contemporâneas à formação do contrato – Teoria da Imprevisão, presente 
no Código Civil de 2002, e onerosidade excessiva superveniente, presente no Código de 
Defesa do Consumidor). Utilizando-se dessas hipóteses, o magistrado, em atitude muitas 
vezes eqüitativa, poderá então revisar o contrato, permitindo a sua conservação, de forma útil, 
justa e equilibrada para ambas as partes. Somente assim, a equivalência material das 
prestações e a justiça contratual restarão elevadas, dentro de uma nova concepção social dos 
contratos. 
 
Palavras-chave. Concepção social dos contratos. Equivalência material e justiça 
contratual. Revisão judicial dos contratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
 
 
The present dissertation aims at analyzing the judicial revision of contracts as an intrinsic 
element of a new social conception of agreements, which is marked by the State intervention 
in their content and by the arise of new social principles, especially objective good-faith, 
social function of the contracts and the material equivalence of the contractual obligations. 
Indeed, the removal of the absolute obligatoriness of accomplishment of agreements, even 
though it appeared to be unfair, could only be possible with the idea that the criterion of 
contractual justice ought to reside in the proportionality and balance of the mutual obligations 
ant not only in the absence of vices or defects on the will declaration. Therefore, the revision 
of contracts is connected to the social conception of contracts and to the social principles of 
the contract, especially to the principle of material equivalence, whose major purpose is the 
incessant search for justice and balance in pacts. Although this would be enough to make the 
judicial intervention possible, the Brazilian law system has got some hypothesis which, at the 
same time, authorize and express the judicial revision. These hypothesis are: the abusive 
clauses, disproportional obligations and the alteration of circumstances in which the contracts 
were formed – Unexpectedness Principle, present at the Civil Code of 2002, and the excessive 
supervening onerousness, present at the Law number 8.078/1990 “Consumers Defense 
Code”. Using such hypothesis, the magistrate, with a behavior usually equitable, will be able 
to revise the contract, in a way to allow its maintenance, in a useful, fair and balanced way to 
both parts. Only this way the material equivalence of the obligations and the contractual 
justice will prevail, within a new social conception of the contracts. 
 
Key-words: Social conception of contracts. Material equivalence and contractual justice. 
Judicial revision of contracts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Pode-se primeiramente afirmar que o percurso histórico da evolução da Teoria Geral 

dos Contratos reflete o percurso da evolução do Estado Moderno, especialmente no que 

respeita à passagem do Estado Liberal para o Estado Social. 

Tal ocorre na exata medida em que o contrato, como veículo jurídico mais apropriado 

para a circulação das riquezas da sociedade, funcionou e funciona como o seu eixo central, 

influenciando o sistema econômico, social, político e jurídico vigente, ao mesmo tempo em 

que desses também recebe intensos reflexos. E também na exata medida em que as 

modificações na concepção de Estado vão refletir nas modificações da concepção de contrato. 

Pode-se afirmar também que o percurso da evolução da Teoria Geral dos Contratos 

reflete, por igual, o percurso da evolução das Codificações Civis, especialmente no que 

respeita à passagem da Codificação Liberal, própria do Estado Liberal, para uma Codificação 

mais apropriada ao Estado Social, mais voltada ao indivíduo como pessoa humana e não 

como sujeito de direitos. 

Pode-se, por derradeiro, afirmar que o percurso da evolução da Teoria Geral dos 

Contratos reflete, da mesma forma, o percurso da evolução de sua própria concepção e da 

evolução de seus princípios informadores, especialmente no que respeita à passagem de uma 

concepção liberal, própria do Estado Liberal, para uma concepção social dos contratos, 

própria do Estado Social, e ainda também no que respeita à passagem dos princípios liberais 

contratuais, nomeadamente os princípios da liberdade contratual, da força obrigatória dos 

contratos e da relatividade dos efeitos do contrato tão-somente às partes contratantes, para os 

princípios contratuais sociais, quais sejam os princípios da boa-fé objetiva, da função social 

do contrato e da equivalência material das prestações contratuais.  
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Por conta de todas essas assertivas é que se pode dizer que o contrato hoje não é mais 

sequer a sombra do que foi ontem: o contrato da atual sociedade necessariamente é diverso do 

contrato da sociedade da época liberal, marcadamente da sociedade européia do século XIX, o 

qual tanto influenciou o contrato da sociedade brasileira de todo o século XX. 

De fato. As revoluções burguesas, que marcaram a passagem do Estado Absolutista 

para o Estado Liberal, trouxeram consigo idéias filosóficas e econômicas que sobrelevaram, 

em medida nunca antes vista, a figura do indivíduo e a sua vontade individual, o que, em 

termos jurídicos, refletiu-se num dogma fundamental: o dogma da autonomia da vontade, 

segundo o qual a vontade teria força hábil à produção de efeitos jurídicos válidos, permitindo-

se às partes a regulação de seus interesses por meio de sua própria vontade.  

Tal fundamentação trouxe também consigo a idéia de que os homens eram livres e 

iguais, para a emissão da vontade, o que, aliás, é concordatário com a enunciação, ocorrida à 

época, de direitos fundamentais. Ora, isso implicou, em termos de Teoria dos Contratos, uma 

importante derivação do dogma fundamental da autonomia da vontade: os chamados 

princípios liberais clássicos, anteriormente nomeados. 

Essa elevação da vontade autônoma se deu de forma tão avassaladora que criou limites 

à atuação do próprio Estado: ao Estado não caberia intervir nas relações jurídicas privadas. 

Por conta disso, em um sentido mais amplo, tinham-se como compartimentos estanques, e 

muitas vezes antagônicos, o direito privado e o direito público, o direito civil e o direito 

constitucional, a Constituição e a Codificação, o indivíduo e o Estado etc. 

E em um sentido mais específico, em termos de contrato, imperava assim, 

fundamentalmente, a vontade autônoma e individual dos participantes do jogo contratual, não 

tendo a lei, o Estado e os Juízes qualquer ingerência maior no conteúdo material dos 

contratos. Entendia-se que, se os indivíduos eram livres e iguais para a emissão da vontade, 

uma vez tendo sido esta declarada em determinado contrato, mediante o exercício da 
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liberdade contratual, esse obrigaria as partes ao seu cumprimento, ainda que tal viesse a ser 

injusto ou viesse a levar uma das partes à completa ruína econômica. 

Pode-se dizer, portanto, que, no Estado e na Codificação Liberal, a possibilidade de 

revisão judicial dos contratos era vedada, por extremo amor à palavra contratualmente 

empenhada. A noção de justiça contratual não se ligava ao equilíbrio ou não-equilíbrio do 

pacto, mas sim ao fato de a vontade ter sido emitida sem defeitos ou vícios. 

As modificações sociais atravessadas, com a crescente industrialização, o crescimento 

populacional, a massificação das relações contratuais, o surgimento de uma sociedade de 

massa, de consumo, fizeram observar, porém, que tal plenitude de liberdade e igualdade dava-

se apenas num sentido lógico-formal, o que invocava a necessidade de intervenção estatal no 

conteúdo material dos contratos. E, como não poderia deixar de ser, esses acontecimentos 

alteraram, a partir daí, profundamente a própria noção de contrato. 

Diante então da constatação fundamental de que a concepção clássica dos contratos é 

incapaz de fazer frente às desigualdades materiais observadas e, quiçá, capaz de aumentar tais 

contrastes de posição, passa-se a ter lugar um novo comportamento do Estado, agora ativo nas 

relações jurídicas privadas.  

O Estado Liberal cede lugar ao Estado Social, caracterizado pela intervenção do 

Estado na atividade econômica privada e pelo desempenho de um papel promocional em 

termos de políticas públicas e sociais, em busca do bem maior da felicidade e prosperidade do 

maior número de indivíduos da sociedade. E correlatamente, as sumas divisões de outrora 

passam a não ter no Estado Social a mesma posição de destaque que tiveram no Estado 

Liberal: a distinção entre direito privado e direito público já não tem a resplandecência de 

outrora, a Constituição serve de parâmetro interpretativo máximo da Codificação, 

funcionando como unificador do sistema fragmentado de direito privado e tendo efetivamente 
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força normativa, o indivíduo e o Estado hão de colaborar para o bem da sociedade, a 

intervenção na economia do contrato mostra-se possível etc. 

Em termos contratuais, tal passagem traz ínsita a idéia de que o Estado não pode mais 

permanecer ao largo do conteúdo efetivo do contrato, pois esse comportamento pode resultar 

em grande sorte de injustiças, ocorridas justamente através de dito instrumento jurídico. Ao 

Estado, entende-se que compete intervir diretamente no conteúdo material dos contratos, o 

que recebe a denominação de dirigismo contratual, operando-se primeiramente com a lei e, 

em um segundo momento, com a ingerência direta do juiz na economia dos pactos. 

Nesse quadro de socialização, de massificação e de intervenção estatal, a concepção 

clássica de contrato cede também lugar à concepção social do contrato, entendido agora como 

mais um instrumento para a consecução não só das expectativas das partes, mas também do 

projeto social posto em torno do contrato. 

Na concepção social, o dogma da autonomia da vontade passa a não ter mais a força 

de outrora, pois agora ela se faz acompanhar pela lei. Os efeitos do contrato continuam a 

serem produzidos pela declaração de vontade, mas precisam ser chancelados pela lei. 

De igual modo, as próprias partes contratantes, diante dessa conformação, têm que 

adotar comportamentos diferenciados: trata-se de comportamentos positivos de cooperação, 

lealdade, probidade em busca não mais da ruína do outro contratante, mediante o 

cumprimento obrigatório de um contrato injusto, mas sim em busca de um conceito maior de 

justiça e equilíbrio das prestações contratuais não possível diante dos termos da antiga 

concepção liberal do contrato. 

Em todo esse sentido, novos princípios contratuais são erigidos ao lado dos antigos. 

Os princípios sociais, o princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da 

equivalência material das prestações contratuais, ganham destaque em relação aos princípios 

liberais, ainda que esses permaneçam existindo. 
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E também, por conta de tudo, há de se ter em mente que a lei não é mais aquela velha 

senhora conhecida, que regula casuisticamente situações patrimoniais pré-estabelecidas. 

Trata-se, em verdade, de uma nova lei que, servindo-se de princípios jurídicos e de cláusulas 

abertas, determina, por exemplo, o que poderá ou não poderá ser contratual. Trata-se de uma 

nova lei que enfoca o que é justo e o que não é justo contratualmente, uma lei que dita se tal 

comportamento está ou não de acordo com a boa-fé objetiva que devem os contratantes 

adotar, uma nova lei que diz se aquele contrato está ou não a exercer a sua função social. 

Mais especificamente, está-se diante de uma nova lei que põe as bases que permitem 

afirmar quais cláusulas serão ou não tidas por abusivas, qual negócio será ou não tido por 

lesivo ou usurário, em que situação estará presente ou não a onerosidade excessiva 

superveniente, derivada de evento futuro, imprevisível ou não. 

Enfim, está-se em contato, em pleno Estado Social, com uma nova lei que, calcada nos 

princípios sociais, notadamente no princípio da equivalência material das prestações 

contratuais, legitima as possibilidades de revisão do conteúdo material dos contratos, pelo 

intérprete-juiz, o que era absolutamente vedado na cena do Estado Liberal. 

Nessa perspectiva, observa-se que a revisão judicial dos contratos e as transformações 

de sua teoria geral, acompanhantes da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, e de 

suas respectivas Codificações, da passagem de uma sociedade individual para uma sociedade 

massificada e da passagem de uma concepção clássica para uma concepção social dos 

contratos, são estudos científicos que se pressupõem e que não podem ser feitos de maneira 

dissociada1.    

                                                 
1 Tem-se a evolução do direito, em particular do direito civil, como fenômeno essencialmente histórico e 
continuado. Por tal motivo é que se procederá à análise da evolução histórica da teoria contratual, ainda mais 
levando-se em conta a historicidade das próprias hipóteses de revisão contratual. Nesse sentido, são as palavras 
esclarecedoras de Francisco Amaral: “O direito civil é, antes de tudo, um fenômeno cultural em que predominam 
as notas da historicidade e da continuidade. Historicidade no sentido de que se veio formando gradativamente, 
desde os primórdios da civilização ocidental, até se transformar em um dos mais importantes ramos da ciência 
jurídica. Continuidade, pelo fato de ter-se mantido como processo constante e de certo modo uniforme na 
maneira de solucionar os problemas que lhe são próprios, revelando a existência de princípios fundamentais a 
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Pois bem. Em atenção às idéias rapidamente aqui encampadas, e principalmente 

assentada a premissa do estudo conjunto das formas de revisão judicial identificadas na 

legislação brasileira e as alterações da teoria contratual como um todo, mostra-se possível 

esboçar então um plano de trabalho para a presente pesquisa, consistente em duas partes 

principais. 

Na primeira parte, pretender-se-á lançar luzes sobre as transformações do direito 

contratual, enfocando, em especial, os fatores que ditaram a elevação da concepção liberal do 

contrato para uma concepção social desse veículo jurídico maior de transmissão de riquezas.  

Aqui, observar-se-á o percurso do Estado Liberal ao Estado Social. Será observada, de 

igual modo, o percurso da idéia de absoluto alheamento do Estado em relação às atividades 

econômicas privadas até a idéia de ingerência total do Estado nessas atividades, especialmente 

através das Constituições e das normas cogentes, o que influiu em grande medida na 

renovação da teoria geral do contrato. Em continuação, visualizar-se-ão o Código de Defesa 

do Consumidor e o Código Civil de 2002 como espécies de normas cogentes na experiência 

brasileira. E por fim, serão observados também os novos princípios sociais contratuais, 

nomeadamente o da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da equivalência material 

das prestações contratuais. 

Na segunda parte, pretender-se-á lançar luzes sobre a revisão contratual propriamente 

dita, tida como elemento essencialmente interligada à concepção social de contrato e aos 

princípios sociais, voltada à busca incessante da justiça e do equilíbrio contratual, e as 

hipóteses que autorizam a intervenção judicial na economia material dos contratos, 

especialmente dentro da perspectiva da legislação brasileira.  

Agora nesse ponto, observar-se-ão as bases ou pressupostos que se fazem necessários 

à revisão judicial dos contratos. Serão vistas, de igual maneira, as causas de tal revisão pelos 

                                                                                                                                                         
orientar a gênese e a realização de suas normas”. AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 110. 
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juízes, tanto presentes no CDC quanto no novo Código Civil, nomeadamente as cláusulas 

abusivas, a lesão e a alteração das circunstâncias contemporâneas à formação do contrato, por 

meio da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva superveniente. 

Ultrapassadas essas duas partes, pretender-se-á então concluir a revisão judicial dos 

contratos como uma demonstração exata do novel papel da lei na nova ordem contratual e 

como uma exteriorização inconteste dos novos princípios sociais dos contratos, em especial 

do princípio da equivalência material das prestações contratuais. Pretender-se-á, em suma, 

concluir a revisão contratual judicial como um dos aspectos mais fundamentais e intrínsecos 

da atualizada concepção social dos contratos.  
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Capítulo 1 

A CONCEPÇÃO LIBERAL DE CONTRATO 

 

 

1. O Estado Liberal e a codificação liberal 

 

 

As transformações sofridas pela teoria geral dos contratos, ao longo dos últimos 

séculos, correspondem, em medida verídica, às transformações atravessadas pelo próprio 

Estado Moderno, especialmente no que respeita à passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social.  

Esse Estado Moderno teve lugar, como aludem Celso Ribeiro Bastos e André Ramos 

Tavares, no exato momento em que foi possível, num único território, fazer coincidir um só 

poder com autoridade originária, isto é, quando se pôde verificar, na ordem interna, a 

supremacia de um poder e, na ordem externa, a existência de diversos Estados situados nesse 

mesmo nível2, costumando ser dividido em três grandes fases: o Estado Absolutista, o Estado 

Liberal e o Estado Social. 

O advento da burguesa Revolução Francesa de 1789 foi justamente o fato histórico 

que marcou a passagem, paradigmática, do Estado Absolutista para o Estado Liberal, por 

elevar o indivíduo e sua vontade e por promover a separação entre Estado e Sociedade a partir 

da premissa básica de que a liberdade dos indivíduos originava-se não do status nobiliárquico 

ou clerical, mas sim pela vontade própria, pela titularidade de direitos e deveres pelos 

indivíduos, agora sujeitos de direito.  

                                                 
2 BASTOS, Celso Ribeiro e TAVARES, André Ramos. Da Reconfiguração do Estado. In: BASTOS, Celso 
Ribeiro (Org.). As tendências do Direito Público no limiar de um novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 98-
125, p. 98-99. 
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Fundada nos lemas liberté, egalité e fraternité, e influenciada, em especial, por idéias 

iluministas3 e liberais4 de elevação do individualismo e do voluntarismo, pode-se dizer que a 

Revolução Francesa teve como móvel fundamental a ânsia da classe burguesa em obter, além 

da prosperidade econômica, os poderes político e jurídico, com o propósito de salvaguardar e 

mesmo facilitar a aquisição de capitais e dos necessários meios de produção, garantindo-lhe e 

protegendo o patrimônio.  

Essa estrutura jurídica do novo Estado Liberal que se inaugurava somente teve lugar, 

todavia, com o Código Civil Francês de 18045, representativo6, no mundo jurídico, do 

                                                 
3 Assevera Franz Wieacker: “Na França, o iluminismo foi uma arma da agitação da “intellingentzia”, 
nomeadamente dos enciclopedistas, como Voltaire, Diderot, Mably e Holbach, contra um regime histórico 
inadequado(...)”.WIEACKER, Franz. História do Direito Privado Moderno. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbekian, 1967, p. 354. 
4 Comenta, a propósito, João Bosco Leopoldino da Fonseca: “Esse contexto iluminista encontra eco e âncora 
nos princípios liberais estabelecidos por Jeremy Bentham, sob o aspecto filosófico, e por Adam Smith, sob o 
prisma econômico”. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 16, p. 52-62, out-dez. 1995, p. 52. 
Dadas, portanto, as intensas influências iluministas e liberais, a Revolução Francesa teve como um de seus panos 
de fundo o liberalismo econômico, o qual tinha a valorização da vontade do indivíduo como fator de equilíbrio 
da economia e fator de encontro da prosperidade.  
5 Orlando Gomes explica que a redação do Código Civil Francês coube a uma comissão de quatro juristas, 
Tronchet, Bigot de La Préameneau, Maleville e Portalis, tendo sido o projeto discutido no Conselho de Estado, 
com ampla participação do próprio Imperador. Cf. GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 63. 
6 Como capítulo da revolução política, a Codificação francesa não poderia surgir desconectada de influências 
históricas, filosóficas, políticas e sociais das épocas imediatamente anteriores. De fato, assim como a Revolução 
Francesa, o Código de Napoleão surgiu dentro de um caldeirão no qual ao iluminismo associou-se o 
jusracionalismo. Esses, entretanto, não representam uma realidade rigorosamente idêntica, como bem afirma 
Franz Wieacker: “O jusracionalismo e o iluminismo do séc. XVII e XVIII não são por natureza idênticos. O 
jusracionalismo foi a nova versão de uma filosofia social continuamente presente na tradição antigo-ocidental; 
o iluminismo, apesar da sua fundamentação filosófica, foi uma ruptura moral ou, em última análise, religiosa, 
no sentido de uma nova atitude perante a vida, da qual surgiu uma modificação da opinião pública e grandes 
reformas da vida política. Mas ambos os movimentos estão intimamente ligados: tanto quanto à sua origem, 
uma vez que o sistema do novo jusracionalismo só se tornou possível através dos pensadores do primeiro 
iluminismo, como Galileu e Descartes, quer quanto à sua ação, já que o iluminismo justificou 
jurisracionalisticamente as suas exigências humanitárias, tais como a abolição dos delitos de magia, de tortura 
e das penas corporais”.WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 353-354. 
Em sentido semelhante, Caenegem explica que o breve período da metade do século XVIII ao início do século 
XIX foi excepcionalmente importante, justamente por ter associado iluminismo, direito natural e o surgimento 
dos códigos modernos. Para ele, as testemunhas desse período puderam ver “a abolição das velhas tradições 
jurídicas, o breve triunfo do direito natural e a emergência mais duradoura de uma crença nos códigos”. 
CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução histórica ao direito privado. Trad.: Carlos Eduardo Lima Machado. 
Revisão: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 160-161. 
Segundo Francisco Amaral, jusracionalismo “é o nome que se dá, na história do pensamento jurídico, ao direito 
natural dos sécs. XVII e XVIII que, sob a influência da razão científica, e reunindo grandes juristas e 
pensadores (Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, Thomas Hobbes, Baruch Espinosa, Christian Thomasius, Cristian 
Wolff), superaram a ciência da exegese e do comentário de textos, próprios do pensamento escolástico, e 
libertaram o direito de sua submissão às fontes romanas, abrindo-lhe o caminho para a construção sistemática. 
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individualismo e patrimonialismo encampado pelo sistema liberal econômico instalado, o qual 

se prestou justamente a proporcionar a segurança jurídica7 necessária aos indivíduos, por 

intermédio de uma técnica legislativa fechada e conservadora de definição prévia dos direitos 

e deveres de cada um dentro de cada uma das situações patrimoniais previstas pelo legislador. 

Por conta disso mesmo, isto é, por ter como propósito ofertar segurança jurídica, o 

Código Civil Francês de 1804 deteve nítido caráter conservador, possuindo como pilares 

essenciais, como lembrou Caenegem8, o direito absoluto da propriedade privada e os 

diferentes modos de sua aquisição e administração; os meios de sua transmissão, através dos 

contratos, e; a família, cuja característica principal era a submissão ao poder do marido e pai.  

Como elemento conservador de planificação social, tamanha era a força e pujança do 

Code que esse, conforme os ensinamentos da Escola da Exegese9, não permitia qualquer 

interpretação doutrinária ou jurisprudencial que suplementasse o seu sentido legislativo10. 

                                                                                                                                                         
De sua ligação com o Iluminismo surgiram os códigos modernos (...)”. AMARAL, Francisco. Direito Civil... 
Op. cit.,  p. 44. 
A propósito, João Maurício Leitão Adeodato esclarece que, para Grocio, o direito não teria por base o instinto, 
mas sim a razão, dictamem rectae rationis, cujo princípio máximo estaria no pacta sunt servanda. Cf. 
ADEODATO, João Maurício Leitão. Preparando a modernidade: Ética, jusnaturalismo e positivismo. In: 
ADEODATO, João Maurício Leitão. Ética e Retórica. Para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2002, p. 185-204, p. 192.  
7 Nesse sentido, Wieacker observa que as codificações modernas “dirigem-se antes a uma planificação global 
da sociedade através de uma reordenação sistemática e inovadora da matéria jurídica” WIEACKER, Franz. 
História... Op. cit., p. 366. 
8 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução... Op. cit., p. 10. 
9 R. C. van Caenegem traz o seguinte relato: “As teses essenciais da Escola de Exegese afirmavam que o 
estatuto e o direito eram idênticos, e as outras fontes de direito – costume, erudição, jurisprudência, direito 
natural – tinham apenas importância secundária. Para compreender o significado exato dos códigos, era 
necessário partir do texto, e não de suas fontes. A erudição e a jurisprudência tiveram, portanto, de resistir a 
retorceder em direção a um estágio anterior aos códigos, pois isso conduziria inexoravelmente à incerteza”. E 
ainda: “De acordo com Laurent, os autores que invocavam o “espírito do estatuto para mitigar seu significado 
literal eram culpados de tentar reviver a antiga supremacia da erudição e de assumir um papel criativo no 
desenvolvimento do direito; eram culpados, em outras palavras, de usurpar a função do legislador. A tarefa da 
erudição não era “reformar, mas explicar o estatuto”: era igualmente irrelevante invocar a necessidade de 
adaptar o direito de acordo com o desenvolvimento social. Laurent não hesitou em levar sua tese a pontos 
extremos: “o estatuto”, ele afirmava, “mesmo se fosse mil vezes absurdo, ainda assim deveria ser seguido 
literalmente, pois o texto é claro e formal”. CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução... Op. cit., p. 211-212. 
10 Norberto Bobbio lança cinco caracteres fundamentais da escola da exegese: a) Inversão das relações 
tradicionais entre direito natural e direito positivo; b) Concepção rigidamente estatal do Direito; c) Interpretação 
da lei fundada na intenção do legislador; d) Culto ao texto da lei; e) Respeito pelo princípio de autoridade. Cf. 
BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico. Lições de Filosofia do Direito. Tradução e notas: Márcio Pugliesi, 
Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone Editora, 1999, p. 84-89.  
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Na realidade, nem mesmo as Constituições Liberais tinham papel nas relações 

jurídicas privadas patrimoniais, servindo as normas e princípios constitucionais apenas de 

parâmetro ao legislador ordinário e de esteio apenas subsidiário ao intérprete. O Código Civil 

Francês desempenhava, assim, um papel de exclusividade no trato das relações de direito 

privado patrimonial, não se admitindo a ingerência de quem ou do que quer que fosse como 

elemento de desafio à sua supremacia. É dizer, o Código Civil no Estado Liberal 

desempenhava o papel de verdadeira constituição das relações jurídicas privadas burguesas, 

enxergando-o Teresa Negreiros como a verdadeira autobiografia do indivíduo burguês11.  

Em suma, o Code, fruto de individualismo e voluntarismo próprios do pensamento 

liberal da época, refletia a concepção da vida econômica e social de então e, juntamente com 

o posterior Código Civil Alemão de 1900, acabou por influenciar12, de forma avassaladora, as 

codificações posteriores, dentre os quais o próprio Código Civil Brasileiro de 1916, como, 

aliás, destaca Gustavo Tepedino: 

 
A primazia dos valores patrimoniais em detrimento dos existenciais é a ótica 
principal do legislador do Código Civil de 1916. Seguindo o modelo liberal, 
importado dos Códigos europeus, tais como o Código Francês e o BGB, o 
Código Brasileiro procurava assegurar as normas básicas para o 
desenvolvimento pleno da aristocracia rural e da incipiente burguesia 
industrial sem a intervenção do Estado, em um sistema marcado pela 
supremacia da autonomia da vontade, pela propriedade como direito 
absoluto e pela família sob o domínio do homem sobre a mulher e filhos.13 
 

Em outras palavras, pode-se dizer que o Código Civil Brasileiro de 1916 incorporou, 

de modo inexorável, todas as principais características do Código Civil Francês de 1804: 

individualismo, patrimonialismo, sentido de completude do Código, com o qual nem mesmo 
                                                 
11 NEGREIROS, Teresa. Teoria dos Contratos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 14. 
12 Franz Wieacker destaca o impacto mundial do Code, sobretudo nos países latinos. Cf. WIEACKER, Franz. 
História... Op. cit., p. 394. 
Similarmente, Giordano Bruno Soares Roberto informa que o Code influenciou a elaboração dos códigos 
holandês (1865), romeno (1865), italiano (1865), português (1867) e espanhol (1889). Cf. ROBERTO, Giordano 
Bruno Soares. Introdução à História do Direito Privado e da Codificação. Uma análise do novo Código Civil. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 43. 
13 TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes normativas e técnica legislativa na parte geral do Código Civil de 
2002. In. TEPEDINO, Gustavo (Coord.). A Parte Geral do Novo Código Civil. Estudos na Perspectiva Civil-
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. XV-XXXIII, p. XVI. 
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as Constituições poderiam interagir, a propriedade, o contrato e a família como pilares da 

sociedade, a tipificação dos direitos e deveres baseados em esquemas fechados, subsuntivos, 

não cabendo ao magistrado qualquer atividade criadora na aplicação da lei etc. 

No âmbito do contrato, o Código Civil de 1916 também incorporou todas as 

expressões maiores da Codificação Liberal, aquiescendo uma concepção de contrato, própria 

do Estado Liberal, pautada especialmente na autonomia da vontade dos indivíduos, a qual 

nem mesmo o Estado poderia limitar, conforme melhor se debaterá a seguir.  

 

 

2. A autonomia da vontade como dogma fundamental da concepção liberal dos contratos 

 

 

Particularmente em relação aos meios de transmissão de direitos e deveres, construiu-

se o entendimento, no Estado Liberal, de que a vontade humana funcionava como elemento 

de libertação, pois, podendo o homem exarar livremente sua vontade, poderia considerar-se 

também livre, liberto. Além desse caráter de liberdade, considerava-se ainda que, se todos 

detinham a exata possibilidade de exercício de sua vontade individual, todos também seriam 

iguais.  

Nessa ordem de idéias tendentes à valorização da vontade autônoma e individual, 

hábil à produção de efeitos jurídicos válidos, a burguesia necessitava de um veículo jurídico 

para o exercício dessa vontade, o qual servisse, ao fim, para a circulação de riquezas na 

sociedade da época.  

Assim é que, a fim de atender aos anseios liberais da classe burguesa, despontou então 

o contrato, o qual acabou tido, diante disso tudo, como “eixo fundamental da sociedade 
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liberal, protótipo de seus valores e seus princípios”14, representando, segundo João Bosco 

Leopoldino da Fonseca, o instrumento de todas as trocas econômicas: 

 
Para que se pudesse efetivamente valorizar o indivíduo, para colocá-lo como 
um baluarte defronte do poder absoluto, era necessário criar um instrumento 
de que pudesse ele servir-se, e, ao mesmo tempo, encontrar uma justificativa 
para a existência de utilização desse instrumento. O instrumento foi o 
contrato, a sua justificativa foi implantada na idéia de que o indivíduo era 
absolutamente livre, era absolutamente igual aos demais, porque dotados 
todos de razão, e de que, assim sendo, um não poderia impor a sua vontade 
aos demais. A vontade alheia somente poderia vir a ser aceita através do 
contrato, que passaria a ser o instrumento de todas as trocas.15 
 

A codificação e o Estado Liberal tiveram o contrato, portanto, como o veículo jurídico 

de declaração da vontade individual autônoma, funcionando como um dos pilares da ordem 

jurídica, ao lado da família e da propriedade, e como um dos pilares da ordem econômica 

liberal capitalista que se iniciava16, dentro de uma perspectiva, sobretudo, de individualismo, 

patrimonialismo, segurança jurídica com a manutenção das regras do tráfego jurídico, e 

voluntarismo com apego exacerbado à palavra dada e empenhada.  

Ora, não se pode negar que o ambiente histórico em que o contrato passa a ser um dos 

pilares essenciais de toda sociedade não é outro senão o do Estado Liberal, conforme, aliás, 

especifica Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 
A noção de contrato, como expressão da liberdade individual ou da 
autonomia da vontade, foi desenvolvida em um contexto histórico preciso: o 
Estado Moderno. E, mais precisamente, na fase do Estado Liberal. Seu ápice 
coincidirá com o predomínio do capitalismo industrial da segunda metade do 
século XIX, quando se elaborou a teoria do negócio jurídico.17 

                                                 
14 ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 1988 apud PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. O Abuso do 
Direito e as Relações Contratuais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 143.  
15 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 80.  
16 Enzo Roppo propõe uma estreita “ligação entre a exaltação do papel do contrato e a afirmação de um modo 
de produção mais avançado”. Para ele, “(...) não é por acaso que a primeira grande sistematização legislativa 
do direito dos contratos (levada a cabo pelo código civil francês, code Napoleon, de 1804) é substancialmente 
coeva do amadurecimento da revolução industrial, e constitui o fruto político direto da revolução francesa, e, 
portanto, da vitória histórica conseguida pela classe – burguesa – à qual o advento do capitalismo facultou 
funções de direção e domínio de toda a sociedade”. ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 
25-26 apud FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 45. 
17 LÔBO, Paulo Luiz Netto. O Contrato – Exigências e concepções atuais. São Paulo: Editora Saraiva, 1986, p. 
13. 
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É justamente no Estado Liberal que, como visto, a valorização do indivíduo e de sua 

vontade chega ao ápice. Nele, a força da vontade já era suficiente para a produção de efeitos 

jurídicos, e para obrigar os contraentes, não havendo a necessidade da utilização de qualquer 

formalismo, o qual cedeu espaço ao consensualismo.  

Na realidade, a autonomia da vontade18, o exercício da vontade individual19, como 

própria forma de expressão do indivíduo, cujos limites ultrapassavam mesmo a própria seara 

contratual, marcou, para sempre, a própria história dos contratos.  

                                                                                                                                                         
Define Francisco Amaral o que seja negócio jurídico: “Por negócio jurídico deve-se entender a declaração de 
vontade privada destinada a produzir efeitos que o agente pretende e o direito reconhece. Tais efeitos são a 
constituição, modificação ou extinção de relações jurídicas, de modo vinculante, obrigatório para as partes 
intervenientes”. AMARAL, Francisco. Direito Civil... Op. cit., p. 371. 
A respeito da teoria do negócio jurídico, Francisco Amaral esclarece ainda: “Nascida no direito alemão, 
primeiro na doutrina, depois objetivada no Código Civil (BGB), a teoria do negócio jurídico passa à doutrina 
italiana, à espanhola, à portuguesa. O direito francês permanece, porém, com a figura unitária do ato jurídico, 
não distinguindo o Código os atos jurídicos em senso estrito do negócio jurídico. O Código Civil de 1916 não 
adotava expressamente a figura, seguindo a posição francesa, embora seu art. 81, dedicado ao ato jurídico, já 
contivesse a definição de negócio. O Código Civil de 2002 já consagra, porém, a posição dualista, com 
referência expressa aos negócios e aos atos jurídicos lícitos deles diversos, de acordo com a doutrina brasileira 
contemporânea, que é dominante no preferir esta concepção”. AMARAL, Francisco. Direito Civil... Op. cit., p. 
371. 
Antônio Junqueira de Azevedo critica as teorias voluntaristas e as teorias objetivas de conceituação do negócio 
jurídico, afirmando que tal somente pode se dar a partir de sua própria estrutura. Cf. AZEVEDO, Antônio 
Junqueira. Negócio Jurídico - Existência, Validade e Eficácia. 4. ed.. São Paulo: Saraiva, 2002. 
18 Francisco Amaral sustenta a distinção entre autonomia da vontade e autonomia privada: “A esfera da 
liberdade de que o agente dispõe no âmbito do direito privado chama-se autonomia, direito de reger-se por suas 
próprias leis. Autonomia da vontade é, assim, o princípio de direito privado pelo qual o agente tem a 
possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. Seu campo de 
aplicação é, por excelência, o direito obrigacional, aquele em que o agente pode dispor como lhe aprouver, 
salvo disposição cogente em contrário. E, quando nos referimos especificamente ao poder que o particular tem 
de estabelecer as regras jurídicas de seu próprio comportamento, dizemos, em vez de autonomia da vontade, 
autonomia privada. Autonomia da vontade, como manifestação da liberdade individual no campo do direito, e 
autonomia privada, como poder de criar, nos limites da lei, normas jurídicas, vale dizer, o poder de alguém de 
dar a si próprio um ordenamento jurídico e, objetivamente, o caráter próprio desse ordenamento, constituído 
pelo agente, diversa mas complementarmente ao ordenamento estatal”. AMARAL, Francisco. Direito Civil... 
Op. cit., p. 371. 
Fernando Noronha afirma a distinção, porém sob outro prisma: “... foi precisamente em conseqüência da revisão 
a que foram submetidos o liberalismo econômico e, sobretudo, as concepções voluntaristas do negócio jurídico, 
que se passou a falar em autonomia privada, de preferência à mais antiga autonomia da vontade”. NORONHA, 
Fernando. O Direito dos Contratos e seus Princípios Fundamentais – Autonomia privada, Boa-fé, Justiça 
Contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 113 apud NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 02. 
Reconhece-se, de fato, a existência de autores que pregam a distinção, sendo certo que o termo autonomia da 
vontade realmente associou-se mais à época histórica do liberalismo econômico, do Estado Liberal. Prefere-se, 
entretanto, a posição de Teresa Negreiros que afirma: “A rigor, entendemos que ambas as expressões exprimem 
uma mesma realidade, embora a autonomia da vontade esteja historicamente mais associada ao voluntarismo 
jurídico que em determinado momento nela se legitimava”. NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 03.  
Por conta disso, empregar-se-á, ao longo do presente texto, o termo autonomia da vontade. 
19 De toda sorte, lembra Ricardo Luís Lorenzetti que o conceito de negócio jurídico identifica-se com o exercício 
da autonomia privada e não com o contrato. Por conta disso, “por isto há negócio jurídico nas declarações 
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A idéia liberal de que a vontade dos indivíduos, enquanto sujeito de direitos e não 

como detentor de status previamente estabelecido, é hábil para a produção de efeitos 

jurídicos, constituiu-se idéia central da própria conceituação de contrato, como, aliás, bem 

afirma Teresa Negreiros: 

 
A vontade passa a ser o cerne do contrato, e este, o cerne do Direito objetivo 
como um todo e do próprio Estado. O cenário jurídico-filosófico do século 
XVIII – o século das Luzes da liberdade, do indivíduo e do contrato – vai 
espraiar-se na teoria jurídica desenvolvida ao longo do século XIX, 
resultando na formulação de princípios, categorias e valores que, em torno 
da autonomia privada, até hoje governam correntes significativas do 
pensamento civilístico. 20 
 

Contrato e autonomia da vontade, esta como um dogma liberal central, possuem, 

assim, como os tempos bem demonstraram, histórias entrelaçadas. Não por outra causa é que 

a autonomia da vontade constituiu-se, e se constitui, no dogma fundamental da concepção 

clássica ou liberal dos contratos, própria do Estado Liberal. 

Como dogma fundamental, a autonomia da vontade teve influências variadas. Georges 

Ripert21 traça as principais: 

 
Para chegar a esta concepção da vontade soberana, criando ela própria e 
unicamente pela sua força direitos e obrigações, foi preciso que na obra lenta 
dos séculos a filosofia espiritualizasse o direito para desembaraçar a vontade 
pura das formas materiais pelas quais se dava, que a religião cristã 
impusesse aos homens a fé na palavra escrupulosamente guardada, que a 
doutrina do direito natural ensinasse a superioridade do contrato, fundando a 
própria sociedade sobre o contrato, que a teoria do individualismo liberal 
afirmasse a concordância dos interesses privados livremente debatidos sobre 
o bem público.  
 

Em semelhante sentido, Cláudia Lima Marques informa que a autonomia da vontade 

teve quatro influências decisivas22, as quais, de certa forma, confundem-se com as influências 

                                                                                                                                                         
unilaterais, no Direito de Família (reconhecimento de filho); no Direito Sucessório (testamento). Por isso pode 
ser unilateral (assenhoramento, promessas unilaterais, o voto), bilaterais (o contrato de câmbio) e plurilaterais 
(sociedade, consórcio)”. LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p. 541. 
20 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 25. 
21 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis. Trad. Osório de Oliveira. 2. ed. Campinas: Bookseller, 
2002, p. 53. 
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da própria Revolução Francesa e da respectiva Codificação Civil: a) o direito canônico; b) o 

jusnaturalismo e as idéias de Kant, segundo o qual a autonomia da vontade seria “o único 

princípio de todas as leis morais e dos deveres que lhe correspondem”23; c) a Teoria do 

Contrato Social de Rousseau, conforme a qual toda autoridade adviria de um contrato entre os 

indivíduos, que seria a base da sociedade, e a Revolução Francesa, que elevou as teorias 

individualistas e voluntaristas que serviram de fundamento ao Code de Napoleon, e, 

finalmente; d) Teorias econômicas e o Liberalismo, segundo as quais o contrato seria o 

instrumento colocado à disposição pelo direito para a livre movimentação das riquezas na 

sociedade. 

Em resumo, como dogma central da teoria contratual, entendia-se que, sendo a 

vontade humana a fonte de emissão e a força de legitimação dos contratos, era da autonomia 

dessa vontade que se originava, como afirmou Teresa Negreiros, princípios, categorias e 

valores, dentre os quais a liberdade para poder contratar e a obrigatoriedade de cumprimento 

dos ajustes.  

Mas não era só: tamanha era a força da vontade individual que, uma vez emitida por 

sujeitos de direito livres e situados num mesmo plano de igualdade formal, e livre de vícios 

em sua emissão, aquela, além de obrigar às partes ao seu cumprimento, ainda trazia ínsita a 

idéia de justiça. 

Isso quer significar que quem contratava, imbuído de um poder privado outorgado 

pelo ordenamento, estava agindo com justiça e, mais, estava propagando justiça. Não se 

concebia, na visão liberal utópica inicial, que a emissão livre e não viciada da vontade 

pudesse frutificar um pacto não justo. 

                                                                                                                                                         
22 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 43. 
23 A propósito disso, lembra Luís Renato Ferreira da Silva que a autonomia da vontade encampa a idéia kantiana 
da convivência do binômio liberdade-responsabilidade, sendo essa, a responsabilidade, decorrência daquela, a 
liberdade. Cf. SILVA, Luís Renato Ferreira da. Revisão dos Contratos: Do Código Civil ao Código do 
Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 11-12. 
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Entendia-se, pois, que quem contratasse estaria dizendo justo: “qui dit contractuel, dit 

juste”. O critério de justiça contratual, portanto, não se ligava ao equilíbrio ou desequilíbrio 

das prestações contratuais, tal qual se verá dentro da concepção social do contrato, mas sim ao 

tão-só fato da emissão livre, e ausente de vícios, da vontade, não havendo assim, dentro da 

concepção liberal de contrato, qualquer sentido ou espaço para uma discussão sobre uma 

possível injustiça contratual.  

Ou, como bem afirma Darcy Bessone: 

 
Segundo a doutrina clássica, o contrato é sempre justo, porque, se foi 
querido pelas partes, resultou da livre apreciação dos respectivos interesses 
pelos próprios contratantes. Teoricamente, o equilíbrio das prestações é de 
presumir-se, pois.24 
 

 

 
3. Os princípios contratuais liberais 

 

 

Do pressuposto fundamental da autonomia da vontade, hábil à produção de efeitos 

jurídicos válidos, originaram-se, em meio ao Estado Liberal, três maiores princípios liberais 

contratuais: a) a liberdade contratual, b) a força obrigatória dos contratos, ou a 

obrigatoriedade de seu cumprimento, ou ainda o efeito vinculante dos contratos, e c) a 

relatividade dos efeitos do contrato tão-somente às partes contratantes. 

 

 

3.1. O princípio da liberdade contratual 

 

 

                                                 
24 BESSONE, Darcy. Do contrato: Teoria geral. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 25. 
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O primeiro princípio, da liberdade contratual25, tem, classicamente, os seguintes 

conteúdos: primeiramente, a possibilidade de contratar ou não contratar; de igual modo, a 

escolha do que se vai contratar, isto é, qual o tipo contratual a se pactuar; da mesma forma, a 

liberdade de escolher com quem se vai contratar; e por último, a possibilidade de discussão e 

fixação paritária do conteúdo dos contratos, ou seja, das cláusulas contratuais26. 

Em enfoque semelhante, Caio Mário da Silva Pereira27 ensina que a liberdade 

contratual28 se exerce e se concretiza em quatro momentos fundamentais: 

 
A – Em primeiro lugar, vigora a faculdade de contratar e de não contratar, 
isto é, o arbítrio de decidir, segundo os interesses e conveniências de cada 
um, se e quando estabelecerá com outrem um negócio jurídico-contratual. 
(...) 
B – Em segundo lugar, a liberdade de contratar implica a escolha da pessoa 
com quem fazê-lo, bem como do tipo de negócio a efetuar. 
(...) 
C – Em terceiro lugar, a liberdade de contratar espelha o poder de fixar o 
conteúdo do contrato, redigidas as suas cláusulas ao sabor do livre jogo das 
conveniências dos contratantes. De regra, estes lhe imprimem a modalidade 
peculiar ao negócio, e atribuem ao contrato redação própria, estipulando 
condições, fixando obrigações, determinando prestações etc. 
(...) 
D – Finalmente, uma vez concluído o contrato, passa a constituir fonte 
formal de direito, autorizando qualquer das partes a mobilizar o aparelho 

                                                 
25 Paulo Luiz Netto Lôbo, dentre outros autores, trata a autonomia da vontade e a liberdade contratual como 
princípios que possuem a mesma razão dogmática, bem como o mesmo defeito de origem, entendendo-os como 
uma única realidade. Cf. LÔBO, Paulo Luiz Netto. O Contrato... Op. cit., p. 14. 
Cláudia Lima Marques alude ainda a alguns autores alemães que colocam autonomia da vontade e liberdade 
contratual como dogmas de igual peso na teoria tradicional do contrato, não obstante não seja essa a opinião da 
autora. Cf. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 48. 
Prefere-se, entretanto, distinguir entre autonomia da vontade e liberdade contratual, essa derivada, como 
princípio contratual, daquela, como dogma fundamental. Tal ocorre porque se entende que o indivíduo somente 
terá liberdade de contratar e a sua palavra somente terá força obrigatória se se entender que a sua vontade tem 
força suficiente para a produção de efeitos jurídicos válidos, se se entender que o homem pode ser sujeito de 
direitos, podendo exercê-los através de sua vontade. A propósito da discussão, Joaquim de Sousa Ribeiro 
informa que a liberdade contratual visa à oportunidade efetiva de transpor para a realidade a autonomia da 
vontade, através da utilização do instrumentário jurídico. Cf. RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O Problema do 
Contrato. As Cláusulas Contratuais Gerais e o Princípio da Liberdade Contratual. Coimbra: Almedina, 1999, p. 
100.  
Entende-se, enfim, que somente se houver autonomia da vontade é que haverá os demais princípios liberais.  
26 A possibilidade de escolher o conteúdo com o qual passariam a ser regidas as relações bilaterais é tida por Luís 
Renato Ferreira da Silva como o elemento mais significativo da liberdade contratual. Cf. SILVA, Luís Renato 
Ferreira da. Revisão... Op. cit., p. 23. 
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Fontes das Obrigações. 10. ed.. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, 3 v., p. 09-10.  
28 Informa Paulo Luiz Netto Lôbo que liberdade contratual e liberdade de propriedade são categorias 
estreitamente entrelaçadas, “como se observa nas codificações surgidas da união da sociedade burguesa com o 
Estado Moderno”, eis que “a liberdade de propriedade, no regime capitalista, manifesta-se predominantemente 
sob a forma da liberdade contratual”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. O Contrato... Op. cit., p. 15. 
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coator do Estado para fazê-lo respeitar tal como está, e assegurar a sua 
execução segundo a vontade que presidiu a sua constituição. 
 

Em suma, entendia-se que os indivíduos eram livres para emitir a declaração de 

vontade, isto é, tinham liberdade contratual, em virtude do ordenamento jurídico conferir-lhes 

o poder privado para produzir efeitos jurídicos através da vontade.  

 

 

3.2. O princípio da força obrigatória dos contratos e a impossibilidade de revisão 

contratual dentro da concepção liberal dos contratos 

 

 

O princípio liberal da força obrigatória dos contratos, a seu turno, tinha como mote a 

idéia, como já dito, de que, uma vez manifestada livremente a vontade, as partes não 

poderiam se desobrigar do pacto senão por meio de outro ajuste, devendo gozar dos direitos e 

cumprir os deveres ali previstos. 

Nesse prisma, o contrato exercia o papel de absoluta lei entre as partes, tal qual, aliás, 

ditava o art. 1134 do Código de Napoleão. A propósito, comenta Ripert: 

 
Para afirmar todo o poder da vontade humana, criadora de obrigações, o 
Código Civil emprega no art. 1134 a expressão mais enérgica que se pode 
encontrar: ‘as convenções legalmente formadas têm o valor das leis para 
aqueles que a fizerem’. 29 
 

Dito diversamente, por conta da liberdade e igualdade pressupostas, uma vez tivesse 

sido a vontade declarada, haveriam os indivíduos de cuidar para que ela fosse cumprida, ainda 

que tal significasse a ruína econômica de algum dos participantes, por flagrante desequilíbrio 

contratual na execução do contrato. É dizer, uma vez declarada a vontade, os pactos 

                                                 
29 RIPERT, Georges. A regra moral.... Op. cit., p. 53. 
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obrigavam, o seu cumprimento era obrigatório. Ou, na velha máxima latina, os contratos 

haveriam de ser cumpridos inexoravelmente: pacta sunt servanda. 

Em tal perspectiva, a lógica liberal possuía contornos simplórios: se o indivíduo era 

livre enquanto sujeito de direitos, sua vontade poderia produzir efeitos jurídicos, possuía 

ampla liberdade de contratar, então, na hipótese de vir a pactuar, teria que necessariamente 

cumprir30 o que foi contratado, de forma régia e de forma fiel, mesmo que tal, diante do 

desequilíbrio econômico do contrato, levasse-o à bancarrota. 

E mais: tamanho caráter absoluto possuíam a autonomia da vontade e seus derivados 

princípios, em especial a força obrigatória dos contratos, que mesmo o Estado deveria ficar à 

margem da contratação, não podendo intervir no conteúdo material dos pactos. Na realidade, 

como conseqüência da elevação da vontade humana, entendeu-se, na época liberal, que o 

homem passou a ter direitos e o Estado passou a ter deveres, havendo esse de respeitar, de 

forma quase absoluta, a faixa de individualismo jurídico daquele.31 

As relações contratuais deveriam se passar, portanto, unicamente entre os particulares. 

O próprio Juiz, autoridade estatal encarregada de dirimir eventual lide deduzido em juízo, 

restava adstrito aos termos das cláusulas contratuais, não podendo intervir na economia do 

contrato livremente, mas tão somente nos limites do que estabeleceram as próprias partes 

contratantes. Assim, além de se entender que o contrato era por si só justo, não se permitia ao 

juiz, ante o princípio da pacta sunt servanda, qualquer análise do equilíbrio das prestações 

contratuais, ou seja, não se permitia a sua intervenção na economia do contrato. 

                                                 
30 De forma paradigmática, observe-se que Pothier, um dos autores mais influentes do direito obrigacional no 
Código Civil Francês, alude à associação entre compromisso e contrato como conceito deste: “A espécie de 
convenção que tenha por objeto formar algum compromisso chama-se contrato”. Cf. POTHIER, Robert Joseph. 
Tratado das Obrigações. Trad.: Adrian Sotero de Witt Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 
2002, pág. 31. 
31 Nesse sentido, explica Teresa Negreiros: “A precedência do indivíduo frente à sociedade, e a do direito 
subjetivo frente ao dever e ao sistema normativo estatal, vão marcar a modernidade como a era da 
absolutização da vontade individual em contraposição à absolutização da vontade do Estado: o homem tem 
direitos e o Estado tem deveres, o que, em termos da clássica dicotomia direito privado/direito público, é 
expresso pelas projeções antagônicas do princípio da legalidade em um e outro campos da normatividade (no 
direito privado, tudo o que não é proibido por lei é permitido; no direito público, tudo o que não for permitido 
por lei é proibido)”. NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 12. 
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Pode-se afirmar, portanto, que, dentro da concepção liberal, a revisão contratual não se 

mostrava possível: tamanha era a força obrigatória dos contratos que não se admitia a sua 

revisão pelo próprio Juiz, ainda que se tratasse de pacto essencialmente injusto, eis que aquele 

somente poderia realizar o exame da correção formal do contrato, mas não de sua justiça 

material. 

Não por outro motivo é que, conforme se verá, observou-se, no Código Civil Francês 

de 1804, e, de resto, em todas as codificações liberais que nele se inspiraram, o declínio 

enfrentado pela lesão e pela cláusula rebus sic stantibus, ambas voltadas ao estabelecimento 

de equilíbrio contratual e possibilitadoras de revisão contratual.  

Ao Direito e à codificação caberia apenas o fornecimento e manutenção de condições 

para a emissão livre da vontade e para a defesa de vícios ou defeitos nessa, bem como ainda o 

fornecimento e manutenção de condições para a hipótese de persecução de prejuízos advindos 

de eventual inadimplemento. Em semelhante perspectiva, conta Teresa Negreiros: 

 
A vontade como centro do contrato, articulada à regra da igualdade dos 
contratantes, obriga a reconhecer que tanto o legislador como o juiz lhe 
devem fiel observância, não podendo intervir naquilo que houver sido 
pactuado pelas partes contratantes. Estas têm ampla liberdade quanto à 
fixação das obrigações que voluntariamente se auto-imponham; o que é 
querido é, nesta medida, obrigatório; e a determinação do conteúdo do 
querer compete exclusivamente ao indivíduo. A lei referente aos contratos – 
salvo quando tem em vista proteger, precisamente, a livre formação e 
manifestação do consentimento – legitima-se como reprodução da tácita 
vontade dos contratantes, e, por essa razão, tem caráter dispositivo, não se 
aplicando quando a ‘vontade tácita’ deixa de coincidir com a vontade 
expressamente manifestada em sentido contrário.32 
 

Em resumo, sob a ótica clássica, à vontade bastava ser livre e consciente, e isenta de 

vícios, mesmo que da emissão da vontade resultasse um contrato materialmente injusto, não 

havendo qualquer espaço, portanto, para a revisão contratual. O ordenamento jurídico, por sua 

vez, realmente cumpria seu papel maior, e quiçá único papel, ao proteger e salvaguardar o 

consentimento dos contratantes, como anota Luís Renato Ferreira da Silva: 
                                                 
32 NEGREIROS, Teresa. Teoria.... Op. cit., p. 27. 
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Restaram como causas invalidantes dos atos jurídicos apenas aquelas que 
incidiam diretamente na vontade manifestada. Se a volição mantinha-se 
perfeita, nada mais havia para tergiversar sobre o ato, bastava cumpri-lo. 
Afastam-se, justamente, o que aqui são consideradas como causas revisoras 
dos contratos. Outros limites classicamente impostos eram as restrições que 
adivinham dos bons costumes e da ordem pública. Estes dois elementos 
foram os únicos que permearam a doutrina clássica da autonomia da vontade 
mitigando certos excessos.33  
 

Ou, como bem afirma Darcy Bessone: 

 
Sendo justo o contrato, segue-se que aos contratantes deve ser reconhecida 
ampla liberdade de contratar, só limitada por considerações de ordem 
pública e pelos bons costumes. Assim, enquanto forem observados esses 
limites, podem as partes convencionar aquilo que lhes aprouver, o que, de 
resto, constitui um aspecto da liberdade individual, consubstanciada no 
princípio de que é permitido tudo o que não é proibido. Podem, portanto, 
discutir livremente todas as condições contratuais, celebrar contratos 
regulados por lei, ou quaisquer outros inéditos que imaginem, escolher a 
melhor forma de declaração da vontade, fixar os seus efeitos etc. Nos 
dissídios que acaso se formem, a missão do juiz terá de se circunscrever à 
apuração da vontade dos contratantes, em um processo de pura 
reconstituição.34  
 

 

 

3.3. O princípio da relatividade dos efeitos do contrato somente às partes contratantes 

 

 

A terceira derivação que a autonomia da vontade implicava era o princípio da 

relatividade dos efeitos do contrato tão-somente às partes contratantes. Ora, uma vez sendo a 

vontade o meio hábil que as partes dispunham para se obrigar, evidentemente que, de acordo 

com a concepção liberal, o contrato erigido somente traria efeitos para as partes que emitiram 

sua vontade e conseqüentemente se obrigaram. Como mesmo alude Teresa Negreiros, “a 

                                                 
33 SILVA, Luís Renato Ferreira da. Revisão....Op. cit., p. 27. 
34 BESSONE, Darcy. Do Contrato... Op. cit., p. 25-26. 
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relatividade se supõe intrínseca à lógica contratual, concebida sob o prisma da autonomia da 

vontade”.35 

Eram esses, portanto, os principais elementos que demarcaram a noção clássica dos 

contratos na cena do Estado Liberal, destacando-se o dogma da autonomia da vontade e, por 

conseqüência, a vedação de qualquer atividade interventiva do Estado-Juiz no conteúdo 

material dos contratos. 

Foram esses, enfim, os princípios contratuais positivados, implícita ou explicitamente, 

na Codificação Civil Francesa de 1804 e nas demais codificações que por ela foram 

intensamente influenciadas, dentre essas o Código Civil Brasileiro de 1916, os quais 

acabaram por acompanhar a vivência do contrato no direito civil brasileiro durante quase todo 

o século XX, com reflexos poderosos nos estudiosos de então. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 NEGREIROS, Teresa. Teoria.... Op. cit., p. 211. 
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Capítulo 2 

A CRISE DA CONCEPÇÃO LIBERAL DE CONTRATO 

 

 

1. O esfacelamento do Estado Liberal e o surgimento do Estado Social 

 

 

Os modelos de regulação casuística, dentre estes o modelo contratual, apresentados 

pela Codificação Liberal (leia-se Código Civil Francês e todos aqueles que por esse foram 

influenciados, a exemplo do Código Civil Brasileiro de 1916) não foram eternos, em especial 

em virtude das desigualdades econômicas e sociais instauradas e vivenciadas durante o Estado 

Liberal. 

De fato, como a experiência bem demonstrou, a conjuntura do Estado Liberal, que 

aliava o individualismo e a autonomia da vontade às Codificações Civis, e que pressupunham 

a ausência de intervenção do Estado nas atividades econômicas privadas, acabou por iniciar o 

seu esfacelamento na Europa ainda antes do final do século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX, em face, em especial, dos movimentos sociais operários, do processo de 

industrialização e da massificação dos meios de produção e de distribuição dos produtos, 

contribuindo ainda de forma decisiva a Primeira Guerra Mundial, acontecimentos os quais 

demonstraram, com maior nitidez, as profundas desigualdades, econômicas e sociais, que o 

modelo liberal estava a gerar36.  

                                                 
36 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil. In: TEPEDINO, 
Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 01-22, p. 02. 
Caenegem, de fato, ressalta que, ainda antes do final do século XIX, críticas começaram a avançar contra alguns 
dos mais caros princípios da codificação liberal: individualismo excessivo, falta de uma regulamentação 
adequada do emprego, respeito exagerado à liberdade de contrato, direitos absolutos de propriedade, papel do pai 
de família etc. CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução... Op. cit., p. 211.  
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Ora, esses acontecimentos, de forte cunho social, atingiram, de forma profunda, 

primeiramente o Direito Civil europeu e invocaram a necessidade de uma intervenção do 

Estado nas atividades privado-econômicas. Este então começou a invadir matérias que, antes, 

somente reguladas pelo Código Civil, eram deixadas, em sua maior parte, ao sabor das leis 

econômicas do mercado e da vontade dos agentes. 

Em outras palavras, a partir das desigualdades econômicas e sociais, dos movimentos 

sociais e da conseqüente necessidade de intervencionismo estatal, inicia-se a crise do Estado 

Liberal, que vai ceder lugar ao denominado Estado Social, assim definido por Paulo Luiz 

Netto Lôbo: 

 
O Estado Social, sob o ponto de vista do Direito, deve ser entendido como 
aquele que acrescentou à dimensão política do Estado liberal (limitação e 
controle dos poderes políticos e garantias aos direitos individuais, que 
atingiu seu apogeu no século XIX) a dimensão econômica e social, mediante 
a limitação e controle dos poderes econômicos e sociais privados e a tutela 
dos mais fracos. O Estado social se revela pela intervenção legislativa, 
administrativa e judicial nas atividades privadas. As Constituições sociais 
são assim compreendidas quando regulam a ordem econômica e social, para 
além do que pretendia o Estado liberal37. 
 

Segundo ainda o autor: 

 
O Estado Social avançou no sentido de delimitar o poder econômico e 
conseqüentemente regular o contrato e, sobretudo, a propriedade. Seu 
objetivo é a regulação da atividade econômica. A atividade negocial está 
inserida na atividade econômica, isto porque é nesta atividade que vamos 
encontrar a propriedade dinâmica, como objeto de circulação de bens e 
riquezas. As Constituições passaram a estabelecer as garantias do direito de 
propriedade individual, observadas as limitações que nela estão consignadas 
e que a lei prescrever; do mesmo modo o contrato38. 
 

Dito diversamente, o Estado Social, o qual, conforme Franz Wieacker, tem na 

limitação do conteúdo dos direitos subjetivos dos indivíduos seu núcleo principal39, é marcado 

                                                 
37 LOBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no novo 
Código Civil. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 42, p. 187-195, abr.-jun.2002, p. 187. 
38 LOBO, Paulo Luiz Netto. Direito Contratual e Constituição. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 
36, p. 241-245, out.-dez. 2000, p. 242. 
39 WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 624. 
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pela intervenção do Estado nas atividades econômicas privadas, dentre essas as relações 

contratuais dos indivíduos. 

Ora, tal crise reflete também o início da crise das codificações liberais, próprias do 

Estado Liberal em derrocada, insuficientes a oferecer respostas eficazes à ebulição social –, e 

como se verá adiante com mais afinco, o início da crise da própria concepção liberal do 

contrato.  

No Brasil, a ingerência estatal no campo das relações jurídicas patrimoniais privadas 

teve reflexos a partir da segunda década do século XX, prolongando-se até o presente 

momento, num percurso que também promoveu a substituição do Estado Liberal para o 

Estado Social. 

De forma mais esmiuçada, Gustavo Tepedino separa em três as fases de intervenção 

do Estado brasileiro na atividade econômica privada40. A primeira fase, conta o autor, teve 

início logo após a promulgação do Código Civil de 1916 e foi marcada por intervenções 

apenas setoriais através de leis extracodificadas, as quais, porém, não contrariavam os 

princípios daquele, não desmentindo “o sentido de completude e de exclusividade pretendido 

pelo Código”. 

Entretanto, já na terceira década do século passado, em virtude do avanço social e da 

evolução econômica, puderam ser observadas leis que “disciplinam, sem qualquer caráter 

emergencial ou conjuntural, matérias não previstas pelo codificador”, surgindo assim, ao 

lado do Código Civil, leis especiais, ou seja, já passava a existir, ao lado do direito comum, 

um direito especial, o que confrontava justamente o ideal de completude e exclusividade 

acima exposto.  

Tais leis extravagantes serviram de meio legislativo a partir do qual o Estado 

desenvolveu uma nova política assistencialista, em contraponto à política liberal alheia do 

                                                 
40 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas... Op. cit., p. 02 et seq. 
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século anterior. E mais: por essa época, verificou-se também a introdução, nas constituições, 

de princípios e normas que estabelecem deveres sociais no desenvolvimento da atividade 

econômica privada, restando demarcados os limites da autonomia privada, da propriedade e 

do controle de bens41. 

O Estado, a partir de então, começa a assumir o seu papel de promotor de políticas 

sociais e econômicas, em prol do bem comum e da justiça social42. Eis aí, em conjunto, a 

segunda fase intervencionista do Estado nas relações jurídicas reguladas por normas de direito 

privado, como alude Gustavo Tepedino43, podendo-se afirmar que, a partir daqui, na 

experiência brasileira, o Estado Liberal clássico cede lugar ao Estado Social. 

Por fim, a terceira fase de intervenção estatal no campo das relações de direito privado 

é inaugurada com a Constituição Federal de 1988, o que ocorre por dois motivos 

fundamentais: porque o Código Civil então vigente passou, definitivamente, a dever 

obediência irrestrita, no plano interpretativo e normativo, à Constituição, às suas normas e 

princípios; e porque, atendendo ao comando constitucional, são promulgadas, na década de 

1990, leis especiais, apropriadamente denominadas por Tepedino de “estatutos44”, 

possuidoras de caracteres distintos das leis extravagantes anteriores, da qual é exemplo 

eloqüente o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).  

 

                                                 
41 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas... Op. Cit., p. 07. Alude ainda Tepedino que a Constituição 
brasileira de 1946 como um bom exemplo desta tendência.  
42 Ronaldo Gatti de Albuquerque menciona que o Estado Social foi uma reação ao período liberal, 
caracterizando-se pela crescente noção do social, do coletivo. Lembra ainda que o que influenciou sobremaneira 
o declínio da codificação clássica foi o próprio crescimento e fortalecimento do Estado, “haja vista que, na 
mesma proporção, ganhou impulso o direito público, que paulatinamente se destacou no confronto com os 
interesses particulares”, tendo a Constituição funcionado como desaguadouro lógico de todos os avanços do 
público. ALBUQUERQUE, Ronaldo Gatti de. Constituição e codificação: a dinâmica atual do binômio. In: 
MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 
p. 72-86, p. 74-75.  
43 TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas... Op. cit., p. 05-06.  
44 Cuida o autor então de esboçar as principais características desses estatutos. Dentre essas, invoca a nova 
técnica legislativa, com a presença de inúmeras cláusulas gerais, ao lado da técnica regulamentar comum; a 
própria linguagem legislativa, agora mais setorial; o incentivo na prática de comportamentos almejados pelo 
legislador, realizado pelos estatutos, ao mesmo tempo em que repreendem comportamentos ilícitos. Cf. 
TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas... Op. cit., p. 08. 
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2. A crise da concepção liberal do contrato e o dirigismo contratual 

 

 

Como se disse em linhas antecedentes, a crise do Estado Liberal, com a intervenção do 

Estado na atividade privada, marcou também a crise das codificações liberais e, em especial, a 

crise da própria concepção clássica de contrato. 

De fato. Não poderia ocorrer o esfacelamento do Estado Liberal e o surgimento do 

Estado Social, marcado pela intervenção estatal na atividade econômica privada, sem que 

houvesse quaisquer reflexos na concepção liberal do contrato, pautada na autonomia da 

vontade e nos princípios liberais contratuais, justamente por ser aquela concepção própria do 

Estado Liberal e justamente porque as relações contratuais constituem-se num dos capítulos 

da atividade econômica privada, na qual o Estado agora Social começou a intervir. 

Com efeito, não obstante o ideário liberal preconiza-se a liberdade e igualdade entre os 

homens, pôde-se constatar que a classe burguesa foi se distanciando economicamente dos 

demais indivíduos da sociedade, sendo certo que, com Revolução Industrial, a divisão de 

classes já estava definitivamente instaurada: de um lado, burgueses, detentores dos meios de 

produção; do outro lado, operários, trabalhadores nos meios de produção. 

Com pouco tempo, ainda, na Europa, durante o século XIX, descobriu-se então que a 

liberdade e a igualdade na emissão da vontade se dava, já àquela época, majoritariamente, 

num plano formal, eis que existiam sérias diferenças econômicas e sociais entre os 

contratantes, advindas, como quer Cláudia Lima Marques, especialmente da industrialização e 

da massificação das relações contratuais o que certamente gerava desequilíbrio nas cláusulas e 

prestações contratuais45.  

                                                 
45 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos... Op. cit., p. 150. 
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Ora, em face das desigualdades concretas entre os contratantes, a liberdade contratual 

acabava se concentrando nas mãos dos detentores do poder econômico e empresarial, os 

quais, como contratantes situados em posição econômica mais vantajosa, passavam a elaborar 

as cláusulas contratuais da maneira que mais lhe conviesse, muitas vezes de forma 

predeterminada.  

Nesse sentido, bem afirma João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

 
(...) a própria história mostra que a liberdade, entendida filosoficamente 
como apanágio de cada homem foi na prática passando a ser centralizada nas 
mãos de uns poucos, de tal forma que a ‘liberdade contratual’, embasada no 
princípio da autonomia da vontade, pouco a pouco deixou de representar a 
liberdade do indivíduo abstratamente visto, para passar a ser um título nas 
mãos do detentor do poder econômico e empresarial emergente46. 
 

Em palavras diversas, a parte mais forte, por sua posição de supremacia contratual, 

conseguia impor contratos pré-redigidos e unilaterais que, por conterem cláusulas que lhe são 

favoráveis, aumentavam ainda mais o desequilíbrio anteriormente existente. Em suma, as 

desigualdades sociais e econômicas entre os contratantes originavam desequilíbrios nas 

prestações contratuais, em virtude justamente da supremacia contratual de um sobre o outro.  

Percebeu-se assim que, não obstante se deixasse às partes a emissão livre da vontade, 

ainda assim poderia resultar um contrato injusto, desequilibrado, mormente em se tratando de 

contratos de massa, em que de um lado estivesse uma grande corporação e do outro um débil 

e vulnerável consumidor. A própria idéia de justiça contratual fundada tão-somente no fato da 

emissão livre da vontade começava a desabar. 

Liberdade e igualdade eram componentes que passavam a existir tão-somente no plano 

teórico. Como poderia haver liberdade se a vontade era limitada pelas próprias distinções 

                                                                                                                                                         
A propósito, Fabíola Santos Albuquerque expõe alguns fenômenos que “contribuíram diretamente para o 
crescimento empresarial e para massificação contratual: A acelerada urbanização e suas demandas de 
serviços; O gigantismo empresarial e a concentração de capitais, privados ou estatais; A formação de 
monopólios; O fornecimento de bens e serviços em grande escala; O consumo em massa; O uso disseminado da 
computação; A utilização massiva de propaganda”. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Contrato de Adesão no 
Novo Código Civil. Disponível em <http://www.jus.com.br>. Acesso em: 03 jan 2004.  
46 LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Cláusulas abusivas nos contratos... Op. cit., p. 19. 
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econômicas entre os contratantes? Ou se essa mesma vontade não ia além dos termos pré-

redigidos pela parte contratante mais forte? Ou ainda, se a liberdade estava se restringindo 

cada vez mais apenas à liberdade de contratar e à escolha da contraparte, não mais se 

cuidando da liberdade de escolher os termos contratuais?47 

Por conta disso tudo, por estar, em face das desigualdades reais entre os contratantes, a 

legitimar toda sorte de desequilíbrios e injustiças contratuais, a concepção liberal dos 

contratos começou a ruir48.  

Mas não foi só. Havia, entretanto, talvez algo ainda pior do que a própria já notada 

desigualdade entre os contratantes, que resultava em desequilíbrios nas prestações contratuais 

de cada qual: o projeto jurídico burguês, leia-se Codificação Liberal, não ofertava respostas 

eficazes para estas desigualdades. Ou seja, como visto em linhas antecedentes, a legislação de 

então, própria do Estado Liberal, como, por exemplo, o próprio Código Civil de 1916, 

limitava-se a enfocar caracteres apenas formais do negócio jurídico, especialmente atinentes à 

emissão livre da vontade, de forma isenta de vícios, não cuidando de coibir eventuais 

desequilíbrios contratuais, ocasionadores de onerosidade excessiva para uma das partes.  

De um modo mais amplo, o próprio Estado privava-se de intervir, materialmente, nas 

relações jurídicas privadas, estando essas ao sabor da vontade das partes. Não havia qualquer 

intervenção no conteúdo material dos contratos, isto é, não havia qualquer preocupação com 

as desigualdades econômicas das partes contratantes e com os reflexos disso no equilíbrio 

contratual. 

                                                 
47 Cf. RIBEIRO, Joaquim de Sousa. O Problema do Contrato... Op. cit., p. 197 et seq. 
48 Teresa Negreiros observou a distinção entre realidade e teoria, ao explicitar que, em especial, “no campo do 
direito contratual, a coerência interna da lógica individualista é incapaz de resistir ao confronto com a 
realidade e com os problemas postos pelas tão manifestas quanto profundas desigualdades sociais”. 
NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 05. 
De igual modo, Orlando Gomes vai verificar, quarenta anos depois da promulgação do Código Civil de 1916, 
dentro da evolução do Direito privado brasileiro, o descompasso entre o direito escrito e a realidade social. Cf. 
GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do Código Civil brasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, 
p. 45.  
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Ora, foi justamente a soma desses dois fatores, de um lado, a desigualdade econômica 

entre as partes, causadora de desequilíbrio contratual, e, de outro, a insuficiência da lei e do 

Estado Liberal para confrontar a uma e a outro, que serviu como esteio do início da crise da 

teoria contratual clássica49.  

A fim de ofertar respostas a tal problemática, começa-se então, já dentro de uma 

concepção social de Estado, a se tentar a correção dos reflexos da desigualdade material entre 

as partes no seio do negócio jurídico, o que ocorre através da intervenção estatal no conteúdo 

material dos contratos, fenômeno conhecido sob a denominação de Dirigismo Contratual, que 

se constitui num dos capítulos da intervenção geral do Estado na atividade privada 

econômica50. 

A propósito, Michele Giorgianni traz a seguinte percepção: 

 
Contemporaneamente, o contrato (...) sofre profundas transformações em 
virtude de numerosos fatores, tais como, por exemplo, a produção de bens e 
serviços em série, a contratação coletiva nas relações de trabalho, o 
surgimento dos monopólios de fato no campo da produção. 
Esta lenta modificação da estrutura do sistema conduziu, a nosso ver, a uma 
reviravolta que pode se considerar verdadeiramente decisiva na história do 
Direito Privado: isto é, a uma valoração não mais subjetiva, mas objetiva, ou 
melhor, “conteudista” do Direito Privado. Passado o período – digamos 
assim, revolucionário – em que o Direito Privado protegeu ciosamente a 
tutela da atividade do indivíduo frente ao Príncipe, ele agora simplesmente 
contém (ou talvez volte a conter) uma série de regras destinadas a disciplinar 
algumas atividades da vida social, nas quais são adotados alguns 
instrumentos jurídicos. (...) 
Esse significado “conteudista” permitiu o ingresso no território do Direito 
Privado de novos operadores econômicos constituídos por entes – no 
passado marcadamente distinto dos “particulares” – ou seja, entes públicos e 
até mesmo o próprio Estado (...).51 
 

                                                 
49 Como lembra Tereza Negreiros, “é natural (...) que a revisão da teoria contratual tenha tomado impulso 
precisamente a partir do momento em que se passou a questionar o seu pressuposto básico: quando não é mais 
possível disfarçar a desigualdade concreta e real dos contratantes (...)”. NEGREIROS, Teresa. Fundamentos 
para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-fé. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1998, p. 203.  
50 Trata-se de uma verdadeira conseqüência lógica: há uma intervenção geral do Estado na atividade econômica, 
em virtude da desigualdade material da população em geral, e a fim de levar a cabo políticas públicas; como um 
dos mais fundamentais capítulos dessa atividade, responsáveis pela circulação de riquezas da sociedade, os 
contratos, em particular, não poderiam escapar dessa intervenção. Disso resulta que, sempre que se pensar em 
intervenção estatal de maneira geral, terá que se pensar em intervenção estatal específica na economia dos 
contratos.  
51 GIORGIANNI, Michele. O Direito Privado e suas Atuais Fronteiras. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 747, 
p. 35-55, jan. 1998, p. 43.  
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Na verdade, sendo certo que compete ao Estado intervir em prol do bem de todos, não 

poderia esse permanecer indefinidamente alheio às profundas diferenças econômicas 

existentes entre os contratantes, as quais se intensificaram, sobremaneira, com a nova 

realidade social, econômica e política do século XX e com as enormes mudanças ocorridas, 

como a industrialização e a massificação das relações contratuais. Assim é que tem 

fundamento a política intervencionista como um todo: eliminar, ou diminuir, diferenças 

concretas que as forças econômicas privadas não conseguem, ou não querem, eliminar.  

E assim é que passa a existir fundamento para o intervencionismo do Estado 

especificamente na economia material dos contratos, que se opera, num primeiro momento, 

através da lei, e, num segundo momento, através dos juízes, os quais podem, com base nessa 

lei interventiva, analisar a correção material de seu conteúdo. 

Em outras palavras, a partir do dirigismo contratual, passa-se a ter campo aberto para a 

revisão contratual do conteúdo material dos contratos. 

Essa intervenção estatal no conteúdo material dos pactos é a noção mais autorizada de 

dirigismo contratual, conforme se disse em linhas antecedentes, o qual sempre deverá ocorrer 

no sentido de reequilibrar o que esteja desequilibrado. E mais: como o desequilíbrio deriva do 

fato da desigualdade econômica das partes, isto é, do fato de que uma das partes contratantes 

é mais forte economicamente e consegue impor a sua vontade com maior sucesso, o que se dá 

em especial nas relações contratuais massificadas, a intervenção do Estado na economia dos 

contratos sempre se dará no sentido de proteger a parte mais fraca, mais vulnerável, mais 

débil, a fim de se instaurar, com isso, o reequilíbrio do contrato. 

Em resumo, na época liberal havia uma separação quase absoluta entre o Estado e a 

sociedade. Caberia ao Estado garantir a autonomia da vontade e a liberdade contratual 

derivada. Nesse sentido, nem mesmo ao juiz seria permitido qualquer espécie de controle do 
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conteúdo do contrato e do equilíbrio de suas prestações, mas tão-somente um controle formal 

da presença ou da ausência de consenso isento de vícios e defeitos. 

Entretanto, diante da constatação fundamental da desigualdade material entre as partes 

contratantes, do desequilíbrio contratual conseqüente e da inabilidade da concepção clássica 

dos contratos para resolver tal problema, o Estado passa a intervir na atividade econômica em 

geral, o que, aliás, marca a passagem do Estado Liberal para o Estado Social, e, mais 

especificamente, passa a intervir nas relações contratuais, antes legadas tão-somente à vontade 

das partes contratantes.  
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Capítulo 3 

A CONCEPÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 

 

1. O dirigismo contratual e a concepção social do contrato 

 

 

O dirigismo contratual tem lugar historicamente pela percepção das desigualdades 

econômicas entre as partes e dos desequilíbrios contratuais, e pela percepção da insuficiência, 

e mesmo despreocupação, da lei de outrora para combater tais fatores. Em outras palavras, 

tem lugar em virtude de uma crise da concepção liberal do contrato já existente.  

Entretanto, o dirigismo contratual tem o importante condão de agravar ainda mais essa 

crise, eis que a vontade dos indivíduos, autônoma, passa a não ser mais o único imperador 

responsável pela formação do contrato: passa a lei a interagir com os contratos, agora lei de 

ordem pública, cogente52. 

Não é mais só a vontade individual que importa, mas também, e especialmente, a lei, 

veículo principal da intervenção do estado na economia dos contratos, a qual, cada vez mais, 

perde seu caráter supletivo para incorporar um véu cogente, a ser observado necessariamente 

pelas partes contratantes.  

A lei passa a não mais visar à proteção apenas da emissão não-viciada da vontade. 

Muito ao contrário, interage fortemente com os pactos, ditando quais as cláusulas que podem 

ser inseridas e quais as que não podem, tendo como ideário a busca incessante da instauração 

e manutenção da justiça e do equilíbrio contratual. 

                                                 
52 Em verdade, como percebe Caio Mário da Silva Pereira, “por toda parte se desenvolve a tendência à 
instituição de princípios de ordem pública, substituindo as velhas normas que, a pretexto de assegurarem a 
liberdade humana, permitiam à atividade individual a faculdade de sacrificar ao seu exercício a órbita pessoal 
de outros indivíduos” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Introdução ao direito civil. 
Teoria geral de Direito Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, 1 v., p.14. 
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Em outras palavras, a lei passa a limitar a autonomia da vontade das partes 

contratantes, que agora devem obedecer, irrestritamente, às normas de ordem pública traçadas 

pelo legislador, dentro de um Estado agora Social. Nesse sentido, bem afirma Cláudia Lima 

Marques: 

 
À procura do equilíbrio contratual, na sociedade de consumo moderna, o 
direito destacará o papel da lei como limitadora e como verdadeira 
legitimadora da autonomia da vontade. (...) Conceitos tradicionais como os 
do negócio jurídico e da autonomia da vontade permanecerão, mas o espaço 
reservado para que os particulares auto-regulem suas relações será reduzido 
por normas imperativas, como as do próprio Código de Defesa do 
Consumidor. É uma nova concepção de contrato no Estado Social, em que a 
vontade perde a condição de elemento nuclear, surgindo em seu lugar 
elemento estranho às partes, mas básico para a sociedade como um todo: o 
interesse social. Haverá um intervencionismo cada vez maior do Estado nas 
relações contratuais, no intuito de relativizar o antigo dogma da autonomia 
da vontade com as novas preocupações de ordem social (...)53.  
 

Ou como quer João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

 
Assistiu-se (...) a uma inversão de posições relativas do contrato e da lei. Se 
o contrato era anteriormente a fonte eminente de direitos, e lei ficava 
relegada a um plano secundário, dispositivo e interpretativo, verifica-se que 
o contrato continuou a ter a ênfase de fonte criadora do direito, alicerçada no 
princípio da autonomia da vontade. Mas a lei deixou de ter um papel 
somente suplementar para assumir uma função eminentemente imperativa. 
Se o princípio da autonomia da vontade escapou da esfera de todos os 
indivíduos para localizar-se somente nas mãos dos detentores do poder 
econômico, era forçoso que a lei viesse a ter um papel mais geral, 
compensador dessa ausência protetora da autonomia de cada vontade de 
cada indivíduo54.  
 

Em palavras análogas, a autonomia da vontade não é mais tida como um poder 

absoluto dos indivíduos, a existir contra tudo e contra todos, com força obrigatória semelhante 

à das leis editadas pelo Estado. Muito ao contrário, a autonomia da vontade, que 

historicamente deu ensejo a todos os princípios liberais clássicos, é então relativizada em 

virtude do forte regramento legal. Muitas vezes, v.g., mesmo que as partes desejem contratar 

naquele sentido, ou mesmo que o contratante mais forte queira impor os termos contratuais 

                                                 
53 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 175-176. 
54 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos... Op. cit., p. 20.  
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naquele sentido, tal não se mostra possível, justamente por estar a lei a limitar a autonomia da 

vontade.  

Essa, de ampla e irrestrita, passa a ser regrada. Passa a haver uma autonomia regrada 

da vontade. 

E se o dogma central foi relativizado, conseqüentemente todos os princípios derivados 

também o foram. Ou seja, os princípios liberais clássicos como a liberdade contratual, a força 

obrigatória dos contratos e a relatividade de seus efeitos apenas às partes também foram 

revistos, cedendo espaço então a princípios agora sociais, positivados na experiência 

brasileira, nomeadamente os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da 

equivalência material das prestações contratuais, os quais exigirão comportamentos dos 

contratantes bem diversos daqueles que os princípios anteriores permitiam. 

Ora, se a intervenção do Estado, de uma maneira geral, deu-se para atingir o cerne do 

contrato, qual seja a vontade, fácil se torna a observação de que o contrato, após o dirigismo 

contratual, deixou de ser o mesmo, justamente pela presença resplandecente agora da lei e dos 

novos princípios sociais.  

Por tal, diz-se que a teoria geral dos contratos não é mais a mesma, tendo sido erigida 

uma nova teoria de explicitação e explicação do fenômeno contratual, hábil a atender aos 

reclamos de socialização do direito e, somente a partir dela, a possibilitar a revisão judicial 

dos contratos. 

Em suma, em vista do dirigismo contratual, da presença da lei ao lado da autonomia 

da vontade, da transmutação dos princípios liberais para princípios sociais, da presença de 

novos valores sociais, da visão do contrato como um elemento social, inserto na sociedade, 

pode-se afirmar que definitivamente a concepção liberal dos contratos foi superada para dar 

lugar a uma nova concepção social dos contratos55, própria do Estado Social56, marcada 

                                                 
55 Lembra Luiz Edson Fachin, com propriedade, que a nova concepção social não diz respeito apenas ao 
contrato, mas também à propriedade e à família: “A releitura crítica dos estatutos fundamentais do Direito 
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justamente, em face da presença de uma nova espécie de lei de ordem pública e cogente, pela 

relativização do dogma central da autonomia da vontade, agora substituída por uma 

autonomia regrada da vontade, e pela relativização dos princípios liberais contratuais, 

ladeados agora por novos princípios sociais.  

Nesse prisma, passar-se-á então, a partir de agora, antes de analisar os princípios 

sociais contratuais, a observar dois exemplos, na experiência brasileira, dessas novas leis de 

ordem pública, cujos textos incidem diretamente no conteúdo material dos contratos: o 

Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002, ambos concordatários também 

da ordem econômica e social constitucional. 

 

 

2. O Código de Defesa do Consumidor e a nova concepção social do contrato 

 

 

A partir do dirigismo contratual, como um dos capítulos da ampla intervenção estatal 

na atividade privada, caracterizadora do Estado Social, o contrato passa a ser um instrumento 

de política econômica e social do próprio Estado, em prol da consecução de seus projetos 

econômico e social.  

                                                                                                                                                         
Privado (...) exige uma visita crítica e construtiva aos três pilares fundamentais do Direito Civil, e por 
conseqüência, do Direito Privado, quais sejam: a) o trânsito jurídico, calcado na noção de contrato, de 
obrigações e suas modalidades; b) as titularidades, fundamentalmente encimadas nas noções de posse e de 
apropriação de um modo geral, e c) o projeto parental, que se encontra assentado na noção de família”. 
FACHIN, Luiz Edson. Teoria Crítica.... Op. cit., p. 26. 
56 Tudo isto está em meio à própria concepção de Estado, especialmente na passagem do Estado Liberal para o 
Estado Social: “(...) o Estado liberal estava para o Código Civil (tido como a verdadeira Constituição do direito 
privado, expressão monolítica de uma ordem de valores inquebrantável) assim como o Estado social estará 
para uma intervenção cada vez mais presente em vários setores da economia e, em particular, para uma 
Constituição que o referenda, avocando a si (...) as normas gerais relativas a praticamente todas as matérias 
que antes eram reguladas exclusivamente pelo Código Civil e pela autonomia da vontade”. TEPEDINO, 
Gustavo. As Relações de Consumo e a Nova Teoria Contratual. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito 
Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 199-215, p. 202.  



47 

Na experiência brasileira, tais projetos encontram-se constitucionalmente previstos no 

capítulo sobre a ordem econômica57 e social. Pode-se dizer, por isso, que a Constituição 

Federal de 1988 teve papel decisivo na intervenção da lei no conteúdo material dos contratos, 

fenômeno, como visto, intimamente correlacionado com a renovação da teoria contratual. 

Essa elevação da intervenção ocorreu, em primeiro plano, em virtude do próprio 

conteúdo da Constituição, especialmente no capítulo sobre a ordem econômica. Com efeito, 

asseveram Carlos Alberto Bittar e Carlos Alberto Bittar Filho: 

 
A Carta de 1988, com a sua orientação voltada para o aspecto social, influirá 
decisivamente com respeito à intervenção do Estado nos negócios privados, diante 
do gigantismo de várias entidades privadas – as grandes empresas-, a começar pela 
definição de normas em vários setores, para defesa da parte economicamente mais 
fraca. Interferirá também no controle administrativo e no controle judicial de 
contratos entre particulares, mas ora dirigidos pelas novas diretrizes constitucionais 
(art. 170 e ss)58. 
 

Mas, na experiência brasileira, entende-se que o aumento da intervenção contratual 

ocorreu, mais especificamente, em face da positivação da defesa do consumidor como um dos 

deveres do Estado e como um dos direitos fundamentais dos cidadãos em geral. Dito de outro 

modo, entende-se que a intervenção estatal nos contratos somente teve maior colocação no 

Brasil a partir do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), como, aliás, 

                                                 
57 A ordem econômica não representa um conceito unívoco. Nesse sentido, Atílio Aníbal Alterini expõe a 
distinção entre ordem econômica de direção e de proteção: “A ordem pública econômica pode ser concebida 
num duplo sentido: o tradicional, que pronuncia a invalidez dos atos contrários a seus preceitos; e o moderno 
de ordem pública econômica, que associa a exigência de praticar certas condutas impostas legalmente”. 
“Todavia, se distingue uma ordem pública econômica de proteção, tendente a resguardar “a uma das partes, e 
particularmente ao equilíbrio interno do contrato”, e outra de direção, pela qual os poderes públicos se 
propõem “realizar certos objetivos econômicos”, para os quais, em alguns casos, os atos privados ficam então 
sujeitos a autorizações estatais, e “é mister uma apreciação prévia da situação concreta por uma autoridade 
competente”, dando-se “a aprovação quando o Estado não se opõe ao contrato, mas quer controlá-lo”. “A 
ordem econômica de direção se dilui, claro está, nos sistemas econômicos que acentuam a liberdade dos 
mercados, porque então o Estado minimiza sua função reguladora. Mesmo neles subsiste a ordem pública de 
proteção, posto que “as precauções legislativas” que implica não tendem a afetar o arbítrio negocial, sem antes 
bem afirmá-lo, mediante a “restauração da liberdade contratual do lado em que era ameaçada”.ALTERINI, 
Atílio Aníbal. Os Contratos de Consumo e as Cláusulas Abusivas. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, 
v. 15, p. 05-19, jul.-set. 1995, p. 11. 
58 BITTAR, Carlos Alberto e BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Direito Civil Constitucional. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 129.  
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esclarece Cláudia Lima Marques59, colocando-se essa norma então como um exemplo da nova 

espécie de lei de ordem pública que intervém diretamente no conteúdo material dos contratos. 

O Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública de direito privado, 

cogente e de aplicação inderrogável pelas partes, insere-se, assim, dentro da perspectiva do 

dirigismo contratual estatal e da renovação da teoria geral dos contratos60, sendo a primeira 

norma que se propôs a restringir, no campo do direito contratual, o espaço antes reservado 

totalmente para a autonomia da vontade61. 

Dentro dessa ótica, o CDC representa capital norma cogente, que intervém nos 

contratos de consumo independentemente da vontade das partes contratantes, a fim de 

reequilibrar e harmonizar as relações de consumo passadas entre consumidores e 

fornecedores.  

                                                 
59 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 153. 
60 O CDC, como curial, regula as chamadas relações de consumo. Essas, próprias da sociedade hodierna, 
marcada pela massificação dos meios de produção, de distribuição e de informação, são relações jurídicas 
passadas entre fornecedores e consumidores, tendo como objeto o fornecimento de produtos ou a prestação de 
serviços. Essas categorias jurídicas (consumidores, fornecedores, produtos e serviços) encontram-se todas 
legislativamente delimitadas, conforme os conceitos presentes nos arts. 2º e 3º do CDC. Ora, para se determinar 
se uma relação jurídica havida é de consumo, e, portanto, abarcada pelo CDC, faz-se necessário ver se os 
elementos caracterizadores da relação se enquadram nas definições legais trazidas.  
Para José Geraldo Brito Filomeno, toda relação de consumo: 
“1. envolve basicamente duas partes bem definidas: de um lado o adquirente de um produto ou serviço 
(consumidor); de outro o fornecedor ou vendedor de um serviço ou produto (produtor/fornecedor); 
2. destina-se à satisfação de uma necessidade privada do consumidor; 
3. o consumidor, não dispondo por si só, de controle sobre a produção de bens de consumo ou prestação de 
serviços que lhe são destinados, arrisca-se a submeter-se ao poder e condições dos produtores daqueles mesmos 
bens e serviços”. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do Consumidor. 6. ed.. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 37-38. 
Paulo Luiz Netto Lôbo, a propósito das relações de consumo, especificamente das relações contratuais de 
consumo, aponta os pressupostos gerais de admissibilidade da incidência do Código de Defesa do Consumidor. 
Para o autor, a relação de consumo constitui o divisor de águas entre o direito contratual comum (civil ou 
comercial) e o direito contratual do consumidor. Conta então que a relação contratual de consumo, a qual se dá 
entre quem exerce atividade profissional organizada e entre eventual adquirente ou utente dos bens ou serviços 
fornecidos ao público, isto é, entre fornecedor e consumidor, é jurídica e faticamente desigual, haja vista o 
dominante poder contratual do fornecedor, presumido em lei. Cf. LOBO, Paulo Luiz Netto. Contratos no Código 
de Defesa do Consumidor: Pressupostos gerais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 705, p. 45-50, 1994, p. 45.  
Quanto ao consumidor, continua Paulo Lôbo, a relação contratual de consumo somente se instala se se trata de 
beneficiário final do produto ou do serviço, quer pessoa física, quer pessoa jurídica. No que respeita ao 
fornecedor, para a aplicação do CDC, nenhuma atividade econômica se exclui de seu significado, conforme 
informa o autor. Atividade econômica, aqui, é comportamento orientado, organizado a um resultado econômico 
útil, especialmente voltado à produção ou circulação de bens ou de serviços. Empresário e fornecedor, afirma, 
são figuras que se confundem, sendo certo, em ambos, o requisito da habitualidade na circulação, com fito de 
lucro, de bens e serviços. Cf. LOBO, Paulo Luiz, Netto. Contratos ... Op. cit., p. 46.  
61 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 153. 
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Surgido por mandamento da Constituição Federal de 1988, o Código de Defesa do 

Consumidor, como não poderia deixar de ser, assenta-se sobre bases constitucionais sólidas. 

Em primeiro plano, o dever do Estado de proteção ao consumidor constitui-se em 

direito fundamental deste, nos termos do art. 5º, inciso XXXII: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção da qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXII – O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 
 

Em segundo lugar, e quiçá ainda mais importante, a defesa do consumidor, além de 

dever do Estado e direito fundamental do consumidor, é erigida, pelo art. 170, V, da 

Constituição Federal, como um dos princípios gerais da ordem e atividade econômica: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
V – defesa do consumidor. 
 

Ora, tal elevação da proteção do consumidor à categoria de princípio da ordem 

econômica constitucional é de suma importância, justamente por colocá-la como um dos 

instrumentos de política econômica e social do Estado brasileiro, e mais especificamente, 

como um dos instrumentos de intervenção do Estado brasileiro no conteúdo material dos 

contratos. 

É essa a opinião compartilhada por João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

 
Assumindo esta postura protecionista, a Constituição Federal de 1988 
determina, no n. XXXII do art. 5º, que: “o Estado promoverá, na forma da 
lei, a defesa do consumidor”. Mas o passo mais significativo dado pelo 
Constituinte foi o de inserir o princípio da defesa do consumidor no contexto 
da Ordem Econômica, em correlação com a valorização do trabalho humano 
e com o respeito à liberdade de iniciativa, como forma concreta de 
contrabalançar o poder econômico privado através da atuação do poder 
econômico público62. 
 

                                                 
62 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 58. 
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Por outro lado, confirmando a base constitucional intrínseca, o próprio Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, III, determina que a harmonização dos interesses entre 

consumidores e fornecedores deve se dar a fim de viabilizar o programa constitucional 

econômico: 

 
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do 
consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, 
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias. 
Art. 4º. A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção da sua qualidade de vida, bem como a 
transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 
princípios: 
III – harmonização dos interesses dos participantes das relações do consumo 
e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desonvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição 
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores. 
 

Em termos normativos, a vinculação, portanto, entre Constituição Federal e Código de 

Defesa do Consumidor é expressa, e de dupla ponta. De fato, de um lado, a Constituição erige 

a defesa do consumidor como direito fundamental desse e como um dos princípios fundantes 

da ordem econômica. Do outro lado, por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor dita que 

a defesa do consumidor deve ocorrer no sentido de viabilizar os princípios nos quais se funda 

a ordem econômica constitucional. 

De uma forma ou de outra, há de se notar que essa simbiose entre Constituição Federal 

e Código de Defesa do Consumidor, com o dever de obediência deste em relação àquela, 

encontra-se feita não só nessas previsões normativas expressas, mas também no papel de 

aproximação das normas do CDC às normas da Constituição, desempenhado pelos princípios 

jurídicos, dentre esses os princípios sociais contratuais, e pelas cláusulas abertas. 

Dito diversamente, o Código de Defesa do Consumidor, além de enunciar uma série 

de regras tendentes a privilegiar a posição do consumidor, socorre-se, para a efetivação do 
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equilíbrio das relações de consumo da técnica das cláusulas gerais63 e conceitos jurídicos 

indeterminados, da qual é exemplo eloqüente a cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 51, IV), 

bem como ainda do auxílio aos princípios sociais. 

Em suma, portanto, inserto dentro da perspectiva da intervenção do Estado na ordem 

econômica, e derivadamente no conteúdo material dos contratos, e dentro da perspectiva da 

incidência direta da Constituição, não poderia o Código de Defesa do Consumidor ter outro 

objetivo maior senão a harmonização das relações de consumo, tendo como pressuposto, para 

tanto, o reconhecimento prévio da hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor64. 

Trata-se de norma, portanto, carregada de princípios e de valores, todos voltados ao 

equilíbrio das relações de consumo, fundamentalmente através da proteção da parte 

hipossuficiente e vulnerável. 

Por conta disso tudo, é certo que o advento do Código de Defesa do Consumidor 

representou um marco, nas relações de consumo brasileiras, o qual ultrapassou mesmo a 

barreira de uma mera norma legislativa para atingir o plano de norma-revolução, hábil, como 

demonstrou o passar dos anos, a modificar, inclusive, a própria mentalidade65 dos atores de 

ditas relações. 

Especificamente no campo das relações contratuais de consumo, a revolução operada 

pelo Código de Defesa do Consumidor foi de igual modo poderosa, por implicar clara 

tentativa de pôr em equilíbrio contratantes fracos e contratantes fortes – quem adere e quem 

profere –, sempre com base na equivalência material e na boa-fé objetiva. 

                                                 
63 Ofertar-se-ão noções sobre as cláusulas gerais a seguir. 
64 Ada Pellegrini Grinover e Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamim afirmam que o mercado não 
apresenta, em si mesmo, mecanismos eficientes para superar a vulnerabilidade do consumidor nem mesmo para 
mitigá-la. Assim, é com olhos postos nesta vulnerabilidade que se funda a nova disciplina jurídica do direito do 
consumidor. Cf. BENJAMIM, Antônio Herman de Vasconcelos et al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 06-
07.  
Ainda a propósito, afirma Paulo Luiz Netto Lobo que a “natureza de poder contratual dominante do fornecedor 
é presumida pela lei, mesmo quando se depare com eventual consumidor economicamente mais forte”. LOBO, 
Paulo Luiz, Netto. Contratos ... Op. cit., p. 45. 
65 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 27-28. 
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A tipologia dos contratos de adesão, a exemplificação de inúmeras cláusulas abusivas, 

o enorme papel do direito à informação, as próprias cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da 

equivalência material, enfim, todas as formas de harmonização das relações contratuais de 

consumo presentes no CDC, representaram assim a corporificação legislativa, no Brasil, das 

transformações direcionadas a uma nova concepção social dos contratos. 

Na realidade, colocou-se o Código de Defesa do Consumidor como um dos exemplos 

mais magníficos do novo papel a ser desempenhado pelas leis de direito privado, em tempos 

de renovação da teoria dos contratos e de consolidação dessa mesma renovação: justamente o 

papel conteudístico.  

De tal sorte, com assento constitucional e servindo-se de princípios e cláusulas gerais, 

o CDC exerce o papel de norma cogente de direito privado, inserta dentro da ótica do 

dirigismo contratual, que relativiza o dogma fundamental da autonomia da vontade, por 

intervir diretamente no conteúdo material dos contratos, conseqüentemente amenizando 

também os princípios gerais contratuais dele derivados, como a liberdade contratual, a força 

obrigatória dos contratos e a relatividade de seus efeitos apenas às partes contratantes. 

Igual papel, como já se disse, exerce o Código Civil de 2002, na regulação dos 

contratos civis comuns. 

 

 

3. O Código Civil de 2002 e a nova concepção social do contrato 

 

 

Ao contrário do Código Civil de 1916, o Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002) 

nunca exerceu, em face da Constituição Federal de 1988 e dos microssistemas posteriores, o 

papel de fonte normativa central e exclusiva das relações jurídicas privadas. Na era do CC 
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2002, a exclusividade deixa de existir, ante a presença de leis que agora não mais são 

excepcionais, mas simplesmente especiais. Há, como enaltecido por Rodrigo Azevedo 

Toscano de Brito, uma passagem do monossistema para o polissistema66. E, de igual modo, a 

centralidade deixou de haver67: o centro unificador do sistema de direito privado passou a ser 

ocupado pela Constituição Federal de 1988.  

O Código Civil de 2002, vale dizer, não escapa à denominada Constitucionalização do 

Direito Civil68, expressão que evoca a necessidade da aplicação e interpretação69 de todas, 

sem exceção, leis de direito privado conforme as normas e princípios constitucionais, ou seja, 

conforme a tábua de valores defendidos pela Constituição Federal de 1988, funcionando esta 

como vértice de um sistema aberto e como eixo central do ordenamento privado, o que 

                                                 
66 A propósito dos estatutos, Rodrigo Azevedo Toscano de Brito alude à passagem do monossistema de direito 
privado para o polissistema: “As alterações, no campo social e econômico, surgidas na primeira metade do 
século XX, determinaram, efetivamente, a quebra da unidade do direito privado. Não é demais lembrar que a 
codificação é resultado de um momento histórico de determinado país, e com o Brasil isso não ocorreu de forma 
diferente. Assim, a preocupação do legislador do final do século passado e início deste não corresponde à 
evolução experimentada pela sociedade, notadamente a industrial. A fossilização das normas contidas na 
codificação leva à opções já ressaltadas no sentido de que, se não se modificassem suas normas, tenderia a ficar 
obsoleto, e se se modificassem, perderia sua unidade sistêmica. Surge, diante dessa conjuntura, uma série de 
leis especiais, as quais são tidas como microssistemas legislativos. Não se pode negar, por certo, que esse 
movimento de edição de estatutos legais específicos se deve, em boa parte, devido ao imobilismo e à impotência 
dos códigos”. BRITO, Rodrigo Azevedo Toscano de. Incorporação imobiliária à luz do CDC. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 15. 
O autor esclarece então o que consiste o polissistema de direito privado: “O direito privado, hodiernamente, não 
só na experiência brasileira, como também em outros países, aparece caracterizado pela existência do 
polissistema legislativo, de modo que o Código Civil não tem mais a força unificadora do mundo jurídico 
privado, como se viu em outras épocas. Além disso, e por meio dos próprios microssistemas legislativos, 
visualiza-se uma maior intervenção estatal nas relações privadas”. BRITO, Rodrigo Azevedo Toscano de. 
Incorporação... Op. cit.., p. 20. 
67 Enfocando o Código Civil Italiano de 1942, Pietro Perlingieri enaltece a perda de centralidade dessa 
codificação e o novo papel de relevância desempenhado pela Constituição, o que certamente pode ser aplicado à 
experiência brasileira: “Numerosas leis especiais têm disciplinado, embora de modo fragmentado e por vezes 
incoerente, setores relevantes. O Código Civil certamente perdeu a centralidade de outrora. O papel unificador 
do sistema, tanto nos seus aspectos mais tradicionalmente civilísticos quanto naqueles de relevância publicista, 
é desempenhado de maneira cada vez mais incisiva pelo Texto Constitucional”. PERLINGIERI, Pietro. Perfis 
do Direito Civil: Uma introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad: Maria Cristina De Cicco. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 06. 
68 Segundo Teresa Negreiros, a Constitucionalização do Direito Civil enseja duas implicações principais: a 
substituição do centro valorativo do direito civil, do sujeito de direitos à pessoa humana, e o novo significado e 
força jurídica da solidariedade social, em contraponto à liberdade individual, que antes reinava absoluta. Cf. 
NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 11. 
69 Paulo Lôbo enfoca: “Na atualidade, não se cuida de buscar a demarcação dos espaços distintos e até 
contrapostos. Antes havia a disjunção; hoje, a unidade hermenêutica, tendo a Constituição como ápice 
conformador da elaboração e aplicação da legislação civil. A mudança de atitude é substancial: deve o jurista 
interpretar o Código Civil segundo a Constituição e não a Constituição, segundo o Código, como ocorria com 
freqüência (e ainda ocorre)”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 141, p. 99-109, jan.-mar. 1999, p. 100.  
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também tem papel capital na formação de uma nova concepção social do contrato na 

experiência do direito privado brasileiro70.  

Essa perda da centralidade do Código Civil de 2002, em relação ao que foi um dia o 

Código Civil de 1916, não significa, porém, perda de importância da codificação nova em 

relação à codificação antiga71.  

Em primeiro lugar, tal ocorre porque há, hodiernamente, justamente um compromisso 

de interpretação das normas de direito civil a partir da “tábua de valores constitucionais”, de 

modo que o Código Civil de 2002, assim como também o CDC, serve-se da Constituição 

Federal como fonte de legitimação de suas normas.  

Por outro lado, porque, conforme já informava Clóvis do Couto e Silva72 e como já se 

disse, a técnica regulamentar do código contemporâneo é bem outra, mais ampla do que a dos 

códigos tradicionais, agora arrimada em cláusulas gerais e conceitos jurídicos 

indeterminados73, à semelhança do próprio Código de Defesa do Consumidor. 

                                                 
70 De fato, a Constituição Federal, em face do propósito de solidariedade social e em atenção aos ditames da 
justiça social que pautam a ordem econômica, não mais permite a existência de contrato baseado tão somente na 
autonomia da vontade, a desconsiderar os novos princípios sociais contratuais. Isso porque todos esses têm 
assento na Constituição Federal de 1988, em virtude justamente da solidariedade social e dos ditames da justiça 
social.  
71 Nesse sentido, Judith Martins Costa expõe: “A posição histórica do Código não tem, porém, caráter absoluto 
e imutável, não podendo ser reduzida a uma noção, ou empobrecida pela rigidez de uma fórmula: a Codificação 
é um fenômenor histórico, é certo, mas a historicidade das formas jurídicas não é por si só fixa e congelada no 
tempo. É correto, pois, discernir entre o significado histórico da Codificação oitocentista – como fenômenor de 
ruptura que foi, como manifestação de uma determinada operação política, como instrumento de uma nova 
racionalidade, a do capitalismo, construído sobre a hegemonia de uma única classe social, a burguesia – e o 
signifcado que podem adquirir, na aurora do século XXI, os novos Códigos Civis concretamente considerados, 
pois, de modo geral, nestes é diverso o relacionamento com as demais instâncias do todo social e com os 
diversos loci nos quais se manifesta o fenômeno jurídico, sendo, em conseqüência, também diverso o modelo de 
sistema que espelham”. MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil brasileiro: Em busca da “Ética da 
Situação”. In: MARTINS-COSTA, Judith e BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes Teóricas do Novo Código 
Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 87-168, p. 116.  
72 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 628, p. 07-18, 1988, p. 17. 
73 A propósito dessa utilização, no CC 2002, da técnica legislativa das cláusulas gerais e dos conceitos jurídicos 
indeterminados ao lado da técnica tradicional da enunciação expressa dos direitos subjetivos, Gustavo Tepedino 
avalia se tratar de uma das grandes inovações da nova codificação: “Do ponto de vista metodológico, duas são as 
principais características do Código Civil: 1. A unificação do direito das obrigações; 2. A adoção da técnica 
das cláusulas gerais, ao lado da técnica regulamentar, como resultado de um processo de socialização das 
relações patrimoniais, introduzindo-se no direito codificado a função social da propriedade privada e da 
atividade contratual”. TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes... Op. cit., p. XVIII. 
E acaba por defini-las: “O legislador contemporâneo adota amplamente a técnica das cláusulas gerais de modo 
só aparentemente semelhante à técnica do passado, reproduzida pelo Código Civil de 2002. O legislador atual 
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E por último, em relação especificamente ao campo do direito contratual, porque o 

Código Civil de 2002 (Lei nº 10.406/2002) também passa a incorporar caráter cogente, tal 

qual o CDC, e diversamente do CC 1916, de modo que, em ambas essas normas, a 

intervenção estatal se dá efetivamente no conteúdo material dos contratos74, e não apenas em 

                                                                                                                                                         
procura associar a seus enunciados genéricos prescrições de conteúdo completamente diverso em relação aos 
modelos tradicionalmente reservados às normas jurídicas. Cuida-se de normas que não prescrevem uma certa 
conduta, mas, simplesmente, definem valores e parâmetros hermenêuticos. Servem assim como ponto de 
referência interpretativo e oferecem ao intérprete os critérios axiológicos e os limites para a aplicação das 
demais disposições normativas. Tal é a tendência das leis especiais promulgadas a partir dos anos 90, assim 
como dos Códigos Civis mais recentes e dos Projetos de codificação supranacional”. TEPEDINO, Gustavo. 
Crise das fontes... Op. cit., p. XIX. 
Exige ainda Tepedino a conexão das cláusulas gerais com a Constituição, dentro do programa de 
Constitucionalização do Direito Civil: “Torna-se imprescindível, por isso mesmo, que o intérprete promova a 
conexão axiológica entre os valores e os princípios fundantes da ordem pública. Desta forma dá-se um sentido 
uniforme às cláusulas gerais, à luz da principiologia constitucional, que assumiu o papel de reunificação do 
direito privado, diante da pluralidade de fontes normativas e da progressiva perda de centralidade 
interpretativa do Código Civil de 1916. Dito diversamente, as cláusulas gerais do novo Código Civil poderão 
representar uma alteração relevante no panorama do direito privado brasileiro desde que lidas e aplicadas 
segundo a lógica da solidariedade constitucional e da técnica legislativa interpretativa contemporânea”. 
TEPEDINO, Gustavo. Crise das fontes... Op. cit., p. XX. 
Judith Martins-Costa, por sua vez, doutrina da seguinte forma acerca das cláusulas gerais: 
“Nas cláusulas gerais a formulação da hipótese legal é precedia mediante o emprego de conceitos cujos termos 
são intencionalmente vagos e abertos, os chamados ‘conceitos jurídicos indeterminados’. Por vezes – e aí 
encontraremos as cláusulas gerais propriamente ditas – o seu enunciado, ao invés de traçar punctualmente a 
hipótese e suas conseqüências, é desenhado como uma vaga moldura, permitindo, pela vagueza semântica que 
caracteriza os seus termos, a incorporação de princípios e máximas de conduta origialmente estrangeiros ao 
corpus codificado, do que resulta, mediante a atividade de concreção destes princíois, diretrizes e máximas de 
condutas, a constante formulação de novas normas. Tem, assim, a vantagem da mobilidade proporcionada pela 
intencional imprecisão dos termos da fattispecie que contêm, pelo que é afastado o risco do imobilismo, 
porquanto é utilizado em grau mínimo o princípio da tipicidade”. MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código 
Civil brasileiro... Op. cit., p. 118-119.  
“Dotadas que são de grande abertura semântica, não pretendem as cláusulas gerais dar, previamente, resposta 
a todos os problemas da realidade, uma vez que essas respostas são progressivamente construídas pela 
jurisprudência. Na verdade, por nada regulamentarem de modo completo e exaustivo, atuam tecnicamente como 
metanormas, cujo objetivo é remeter o juiz a critérios aplicativos determináveis ou em outros espaços do 
sistema ou mediante variáveis tipologias sociais, dos usos e costumes objetivamente vigorantes em determinada 
ambiência social. Em razão destas características, essa técnica permite capturar, em uma mesma hipótese, uma 
ampla variedade de casos cujas notas específicas serão formadas por via jurisprudencial, e não legal”. 
MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil brasileiro... Op. cit., p. 119. 
Adverte então Judith Martins-Costa sobre o papel do juiz na concreção das cláusulas gerais: 
“Desta constatação decorre que o juiz tem o dever, e a responsabilidade, de formular, a cada caso, a estatuição, 
para o que deve percorrer o ciclo do reenvio, buscando em outras normas do sistema ou em vaores e padrões 
extra-sistemáticos os elementos que, motivando a decisão, possam preencher e especificar a moldura vagamente 
desenhada na cláusula geral”. MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil brasileiro... Op. cit., p. 119-
120. 
74 A intervenção diretamente no conteúdo material dos contratos é apontada por Thomas Wilhelmsson como uma 
das cinco características essenciais nas mudanças que estão ocorrendo no direito contratual. Mais do que isso, o 
autor aponta essa passagem de uma opção de neutralidade de conteúdo do direito contratual para um esquema de 
orientação de conteúdo como a mais importante dessas características. A neutralidade de conteúdo, segundo ele, 
significa a atitude de somente se atentar para as circunstâncias presentes no momento da celebração do contrato, 
o que não se coaduna com o entendimento moderno de direito contratual. Uma orientação de conteúdo, ao 
contrário, vem a considerar o conteúdo material do contrato. Cf. WILHELMSSON, Thomas. Regulação de 
Cláusulas Abusivas. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 18, p. 09-22, abr.-jun. 1996, p. 10. 
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relação aos seus aspectos formais, passando o contrato a ser visto como elemento 

essencialmente conectado com a justiça, a eqüidade e o equilíbrio. 

Em outras palavras, o CC 2002 começa a funcionar como uma norma, própria do 

Estado Social e própria de uma nova concepção social do contrato, que retrata e incorpora a 

política intervencionista estatal conteudística, a exemplo do que ocorre com o CDC. 

Com efeito, a corporificação legislativa de uma atualizada teoria geral dos contratos 

protagonizada pelo CDC teve sua continuidade, ainda que em menor grau, com a 

promulgação e vigência do Código Civil de 2002, o qual, a exemplo daquele, encontra-se 

carregado de novos princípios jurídicos contratuais e cláusulas gerais, todos hábeis a proteção 

do consumidor mais fraco nas relações contratuais comuns, sempre em conexão axiológica, 

valorativa, entre dita norma e a Constituição Federal e seus princípios constitucionais. 

É de se notar, desse modo, que Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 

2002 são normas representantes de uma nova concepção de contrato e, como tal, possuem 

pontos de confluência em termos de teoria contratual, em especial no que respeita aos 

princípios informadores de uma e de outra norma.  

De fato, tanto no CDC quanto no CC 2002 identificam-se os princípios sociais 

contratuais75 já citados, os quais amenizam a cisão entre a regulação das relações contratuais 

de consumo e das relações contratuais comuns, vislumbrando-se, com isso, a possibilidade de 

uma aproximação bastante elevada entre a tutela conferida ao contratante consumidor e a 

tutela conferida ao contratante comum76. 

                                                 
75 Tais princípios estão intimamente ligados com a possibilidade de revisão judicial dos contratos, conforme se 
verá adiante. 
76 Em relação à aproximação entre CDC e CC, ainda que não pelos princípios sociais, Alinne Arquette Leite 
Novais fala sobre o papel do art. 29 do CDC: “Ao estabelecer como única característica do consumidor definido 
em seu art. 29 a mera exposição a determinadas práticas, o CDC abre o seu campo de abrangência, para 
disciplinar não somente as relações tipicamente de consumo, mas atingindo toda a teoria contratual, já que 
basta agora, por exemplo, firmar um contrato de adesão para surgir a figura do consumidor, preenchida pelo 
aderente de tal contrato”. NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A Teoria Contratual e o Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 143. 
E continua: “(...) entendemos que não apenas os princípios consubstanciados no texto do Código de Defesa do 
Consumidor podem ser aplicadas ao direito contratual como um todo. Pensamos que a própria disciplina, as 
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Em palavras símiles, em matéria de direito contratual, a positivação dos princípios 

sociais contratuais no CC 2002 trouxe, a um só tempo, duplo resultado. Em primeiro plano, 

realizou aproximação conceitual entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, 

eis que os princípios dos contratos comuns e dos contratos de consumo passam a ser os 

mesmos. Em segundo plano, os princípios sociais passam a se inserir como elementos 

normativos a serem necessariamente observadas pelas partes contratantes, na regência de seus 

contratos civis gerais. 

Restaram positivados então esses princípios sociais dos contratos no CC 2002, os 

quais estão também corporificados em algumas cláusulas gerais presentes no capítulo 

referente às disposições gerais dos contratos, especificamente nos arts. 421 a 424, as quais 

auxiliam na identificação, no direito civil contratual brasileiro contemporâneo, dos referidos 

princípios77. 

                                                                                                                                                         
regras do CDC em si podem ser aplicadas às relações contratuais, mesmo que uma relação de consumo não 
esteja caracterizada. A base deste entendimento encontra-se em uma permissiva inserta no próprio Código, em 
seu art. 29, o qual, como visto, ao estabelecer o quarto conceito de consumidor constante nesta lei, amplia o 
âmbito de aplicação da mesma, de modo a possibilitar a aplicação do CDC à teoria contratual inteira”. 
NOVAIS, Alinne Arquette Leite. A Teoria Contratual ... Op. cit., p. 153. 
Diante disso, Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva chega mesmo a afirmar: “Por isso acredita-se que o art. 
29 do CDC, ao equiparar a consumidor todas as pessoas determináveis ou não, expostas à práticas previstas 
nos Capítulos V e VI – incluindo a exposição às cláusulas abusivas -, continuará sendo mais útil aos contratos 
de direito civil não relacionados ao direito do consumidor do que o próprio Código Civil em vigor”. SILVA, 
Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas Abusivas no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2003, p. 30. 
Considera-se, entretanto, por demais ousada essa assertiva de Quadros. Não obstante a importância do art. 29 do 
CDC, entende-se que a grande chave da confluência entre relações contratuais de consumo e relações contratuais 
comuns está justamente na aproximação principiológica entre CDC e CC 2002, através dos princípios sociais dos 
contratos. 
77 Não obstante opiniões de peso em contrário, defende Judith Martins-Costa que princípios jurídicos e cláusulas 
gerais são realidades distintas, por dois motivos principais. A um, a presença de uma vagueza semântica 
intencional nas cláusulas gerais, o que nem sempre se observa nos princípios. E a dois, a normatividade das 
cláusulas gerais, impossível de materializar-se em matéria de princípios jurídicos. Adverte, porém, a autora que 
as cláusulas gerais contêm em seu enunciado, na maior parte das vezes, os princípios jurídicos ou então 
permitem a sua enunciação. Segunda ela, como exemplo de tal simbiose, tem-se o art. 422 do Código Civil de 
2002, o qual contém, a um só tempo, o princípio jurídico da boa-fé objetiva, fundante do direito obrigacional, e a 
respectiva cláusula geral. De toda sorte, existindo ou não distinção entre ambos, o fato é que tanto os princípios 
jurídicos quanto as cláusulas gerais necessitam de densificação ou concreção por parte da jurisprudência, a fim 
de retirar, ou amenizar, as incertezas iniciais advindas de seu caráter aberto e livre. Cf. MARTINS-COSTA, 
Judith. A boa-fé no Direto Privado. Sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 315-325. 
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Em suma, dada a sua presença tanto no CDC quanto no CC 2002, os princípios 

contratuais sociais representam um novo capítulo na nomeada transformação da teoria geral 

dos contratos e se constituem numa das facetas da concepção social dos contratos.  

Mais do que isso, os novos princípios sociais fazem parte da própria conceituação 

social do contrato, de modo que não se mostra mais possível falar-se em um sem 

imediatamente remeter ao outro.  

E mais: como capítulos da nova ordem contratual, os princípios sociais dos contratos 

têm capital importância na implementação da revisão judicial contratual. É o que se verá a 

seguir. 
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Capítulo 4 

OS PRINCÍPIOS SOCIAIS DO CONTRATO 

 

 

Configurando um próprio capítulo da concepção social dos contratos, os princípios 

sociais contratuais são fruto ainda das transformações perpassadas no seio da teoria 

contratual. Ao mesmo tempo, representam enunciações autônomas do Direito, que trazem 

novos paradigmas de regência e de interpretação da relação jurídica em destaque. 

Assim é que, em primeiro plano, os princípios sociais do contrato originaram-se da 

percepção, pelos intérpretes, das modificações enormes ocorridas na sociedade, já elencadas, 

v.g., a industrialização, a massificação dos meios de produção e de distribuição dos bens da 

vida, os contratos de massa, a massificação da informação, a globalização, a intervenção 

estatal nos contratos etc. 

Na experiência brasileira, originaram-se pela percepção dos intérpretes de que o 

contrato nascido após o advento do Código de Defesa do Consumidor é de todo 

dessemelhante do contrato advindo após o advento do Código Civil de 1916.  

Mas, a um só tempo, os princípios sociais contratuais, além de nascerem das próprias 

transformações operadas, têm também o significado de funcionar como novos paradigmas 

para a regência e interpretação dos contratos, sejam de consumo, sejam civis comuns.  

É dizer, a partir dos trabalhos de enunciação doutrinária e de concretização 

jurisprudencial dos novos princípios, e agora também enunciação legislativa, os princípios 

sociais contratuais passam não só a incorporar todas as transformações já perpassadas como 

também vão além, potencializando, de forma ampla e inovadora, o propósito final de justiça e 

equilíbrio contratual e de proteção jurídica à parte contratante mais débil, pelo que passam 

então a fazer parte da própria nova conceituação social dos contratos.  



60 

É dizer, o contrato não é mais apenas o negócio jurídico bilateral hábil à projeção 

jurídica de interesses, mas sim o negócio jurídico bilateral hábil à projeção jurídica de 

interesses desde que respeitadas as normas cogentes atinentes e os novos princípios sociais.   

Dessa forma, a nova concepção social dos contratos requer a presença dos princípios 

sociais dos contratos, nomeadamente o princípio da boa-fé objetiva, da função social do 

contrato e da equivalência material das prestações contratuais, diversos dos princípios liberais 

clássicos da liberdade contratual, da força obrigatória e da relatividade endógena dos efeitos 

do contrato, todos derivados da autonomia da vontade.  

E mais: como capítulos de uma nova concepção social contratual, os princípios sociais 

funcionam como ativadores da revisão judicial dos contratos, seja como suportes 

hermenêuticos, seja mesmo como elementos de aplicação direta. 

Há de se observar, todavia, que os princípios sociais não significaram a derrocada 

completa dos princípios liberais clássicos. A autonomia da vontade, certamente, foi mitigada 

ou amenizada pelo novo papel da lei e pelos novos princípios. Entretanto, aquela subsiste, 

agora de forma regrada. De igual modo, os princípios liberais também subsistem, todavia 

mitigados pelos princípios sociais. 

Não se deve pensar, por outro lado, que os princípios sociais são construções 

legislativas recentes no direito privado brasileiro, ocorridas tão somente a partir do Código de 

Civil de 2002. 

Em absoluto. Em primeiro plano, há de se atentar que, em face do princípio da 

solidariedade social, estampado em seu art. 3º, I, e em atenção à diretiva que determina que a 

ordem econômica tem por propósito assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 

da justiça social, contida em seu art. 170, a Constituição Federal de 1988 não é concordatária 

com a existência de contrato baseado tão somente na autonomia da vontade.  
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Assim, na realidade, os princípios sociais contratuais têm assento na Constituição 

Federal de 1988, em virtude justamente da solidariedade social e dos ditames da justiça social. 

Outro entendimento não se pode ter ainda se se pensar a justiça contratual como um capítulo 

especial da justiça social que governa a ordem econômica. 

Ademais, os princípios sociais já estavam presentes no próprio Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o que não poderia ser diverso, em virtude da alta carga 

constitucional dessa verdadeira norma-revolução das relações jurídicas privadas brasileiras. 

Há, na realidade, como já se disse, uma aproximação principiológica entre a regulação 

contratual efetivada no CDC e aquela exposta pelo CC 2002. Nesse sentido, Paulo Luiz Netto 

Lôbo78 coloca: 

 
No Código de Defesa do Consumidor os princípios estão referidos no art. 4º, 
não especificamente dos contratos, mas no sistema nacional das relações de 
consumo. Há uma certa imprecisão entre o que denomina princípios e as 
diretrizes gerais contidas no mencionado artigo. As expressões empregadas 
no referido artigo podem ser agrupadas segundo a classificação dos 
princípios sociais adotadas neste trabalho: 
a)”compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica”: esse trecho do inc. III do 
art. 4º, implicitamente, conduz ao princípio da função social; 
b) “transparência”, “boa-fé”, “informação”: princípio da boa-fé; 
c) “vulnerabilidade”, “harmonização dos interesses”, “equilíbrio nas 
relações”: princípio da equivalência material. 
(...) 
O Código de Defesa do Consumidor, no capítulo específico da proteção 
contratual, especialmente no art. 51 (cláusulas abusivas), menciona o 
princípio da boa-fé e expressões enquadráveis no princípio da equivalência 
material, como “equidade”, “equilíbrio contratual”, “justo equilíbrio entre 
direitos e obrigações das partes”. 
 

Ora, essa aproximação principiológica ocorre pelo fato de que ambas as normas se 

inserem na perspectiva de uma nova lei que interage com o conteúdo material dos contratos 

em busca especialmente da justiça contratual e do equilíbrio das prestações contratuais. 

                                                 
78 LOBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais... Op. cit., p. 189 -190. 
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Assim, se o CDC foi saudado como um marco nas relações contratuais de consumo, 

por elevar a posição jurídica e econômica da parte vulnerável em prol do reequilíbrio, o 

Código Civil de 2002, além de também realizar a proteção do contratante débil, situa-se, da 

mesma forma, como norma cogente e necessariamente a ser observada pelas partes 

contratantes nas relações contratuais comuns. 

E um fato sempre será certo: a proteção jurídica aos contratantes débeis provenientes 

das normas, por assim dizer, infra-principiológicas, poderá até ser diferente no Código de 

Defesa do Consumidor e no novo Código Civil de 200279, para as relações contratuais de 

consumo e as relações contratuais comuns, porém ambas as relações jurídicas estarão 

submetidas aos mesmos princípios sociais, eis que a nova concepção social do contrato é uma 

só, tanto para uma norma quanto para a outra.  

Com esse compromisso então é que devem os novos princípios sociais dos contratos, 

presentes tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil de 2002, serem 

encarados pelos intérpretes. É como se procederá. 

 

 

1. Princípio da função social dos contratos 

 

 

1.1. O princípio da função social dentro de uma concepção liberal dos contratos 

 

 

O princípio da função social dos contratos insere-se como um dos novos princípios 

sociais, confrontando, em especial, os princípios liberais clássicos da liberdade contratual e da 
                                                 
79 Chega mesmo Paulo Luiz Netto Lôbo a afirmar que a tendência é o desaparecimento progressivo da distinção 
dos regimes jurídicos dos contratos comuns e dos contratos de consumo, ao menos no que concerne a seus 
princípios e fundamentos básicos. LOBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais... Op. cit., p. 190. 
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relatividade dos efeitos do contrato somente às partes contratantes, bem como, enfim, o 

próprio dogma da autonomia da vontade. 

Dentro da concepção clássica, uma vez sendo autônoma a vontade e livres e iguais os 

indivíduos participantes do ajuste, evidentemente, entendia-se que, sob pena de ferir a própria 

conceituação formal, o contrato somente faria efeitos entre as partes e nunca entre terceiros, 

isto é, entre partes que não houvessem emitido qualquer espécie de vontade.  

De tal sorte, o princípio clássico fazia operar um mundo dentro de outro mundo. 

Sociedade e partes contratantes, sociedade e contrato eram compartimentos estanques que não 

se cruzavam e não tinham importâncias recíprocas.  

Tal resultava em uma dupla constatação. De um lado, as partes versavam no contrato 

apenas sobre interesses individuais, não havendo que se tratar de obediência a eventuais 

interesses sociais relacionados. De outro lado, olhando a questão de ordem inversa, a 

sociedade não tinha o dever fundamental de respeitar o contrato e as partes contratantes. 

Dentro dessa conformação liberal, a função social do contrato ia tão-somente até o 

ponto de permitir a circulação de riquezas, as trocas econômicas, em consideração apenas aos 

interesses individuais das partes, sem se importar com os interesses sociais eventualmente 

envolvidos, nem ainda com a natureza e a finalidade negocial e tampouco com a justiça 

contratual implícita no pacto. 

 

 

1.2. Os conteúdos do princípio da função social dentro de uma concepção social dos 

contratos 
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Hodiernamente, entretanto, dentro de uma nova concepção social do contrato, deve-se 

admitir que este não deve jungir-se apenas aos interesses das partes, ou especificamente os 

interesses da parte contratante mais forte, mas também levar em conta os interesses sociais 

gerais em jogo, os quais, segundo Fernando Noronha, constituem-se limites à realização dos 

interesses individuais, subjetivos, do credor. 

Conforme afirma esse autor, quem se coloca na posição de credor tem interesse na 

realização da prestação pelo devedor, não podendo, entretanto, o direito tutelar interesses que 

sejam fúteis ou estranhos ao bem comum. Assim, “além dos interesses do credor, e 

transcendendo mesmo os interesses conjuntos do credor e do devedor, estão valores maiores 

da sociedade, que não podem ser afetados” 80. 

Em resumo, segundo diz Paulo Luiz Netto Lobo, “o princípio da função social 

determina que os interesses individuais das partes do contrato sejam exercidos em 

conformidade com os interesses sociais, sempre que estes se apresentem” 81. 

Ora, essa interação que deve existir entre interesses sociais e interesses individuais 

dentro do contrato, na qual aqueles preponderam sobre estes, traz ainda uma particular 

derivação: parece clara também a necessidade de se observar o relacionamento que deve 

existir entre as partes contratuais e terceiros não-contratantes.  

De fato, têm-se entendido que os terceiros não se podem comportar como estranhos a 

uma relação contratual pré-existente, como se essa fosse simplesmente inexistente. Dessa 

forma, a posição jurídica dos terceiros há de ser analisada em conjunto com a posição jurídica 

das partes, de modo a não prejudicar nem a uns nem a outros.  

Nesse sentido, preleciona Teresa Negreiros: 

 

                                                 
80 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 27. 
81 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Contratuais. In: LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA JÚNIOR, Eduardo 
Messias Gonçalves de (Coord.). A Teoria do Contrato e o Novo Código Civil. Recife: Editora Nossa Livraria, 
2002, p. 09-23, p. 15.  
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O princípio da função social (...) torna o contrato, como situação jurídica 
merecedora de tutela, oponível erga omnes. Isto é, todos têm o dever de se 
abster da prática de atos (inclusive a celebração de contratos) que saibam 
prejudiciais ou comprometedores da satisfação de créditos alheios. A 
oponibilidade do contrato traduz-se, portanto, nesta obrigação de não fazer, 
imposta àquele que conhece o conteúdo de um contrato, embora dele não 
seja parte.82  
 

Ora, esse é um primeiro conteúdo do princípio da função social do contrato: a 

elevação dos interesses sociais atingidos pelo ajuste e a sua confrontação com os interesses 

individuais das partes83. Nesse prisma, está o princípio contratual da função social dos 

contratos a contrariar frontalmente o princípio da relatividade dos efeitos do contrato tão-

somente às partes contratantes84. 

Entretanto, não se trata este de seu único conteúdo.  

Além do respeito externo aos interesses coletivos eventualmente associados ao 

contrato, tem-se entendido que a sua função social somente terá sido absolutamente respeitada 

se a troca econômica corporificada no ajuste se realize, internamente, de forma justa e 
                                                 
82 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit.., p. 265: Nessa ordem de idéias, começa-se a entender que o 
comportamento de terceiros, ainda que proveniente de um contrato, não pode prejudicar a plenitude de contrato 
anterior do qual não faça parte, havendo o que se está a chamar de tutela externa do crédito. A propósito, entende 
Teresa Negreiros que “mesmo se o intuito de prejudicar não fosse o único e específico propósito do contrato 
firmado entre o terceiro e o devedor, o fato é que, uma vez que se conhecia previamente a incompatibilidade 
entre os sucessivos ajustes, o segundo destes contratos estará em desacordo com a função social da liberdade de 
contratar”. “Pode-se então concluir que, à luz da nova principiologia contratual, a função social e o abuso do 
direito constituem fundamento para a responsabilização do terceiro que, ciente da existência de relação 
contratual anterior, não obstante contrata com o devedor obrigação incompatível com o cumprimento da 
primeira obrigação assumida por este”. (...) “Em contraposição à concepção individualista, o princípio da 
função social serve como fundamento para a relevância externa do crédito, na medida em que propicia uma 
apreensão do contrato como fato social”. 
Assim é que concluiu a Jornada de Direito Civil, organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho de 
Justiça Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002, da seguinte forma: “Enunciado 21: a função social do 
contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, a impor a revisão do princípio da 
relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito”. 
83 BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 43-45. A autora prossegue nessa linha, afirmando que “(...) a função social também 
depende do atendimento a certos interesses que estão além das partes e que podem ser afetados pelo contrato, 
os chamados interesses sociais. Esses interesses sociais – que abrangem os chamados interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos -, se por um lado romperam com o clássico conceito da relatividade dos 
efeitos do contrato, na medida em que se reconheceu a sua projeção sobre a coletividade, por outro lado, 
enquanto representativa do bem geral da comunidade, passaram a ser considerados limites para o exercício da 
liberdade contratual. O contrato, enquanto constitui um dos pilares que garante o equilíbrio social, não só deve 
funcionar como instrumento de uma justa circulação de riquezas entre as partes, mas também atender aos 
interesses sociais que estejam acima dos particulares (...)”. 
84 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 210: “O estudo do princípio da função social visa a verificar de 
que modo se dá a interação entre tal princípio e o clássico princípio da relatividade, que, em sentido oposto, 
postula o isolamento da relação contratual, circunscrevendo seus efeitos aos contratantes”. 
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equilibrada, ou seja, se houver equivalência material das prestações contratuais, colocando-se 

assim o princípio da função social também como um esteio à revisão contratual. 

Com efeito, assevera Mônica Yoshizato Bierwagen que “(...) a função social do 

contrato só há de ter-se por cumprida quando a sua finalidade – distribuição de riquezas – 

for atingida de forma justa, vale dizer, quando o contrato representar uma fonte de equilíbrio 

social”85. 

Ora, é justamente essa interação interna entre função social e equivalência material, ou 

equilíbrio contratual, que representa o segundo conteúdo da função social do contrato. 

Tem, portanto, a função social dos contratos um sentido interno e um sentido externo, 

ou, respectivamente, um sentido que diz respeito preponderantemente às partes contratantes e 

outro que se relaciona a toda a coletividade, ambos, certamente, concordatários com uma 

evolução útil e justa dos contratos.  

Na realidade, pensa-se que o contrato não pode ser visto apenas como um instrumento 

de circulação de riquezas na sociedade, mas sim como um instrumento de circulação das 

riquezas da sociedade.  

A nova função social do contrato assim gira em torno de sua obediência aos interesses 

sociais no qual poderá repercutir e em torno de seu equilíbrio intrínseco, de modo a 

possibilitar, observando-se a finalidade e a natureza do negócio, trocas econômicas justas e 

eqüitativas. 

 

 

                                                 
85 BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação... Op. cit., p. 40. Nessa perspectiva, 
concluiu a Jornada de Direito Civil, organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho de Justiça 
Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002, da seguinte forma: “Enunciado 22: a função social do contrato, 
prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio de conservação do 
contrato, assegurando trocas úteis e justas”.  
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1.3. A função social dos contratos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil 

de 2002 

 

 

De todo modo, não obstante a importância do princípio, deve-se reconhecer que a 

função social do contrato somente teve positivação explícita, expressa no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir do Código Civil de 2002, quando, em seu artigo 421, institui 

verdadeira cláusula geral: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato”. 

A função social, assim, aparece como um elemento de limitação, de amenização da 

liberdade contratual, conforme afirma a cláusula geral acima, e, a toda evidência, da 

autonomia da vontade86.  

Para o atendimento da função social, os contratantes terão que, como dito, atender ao 

seu duplo conteúdo: deverão cuidar para não atentarem contra interesses sociais 

eventualmente relacionados e para não mal ferirem a equivalência material das prestações 

contratuais.  

Essa inserção explícita somente a partir do Código Civil de 2002 não significa, porém, 

que a função social do contrato já não existisse anteriormente no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Em primeiro lugar, não se pode negar que o princípio social de que se cuida 

certamente possui assento na Constituição Federal de 1988, ainda que tal ocorra de forma 

implícita, no capítulo sobre a ordem sócio-econômica.  

                                                 
86 Não há certamente a eliminação do princípio da liberdade contratual e do dogma fundamental da autonomia da 
vontade. Assim, concluiu a Jornada de Direito Civil, organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho 
de Justiça Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002: “Enunciado 23: a função social do contrato, prevista 
no art. 421 do novo Código  Civil,  não  elimina  o  princípio  da  autonomia  contratual,  mas atenua ou reduz o 
alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou  interesse individual relativo à 
dignidade da pessoa humana”. 
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Para tal constatação, deve-se ter em mente que não haveria qualquer sentido a 

Constituição Federal atribuir função social à propriedade e não fazê-lo em relação ao meio de 

aquisição da propriedade, ao meio de circulação das riquezas87. Ademais, deve-se notar que se 

constitui o propósito máximo de toda a atividade econômica a ser desenvolvida no Brasil 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Em palavras 

símiles, a justiça social é o pano de fundo sobre o qual deve se desenrolar a atividade 

econômica brasileira, segundo as disposições constitucionais. Nessa perspectiva, sendo o 

contrato um dos principais capítulos de toda a ordem sócio-econômica, deverá também 

obedecer aos ditames da justiça social88, em prol de uma existência digna de todos.  

Por outro lado, pelos mesmos motivos, identifica-se a função social dos contratos no 

Código de Defesa do Consumidor, justamente por se tratar este de norma profundamente 

conectada à ordem econômica constitucional, levando-se em conta ainda que o inciso III do 

seu art. 4º conduz, mesmo que implicitamente, a dito princípio. 

Eis então a conformação do princípio da função social dos contratos no direito 

positivo civil brasileiro.  

 

 

1.4. A função social dos contratos como um capítulo da funcionalização dos direitos 

privados 

 

                                                 
87 Conforme Francisco Amaral: “Se a propriedade é um dos institutos fundamentais da ordem jurídica privada, 
constituindo-se na base da vida econômica dos indivíduos, e no instituto básico do direito civil no campo da 
estática patrimonial, o contrato e as relações jurídicas dele decorrentes, as obrigações, são o elemento 
dinâmico do direito patrimonial, tendo por objeto a cooperação das pessoas por meio da prestação de serviços, 
e a circulação dos bens econômicos”. AMARAL, Francisco. Direito Civil... Op. cit., p. 148 
88 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil... Op. cit. p. 107: “A Constituição apenas 
admite o contrato que realiza a função social, a ela condicionando os interesses individuais, e que considera a 
desigualdade material das partes. Com efeito, a ordem econômica tem por finalidade ‘assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social’ (art. 170). A justiça social importa "reduzir as 
desigualdades sociais e regionais (art. 3º e inciso VII do art. 170)”. 
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Na verdade, há de se atentar ainda que a atribuição de função social ao contrato insere-

se dentro de um movimento mais amplo de funcionalização89 dos direitos subjetivos em geral 

e de socialização do direito, a qual é colocada por Franz Wieacker como uma das três 

características essenciais da evolução do direito privado moderno90.A propósito, coloca Judith 

Martins-Costa: 

 
Assim como ocorre com a função social da propriedade, a atribuição de uma 
função social ao contrato insere-se no movimento da funcionalização dos 
direitos subjetivos: atualmente admite-se que os poderes do titular de um 
direito subjetivo estão condicionados pela respectiva função. (...) Portanto, o 
direito subjetivo de contratar e a forma de seu exercício também são 
afetados pela funcionalização, que indica a atribuição de um poder tendo em 
vista certa finalidade ou a atribuição de um poder que se desdobra como 
dever, posto concedido para a satisfação de interesses não meramente 
próprios ou individuais, podendo atingir também a esfera dos interesses 
alheios.91 
 

Em suma, tendo em vista o duplo conteúdo da função social do contrato, a sua 

positivação implícita na Constituição Federal e no CDC e sua positivação expressa no Código 

Civil de 2002 como cláusula geral, na qual o princípio da função social aparece como um 

elemento de limitação da vontade, e ainda a sua inserção num movimento mais geral de 

funcionalização dos direitos subjetivos, tem-se que a função social do contrato não pode ser 

vista como uma característica aposta, suplementar, mas sim como um próprio elemento da 

definição dos contratos, dizendo respeito aos próprios limites internos do ajuste.92 

                                                 
89 ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Direito das Obrigações. Coimbra: Atlântida Editora, S.A.R.L., 1968, p. 25: 
“Hoje em dia, contudo, entende-se que os poderes do titular de um direito subjectivo estão condicionados pela 
respectiva função, ao mesmo tempo que se alarga a esfera dos direitos que não são conferidos no interesse 
próprio, mas no interesse de outrem ou no interesse social (direito-função)”.  
90 O autor procede à tentativa de caracterizar o espírito da evolução do direito privado moderno no seu conjunto, 
que se associa à própria evolução do estado de direito burguês-liberal para o Estado social de direito: “As três 
características essenciais desta mudança são a relativização dos direitos privados pela sua função social, a 
vinculação ética-social destes direitos e o recuo perante o formalismo do sistema do direito privado clássico do 
séc. XIX”. WIEACKER, Franz. História.... Op. cit., p. 623-624. 
91 MARTINS-COSTA, Judith. O novo Código Civil brasileiro... Op. cit., p. 158. 
92 Como explica Teresa Negreiros: “Deve, pois, ser reforçada a idéia de que a funcionalização, acima de tudo, é 
inerente à situação jurídica, conformando-a em seus aspectos nucleares, qualificando-a em sua natureza e 
disciplina, donde ser equivocada a conceituação da função social como algo que seja contraposto ao direito 
subjetivo e que o delimite apenas externamente”. NEGREIROS, Teresa. Teoria...Op. cit., p. 209. 
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O contrato, em síntese, não é mais apenas um veículo para a autonomia da vontade. 

Assim é que, segundo Teresa Negreiros, vigora hoje um modelo normativo em que a 

obrigatoriedade de cumprimento do contrato assenta-se não na vontade, mas na própria lei, 

“submetendo-se a vontade à satisfação de finalidades que não se reduzem exclusivamente ao 

interesse particular de quem a emite, mas igualmente à satisfação da função social do 

contrato”.93  

 

 

2. Princípio da boa-fé objetiva 

 

 

O princípio social da boa-fé objetiva não possui, certamente, um caráter unívoco. 

Diversa da boa-fé subjetiva94, a boa-fé objetiva, em uma de suas acepções mais 

importantes para a teoria geral dos contratos, exerce o papel de verdadeiro paradigma positivo 

de comportamento dos agentes nas relações jurídicas privadas, e especificamente nas relações 

                                                 
93 NEGREIROS, Teresa. Teoria...Op. cit., p. 224. 
94 Boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva não são realidades únicas. Enquanto a primeira diz respeito, em seu 
conteúdo máximo, à regra objetiva de conduta a ser seguida pelos contratantes no âmbito obrigacional, essa 
última liga-se ao estado psicológico do agente, à consciência de se estar correto e conforme o direito, ainda que 
não se esteja, em contraponto, portanto, à noção de má-fé. Em extensa explanação, Judith Martins-Costa explica 
o que seja boa-fé subjetiva: “A expressão “boa-fé subjetiva” denota “estado de consciência”, ou convencimento 
individual de obrar a parte em conformidade ao direito, sendo aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, 
especialmente e matéria possessória. Diz-se “subjetiva” justamente porque, para a sua aplicação, deve o 
intérprete considerar a intenção do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima convicção. 
Antiética à boa-fé subjetiva está à má-fé, também vista subjetivamente como a intenção de lesar a outrem. A 
boa-fé subjetiva denota, portanto, primariamente, a idéia de ignorância, de crença errônea, ainda que 
excusável, acerca da existência de uma situação regular, crença (e ignorância excusável) que repousam seja no 
próprio estado (subjetivo) da ignorância (as hipóteses de casamento putativo, da aquisição da propriedade 
alheia mediante a usucapião), seja numa errônea aparência de certo ato (mandato aparente, herdeiro aparente 
etc). (...)  a boa-fé subjetiva tem o sentido de uma condição psicológica que normalmente se concretiza no 
convencimento do próprio direito, ou na ignorância de se estar lesando direito alheio, ou na adstrição 
“egoística” à literalidade do pactuado”. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé.... Op. cit., p. 411-412. 
Francisco Amaral, por sua vez, também distingue as duas expressões: “A boa-fé entende-se sob o ponto de vista 
psicológico e sob o ponto de vista ético. Psicologicamente, a boa-fé é a convicção de que se procede com 
lealdade, com a certeza da existência do próprio direito, donde a convicção da licitude do ato ou da situação 
jurídica. Eticamente, a boa-fé significa a consideração, pelo agente, dos interesses alheios, ou a “imposição de 
consideração pelos interesses legítimos da contraparte” como dever de comportamento”. AMARAL, Francisco. 
Direito Civil... Op. cit., p. 212. 
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jurídicas contratuais, sejam de consumo, sejam civis comuns, eis que, com ele, e através dele, 

cada parte contratante deve adotar posições de cooperação e lealdade para com a outra parte, 

em prol da finalidade negocial, gerando na contra-parte confiança de que suas mais legítimas 

expectativas serão atendidas. 

Com essa conformação principal e ainda com outras mais, a boa-fé objetiva está 

presente no CDC e no CC 2002, através, inclusive, de cláusulas gerais, praticamente pela 

primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que não se trate de um princípio 

recente.  

 

 

2.1. A boa-fé objetiva e sua historicidade 
 

 

A historicidade da boa-fé objetiva é marcante. De fato, existente desde os tempos do 

Direito Romano, aqui a boa-fé objetiva possuía paralelo com os iudicia bonae fidei9596.  

Não encontrou, porém, qualquer resplandecência no Código Civil Francês de 1804, em 

face do dogma fundamental da autonomia da vontade e dos ferrenhos princípios liberais 

                                                 
95 NEGREIROS, Teresa. Fundamentos... Op. cit., p. 40. 
96 A propósito, Larissa Leal: “A idéia de boa-fé tem acompanhado o homem desde os primóridos da criação do 
direito. Já na antiguidade romana se impunha a toda e qualquer pessoa o dever de proceder de boa-fé. Dessa 
forma, firmava-se a base morfológica e conceitual do instituto. A fides romana evoluiu da simples idéia do 
respeito devido à palavra dada para a formulação de todo um sistema comportamental”. LEAL, Larissa. Boa-fé 
Contratual. In: LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (Coord.). A Teoria 
do Contrato e o Novo Código Civil. Recife: Editora Nossa Livraria, 2002, p. 25-41, p. 27.  
De igual modo, Francisco Amaral traça o papel da fides no Direito Romano: “O princípio da boa-fé objetiva é 
um valor normativo histórico e universal, de grande importância já no direito romano. O primeiro testemunho 
da presença da fides na antiqüíssima norma patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto (Lei das XII Tábuas, 
8, 21), embora a tradição atribua esta norma ao próprio fundador da cidade, isto é, a norma é tão antiga 
quanto a instituição da clientela. A fides era assim considerada como o núcleo normativo dos contratos de 
direito privado, com a função de exigir dos contratantes o respeito à palavra dada (pacta sunt servanda), isto é, 
os fatos devem corresponder às palavras, chegando-se a considerar que o grande mérito do pensamento 
jurídico no final da República, o século de Cícero, foi pôr em evidência a necessidade de conceber-se o direito 
como inseparável dos seus valores éticos” AMARAL, Francisco. Direito Civil ... Op. cit., p. 425-426. 
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clássicos da liberdade contratual, da obrigatoriedade de cumprimento do pactuado e da 

relatividade endógena dos contratos, justamente pelo caráter contrário a esses. 

Na realidade, a boa-fé objetiva tem suas raízes e traços contemporâneos no Código 

Civil Alemão. De fato, conta o BGB com verdadeira cláusula geral da boa-fé objetiva, 

expressa em seu § 242, que assim dispõe: “O devedor está adstrito a realizar a prestação tal 

como o exija a boa-fé, com consideração pelos costumes do tráfego”.  

De toda sorte, em se tratando de cláusula geral, a expansão, densificação e 

concretização da boa-fé objetiva, no direito alemão, deu-se, como não poderia deixar de ser, 

muito mais pela incessante atividade jurisprudencial no país do que pela presença em si da 

norma acima. Com efeito, Franz Wieacker conta que, se, em geral, “o BGB renunciou a uma 

ética material dos contratos97”, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Alemão deu 

desenvolvimento mais rápido, a partir de 1951, ao direito civil. Segundo ele: 

 
No direito das obrigações, o BGH deu, desde logo, ao § 242 (princípio da 
boa-fé) uma importância totalmente nova. Ele encarou-o não já como 
correctivo e princípio interpretativo do conteúdo da relação obrigacional, 
mas como fundamento unitário da própria obrigação, de modo que todas as 
restantes prescrições do direito das obrigações aparecem apenas como 
manifestações deste princípio.98 
 
 

 

2.2. A boa-fé objetiva no ordenamento jurídico brasileiro 
 

 

Não obstante os avanços da jurisprudência alemã, que se fizeram ao longo de todo o 

século XX, a boa-fé objetiva, no direito brasileiro, teve arrastado desenvolvimento. 

                                                 
97 WIEACKER, Franz. História...Op. cit., p. 552. 
98 Ibid., p. 608. 
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Foi ventilada pela primeira vez no Código Comercial de 1850, em seu artigo 131, I, 

que assim expunha: 

 
Art. 131. Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a 
interpretação, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes 
bases: 
I. a inteligência simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé, e ao 
verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à 
rigorosa e restrita significação das palavras. 
 

Como a experiência demonstrou, essa inserção não teve, no entanto, grande 

resplandecência. Tanto assim foi que não se fez constar no Código Civil de 1916, que 

somente aludia, em passagens escassas, à boa-fé subjetiva. Tal ausência se deu, certamente, 

pelos mesmos motivos da ausência da boa-fé objetiva no Código de Napoleão. 

 

 

2.2.1. A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor 

 

  

É somente com o advento do Código de Defesa do Consumidor que então a boa-fé 

objetiva passou a ter positivação no ordenamento jurídico brasileiro, tanto em seu art. 4º, III, 

que emite parâmetro de atuação harmônica dentro da Política Nacional das Relações de 

Consumo, quanto em seu art. 51, IV, o qual determina a nulidade de cláusulas contratuais que 

sejam incompatíveis com a boa-fé: 

 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 
e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição 
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Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores”. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 
consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a eqüidade. 
 

Em outras palavras, o CDC trouxe a boa-fé objetiva tanto como princípio específico 

voltado à harmonização das relações de consumo (art. 4º, III), a servir como linha teleológica 

de interpretação, quanto como cláusula geral99 (art. 51, IV) voltada à identificação da 

abusividade das cláusulas contratuais. 

No direito privado brasileiro, assim, novos tempos se materializaram para a boa-fé 

objetiva a partir do CDC, eis que o princípio começou a ser observado como fundante do 

direito obrigacional. 

 

 

2.2.2. A boa-fé objetiva no Código Civil de 2002 

 

 

Finalmente, o princípio da boa-fé objetiva restou expresso no Código Civil de 2002, 

em três passagens.  

Primeiramente, em seu art. 113, em meio às disposições gerais atinentes ao negócio 

jurídico, como parâmetro de interpretação deste: “Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 

                                                 
99  MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 185-186. Em semelhante sentido, posiciona-se Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior: “(...) a boa-fé não serve tão-só para a defesa do débil, mas também atua como 
fundamento para orientar interpretação garantidora da ordem econômica, compatibilizando interesses 
contraditórios, onde eventualmente poderá prevalecer o interesse contrário ao do consumidor, ainda que o 
sacrifício deste, se o interesse social prevalente assim o determinar”. AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé 
na relação de consumo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 14, p. 20-27, abr.-jun. 1995, p. 22. 



75 

Ainda no art. 187, dentro do capítulo relativo aos atos ilícitos, como parâmetro de 

limitação do exercício de direito subjetivos de forma abusiva: “Art. 187. Também comete ato 

ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestantemente os limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

E, por fim, no art. 422, no interior do capítulo relativo às disposições preliminares dos 

contratos em geral, como parâmetro de conduta aos contratantes: “Art. 422. Os contratantes 

são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé”. 

 

 

2.3. As funções da boa-fé objetiva 

 

 

Ora, essas três passagens no CC 2002 correspondem às funções identificadas, pela 

ampla doutrina, para a boa-fé objetiva, quais sejam respectivamente: a) a boa-fé objetiva 

como cânone interpretativo-integrativo; b) a boa-fé objetiva como norma limitadora ao 

exercício de direitos subjetivos; c) a boa-fé objetiva como norma de conduta nos contratos 

tendente à criação de deveres jurídicos100. 

Em igual perspectiva, Cláudia Lima Marques101 alude às funções criadora (como fonte 

de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados deveres 

anexos, como o dever de informar, de cuidado, de cooperação etc), limitadora (como causa 

limitadora do exercício, antes ilícito, hoje abusivo, dos direitos subjetivos, reduzindo-se a 

liberdade de atuação dos parceiros contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como 

                                                 
100 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direto Privado... Op. cit., p. 427 et seq.  
101 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 180. 
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abusivas), e, por fim, interpretativa (como elemento de concreção e interpretação dos 

contratos), todas desempenhadas pela boa-fé objetiva. 

 

 

2.4. A boa-fé objetiva como norma contratual de conduta 

 

 

Enfocando especialmente a boa-fé objetiva como norma de conduta nos contratos 

tendente à criação de deveres jurídicos, encetada como princípio e como cláusula geral tanto 

no art. 422 do Código Civil de 2002 quanto no art. 51, IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, percebe-se que, em termos de relação contratual, de consumo ou comum, a boa-

fé objetiva tem importância capital102, pois corporifica, fundamentalmente, o dever de conduta 

cooperativa, respeitosa, leal, proba, honesta, que deve imperar não só nas relações jurídicas 

contratuais quanto em todas as relações sociais, apta a gerar confiança no outro contratante e 

apta a atender as expectativas legítimas surgidas a partir dessa confiança despertada. 

A confiança coloca-se, assim, como afirma Jorge Ceza Ferreira da Silva103, como um 

dos mais importantes fundamentos materiais da boa-fé objetiva. Em igual sentido, Fernando 

Noronha atesta que: 

 
A boa-fé, que é princípio contratual, traduz-se no dever de cada parte de agir 
de forma a não defraudar a confiança da contraparte. Ela é indispensável 
para tutela da segurança jurídica, para garantia da realização das 
expectativas legítimas das partes. Quando a lei impõe a quem se obrigou a 

                                                 
102 Utilizando-se de feliz termo da informática, afirma Ronaldo Porto Macedo Júnior que a boa-fé funciona como 
uma verdadeira “norma de calibração” da teoria contratual. Cf. MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Contratos 
Relacionais e Defesa do Consumidor. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 231. 
José Augusto Delgado, por sua vez, informa que “a boa-fé é um princípio que tem força de validar negócios 
jurídicos”. DELGADO, José Augusto. A ética e a boa-fé no novo código civil. In: ALVES, Jones Figueiredo e 
DELGADO, Mário Luiz (Coord.). Novo Código Civil. Questões Controvertidas. São Paulo: Método, 2003, p. 
169-203, p. 179.  
103 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, 
p. 48. 
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necessidade de cumprir o compromisso, está apenas protegendo, no interesse 
geral, a confiança que o credor legitimamente tinha em que o seu interesse 
particular seria satisfeito.104 
 

Ora, diante de tudo isso, Judith Martins-Costa encara a boa-fé objetiva como sendo um 

verdadeiro modelo de conduta social, arquétipo ou standard jurídico que deve ser 

rigorosamente seguido pelos contratantes. Em outras palavras, segundo a autora, "cada pessoa 

deve ajustar a sua própria conduta a esse arquétipo, obrando como obraria um homem reto: 

com honestidade, lealdade, probidade”.105  

Na realidade, para a correta compreensão contemporânea da boa-fé objetiva, deve-se 

ter em mente que as relações obrigacionais não podem mais ser vistas como portadoras de 

prestações unívocas, mas sim portadoras de uma série de deveres de conduta e contratuais que 

objetivam a realização dos interesses legítimos das partes e a realização do objetivo do 

contrato. 

Em outras palavras, trata-se, como expõe Cláudia Lima Marques, de visualizar o 

contrato como um verdadeiro processo, do qual nascem direito e deveres que não só são 

resultantes da obrigação principal.  

Dito de outro modo, com o princípio social da boa-fé objetiva, o contrato então passa 

não somente a envolver a obrigação de cumprir a prestação principal, mas envolve também 

uma obrigação de se conduzir de forma proba, leal, honesta, cooperativa, não abusiva, 

passando a existir, assim, duas classes de deveres dentro da relação obrigacional: dever de 

prestar e dever de conduta106. 

 

 

                                                 
104 NORONHA, Fernando. Contratos de Consumo, Padronizados e de Adesão. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 20, p. 88-111, out.-dez. 1996, p. 93. 
105 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como um “sistema em construção” – As cláusulas gerais no 
Projeto do Código Civil Brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 753, p. 24-48, 1998, p. 42. 
106 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos... Op. cit., p. 182-183. 
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2.5. A boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta 
 

 

Esses deveres de conduta, que acompanham o contrato, são denominados, pela ampla 

doutrina, de deveres anexos, secundários ou ainda laterais, podendo-se afirmar, portanto, que, 

dentro da perspectiva da boa-fé objetiva, a relação contratual obriga não somente ao 

cumprimento da prestação principal, mas também ao cumprimento dessas prestações anexas. 

Nesse sentido, coloca Mário Júlio de Almeida Costa: 

 
Assumem evidente predominância na vida dos contratos as prestações 
principais. Elas definem mesmo o tipo contratual. Mas a completa satisfação 
dos interesses das partes pode envolver que esses deveres principais de 
prestação sejam acompanhados por deveres secundários e por deveres 
laterais. Todos estruturam a relação obrigacional complexa.107  
 

Esses deveres anexos ou secundários, provenientes do princípio da boa-fé objetiva, 

podem ser agrupados tanto em relação à etapa contratual (formação, celebração, execução do 

contrato ou mesmo após a extinção do contrato) quanto em relação à sua natureza (deveres de 

proteção ou de cuidado, deveres de esclarecimento ou de informação e deveres de lealdade ou 

cooperação), como, aliás, preconiza Ruy Rosado de Aguiar Júnior: 

 
Os deveres nascidos da boa-fé são chamados de secundários, ou anexos, em 
oposição aos provenientes da vontade contratada, que são os principais. 
Podem ser classificados, quanto ao momento de sua constituição, em 
deveres próprios da etapa de formação do contrato (de informação, de 
segredo, de custódia); deveres da etapa da celebração (equivalência das 
prestações, clareza, explicitação); deveres da etapa do cumprimento (dever 
de recíproca cooperação para garantir a realização dos fins do contrato, 
satisfação dos interesses do credor); deveres após a extinção do contrato 
(dever de reserva, dever de segredo, dever de garantia da fruição do 
resultado do contrato, culpa post factum finitum). 
Quanto à natureza, podem ser agrupados em: deveres de proteção (a evitar a 
inflição de danos mútuos), deveres de esclarecimentos (obrigação de 
informar-se e de prestar informações), e deveres de lealdade (a impor 

                                                 
107 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Aspectos Fulcrais da Boa Fé Contratual. Revista Brasileira de Direito 
Comparado, Rio de Janeiro, nº 19, p. 15-27, 2001, p. 26. 
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comportamentos tendentes à realização do objetivo do negócio, proibindo 
falsidades ou desequilíbrios).108 
 

Tem-se, portanto, como primeiro dever anexo a ser observado pelos contratantes, o 

dever de proteção ou de cuidado, cujo conteúdo está na conduta voltada à preservação e 

proteção do co-contratante em relação a danos à sua integridade pessoal, física ou moral, e à 

integridade de seu patrimônio.109  

A seu turno, o dever secundário de informação ou de esclarecimento, que, segundo 

Ruy Rosado, envolve tanto a obrigação de informar-se quanto a de prestar informações, deve 

acompanhar os contratantes durante todo o transcurso do contrato, e não apenas na fase pré-

contratual, encontrando-se esse dever estampado em diversas passagens do CDC, a exemplo 

de seus arts. 30, 31 e 46. 

Finalmente, o terceiro dever anexo destacado é o dever de cooperação, isto é, dever de 

colaborar durante a execução do contrato com a contraparte, conforme o paradigma da boa-fé 

objetiva. Cooperar, conforme Cláudia Lima Marques, é agir com lealdade e probidade, não 

obstruindo ou impedindo as expectativas legítimas do outro contratante na consecução do 

contrato.110 

Em suma, o princípio da boa-fé objetiva envolve a observância de deveres anexos111, 

secundários ou colaterais de conduta por ambas as partes contratantes112, nos momentos de 

                                                 
108 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. A boa-fé na relação de consumo... Op. cit., p. 26-27. 
109 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos.... Op. cit., p. 198-199. Continua Cláudia Lima Marques em sua 
exposição: “Em resumo, não deve o fornecedor do serviço abusar da sua posição contratual preponderante de 
poder impor “normas”, cláusulas em relação com o consumidor, que façam este ter que suportar gastos 
desnecessários, destruam o seu patrimônio ou cláusulas que tentem obstruir, ou expor o consumidor à situação 
constrangedora, quando tenta simplesmente cumprir com suas obrigações contratuais ou adimplir”. 
110 Ibid..p. 194.  
111 A propósito desses deveres secundários, Jorge Ceza Ferreira da Silva coloca exemplos da densificação 
jurisprudencial da boa-fé objetiva pelos tribunais brasileiros: “Foi entendida contra a boa-fé a conduta do 
sujeito que, antes do nascimento do vínculo (com expressas declarações de vontade), rompe injustificadamente 
as negociações tão fortemente entabuladas com a outra parte ao ponto de gerar, nesta, fundada expectativa na 
conclusão das negociações. Também foi compreendida contra a boa-fé a conduta do sujeito que contraria a 
continuidade de sua própria e corriqueira atuação, fazendo uso de algum direito subjetivo a que, 
presumivelmente havia renunciado. No mesmo sentido foi entendida a atuação daquele que revela, para novo 
contratante, segredos ou processos do antigo. Como se percebe todas essas condutas, contrárias à boa-fé, são 
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pactuação, de execução e de dissolução dos contratos, e mesmo numas fases pré e pós-

contratual113, tanto nas relações contratuais de consumo, regidas pelo CDC, quanto nas 

relações contratuais comuns, regidas pelo Código Civil de 2002.  

A não observância desses deveres anexos deverá importar, em termos de dogmática 

obrigacional, em inadimplemento114, ainda que parcial, do contrato.  

 

 

2.6. A boa-fé objetiva e a limitação ao princípio da liberdade contratual 

 

 

O princípio da boa-fé objetiva, basilar das relações contratuais atuais, acaba por 

importar, pois, numa limitação ao princípio da liberdade contratual, eis que cria deveres 

contratuais que podem até mesmo não serem queridos pelas partes contratantes, mas que 

mesmo assim terão que ser observados115. 

                                                                                                                                                         
diretamente contrárias à noção de confiança”. SILVA, Jorge Ceza Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva 
do Contrato... Op. cit., p. 48-49 
112 Cf. MARTINS, Flávio Alves. A Boa-Fé Objetiva e a sua Formalização no Direito das Obrigações 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2000, p. 93. 
113 Em relação à utilização da boa-fé em todas as fases contratuais, concluiu a Jornada de Direito Civil, 
organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho de Justiça Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 
2002, da seguinte forma: “Enunciado 25: o  art.  422  do  Código Civil  não  inviabiliza  a  aplicação, pelo 
julgador, do princípio da boa-fé nas fases pré e pós-contratual”.  
Assim, sintomático é que exista proposta de alteração legislativa (Projeto de Lei nº 6.960/2002) do art. 422 do 
Código Civil de 2002, justamente para incluir as fases pré e pós contratual na abrangência do princípio da boa-fé 
objetiva. O texto proposto tem a seguinte redação: “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim 
nas negociações preliminares e conclusão do contrato, como em sua execução e fase pós-contratual, os 
princípios de probidade e boa-fé e tudo mais que resulte da natureza do contrato, da lei, dos usos e das 
exigências da razão e da eqüidade”. Cf. FIUZA, Ricardo. O novo Código Civil e as propostas de 
aperfeiçoamento. São Paulo: Editora Saraiva, 2004, p. 76-77. 
114 Concluiu dita Jornada de Direito Civil: “Enunciado 24: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 
422  do novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, 
independentemente de culpa”.   
115 Segundo Maria Celina de Bodin Moraes, o princípio da boa-fé objetiva funciona como elo de conexão entre o 
direito contratual e os princípios constitucionais, significando, ao lado dos demais princípios sociais do contrato, 
uma amenização do princípio clássico da autonomia da vontade. Cf. NEGREIROS, Teresa. Fundamentos... Op. 
cit., p. 03. 
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Conforme mesmo afirma Judith Martins-Costa116, com isso, os deveres anexos ligam-

se, em extrema medida, “ao exato processamento da relação obrigacional, isto é, à 

satisfação dos interesses globais envolvidos na relação obrigacional (...)”.  

De uma forma ou de outra, como novo princípio social e, ao mesmo tempo, cláusula 

geral, a boa-fé objetiva necessita de uma densificação da jurisprudência117, para sua maior 

efetividade, sendo, a toda evidência, dos juízes essa enorme responsabilidade, o que deverá 

ocorrer não tão-somente em relação a esse princípio quanto em relação aos demais.  

Nesse propósito, a jurisprudência densificadora deverá necessariamente adotar uma 

nova postura teleológica ou finalística, conforme adverte Agathe E. Schmidt da Silva: 

 
A aplicação da cláusula geral de boa fé exige, do intérprete, uma nova 
postura, no sentido da substituição do raciocínio formalista, baseado na mera 
subsunção do fato à norma, pelo raciocínio teleológico ou finalístico na 
interpretação das normas jurídicas, com ênfase à finalidade que os 
postulados normativos procuram atingir.118 
 

Na realidade, enfim, por conta disso tudo, funcionando a boa-fé objetiva como ponto 

de equilíbrio da conduta dos contratantes, acaba por funcionar também como ponto de 

equilíbrio fundamental das relações contratuais de consumo e comuns, regidas pelo CDC e 

pelo CC 2002. Dessa forma, a boa-fé objetiva, como um princípio máximo de todo o direito 

obrigacional, pode servir até mesmo de elemento de equilíbrio interno das prestações 

                                                                                                                                                         
De igual modo, concluiu a Jornada de Direito Civil: “Enunciado 27: na  interpretação  da  cláusula  geral  da  
boa-fé,  deve-se levar em  conta  o  sistema  do Código Civil  e  as  conexões  sistemáticas com outros estatutos 
normativos e fatores metajurídicos”. 
Judith Martins-Costa alude, por sua vez, que, diante da nova função da Constituição Federal no seio do Direito 
Privado, a jurisprudência deve estar necessariamente comprometida com o programa constitucional, em especial 
com os princípios bases da ordem econômica e com o princípio da dignidade da pessoa humana, valor máximo 
do ordenamento jurídico. Cf. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direto Privado... Op. cit., p. 315-325. 
116 MARTINS-COSTA, Judith. O Direito Privado como.... Op. cit., p. 44. 
117 Ibid., p. 45:“Não é possível, efetivamente, tabular ou arrolar, a priori, o significado da valoração a ser 
procedida mediante a boa-fé objetiva, não podendo o seu conteúdo ser rigidamente fixado, eis que dependente 
sempre das concretas circunstâncias do caso. Por estas características a cláusula geral da boa-fé objetiva só 
pode dar frutos em um sistema aberto”. 
118 SILVA, Agathe E. Schmidt da. Cláusula Geral de Boa-Fé nos Contratos de Consumo. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v.17, p. 146-161, jan.-mar. 1996, p. 156. 
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contratuais, isto é, como fundamento para a revisão contratual119, em auxílio ao princípio 

social da equivalência material das prestações contratuais. 

 

 

3. O princípio da equivalência material das prestações contratuais 

 

 

3.1. O princípio da equivalência material das prestações contratuais e a busca da justiça 

e do equilíbrio contratual 

 

 

Na concepção clássica do contrato, a idéia de justiça estaria ligada à qualidade da 

declaração da vontade, se isenta de vícios ou não. Em caso positivo, entendia-se que a 

emissão autônoma, livre e isenta de vícios120, não poderia gerar um contrato injusto. A justiça 

contratual ligava-se, portanto, à garantia legal das condições para a livre declaração volitiva: 

quid contractuel, quid juste. 

                                                 
119 Exemplo claro é, por exemplo, o art. 51, IV, do CDC, que serve de parâmetro para a identificação da 
abusividade de cláusulas contratuais. Mas não é só: entende-se que a boa-fé objetiva pode ensejar a revisão 
mesmo nas relações contratuais comuns, desconectada, portanto, da cláusula geral consumerista. Nesse sentido, 
concluiu a Jornada de Direito Civil, organizada no Superior Tribunal de Justiça pelo Conselho de Justiça 
Federal, nos dias 11 a 13 de setembro de 2002, da seguinte forma: “Enunciado 26: a cláusula geral contida no 
art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato 
segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes”. De toda 
forma, o assunto será retomado mais adiante.  
120 Como restou dito em linhas passadas, a isenção de vícios na emissão da vontade era a função primordial do 
ordenamento jurídico no Estado Liberal. Inicialmente, não havia qualquer intervenção do Estado no conteúdo 
material dos contratos. Como se notou, todavia, a não intervenção do Estado na economia dos contratos deu 
margem à preponderância, ainda maior, das partes economicamente mais fortes. Com intervenção estatal, a 
história é bem outra. Se, como colocado, ela existe para (r)estabelecer o equilíbrio, passou-se a entender então 
que quanto mais rígido é o controle estatal sobre o conteúdo dos contratos, menos abusos são perpetrados contra 
a parte economicamente mais fraca.  
Neste sentido, coloca Gabriel Stiglitz: “A partir da cunhagem desta nova concepção humanista e solidária, se 
reconhece a necessidade de intervenção do Estado, através de soluções legislativas, judiciais e administrativas, 
para que os contratos se conformem ao bem comum, aos princípios essenciais da justiça e da ordem pública, 
objetivando, destarte, recompor o equilíbrio no âmbito do interesse social”. STIGLITZ, Gabriel. O Direito 
Contratual e a Proteção Jurídica do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v.1, p. 184-199, 
jan.-abr. 1992, p. 185.  
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Entretanto, com a nova concepção social do contrato, passou-se a entender que a 

justiça contratual estaria ligada não a esse parâmetro, mas sim à presença ou não de 

desequilíbrios nas prestações contratuais cabíveis a um e a outro contratante. 

O parâmetro de justiça contratual, assim, deslocou-se da análise da produção da 

declaração da vontade para o que a declaração da vontade efetivamente produziu. Passa-se a 

verificar se as prestações de um e de outro contratante estão ou não equilibradas.  

Ora, tal transmutação configura a instalação de um novo princípio social, o princípio 

da equivalência material das prestações contratuais, o qual, além da verificação da justiça e do 

equilíbrio contratual, traz ainda, em seu bojo, atenção e preocupação essencial com o 

contratante vulnerável, isto é, com o contratante de posição econômica mais fraca.  

Não é, pois, por outro motivo, que Paulo Luiz Netto Lôbo informa que o princípio da 

equivalência material das prestações contratuais também abrange o princípio da 

vulnerabilidade jurídica de uma das partes contratantes121. De fato, se se está diante de um 

princípio que visa à equalização contratual, essa somente se fará possível mediante a elevação 

da posição jurídica e econômica do contratante mais combalido na relação contratual, isto é, 

do contratante vulnerável, em prol de combater o desequilíbrio contratual ocasionado pelas 

diferenças econômicas entre os contratantes, os quais, como visto, são intensificados pelos 

métodos de contratação em massa. Equivalência material e vulnerabilidade jurídica, dessa 

forma, trazem à nova concepção social do contrato conteúdos umbilicalmente interligados. 

Não é só, entretanto. 

Nesse novo prisma de equivalência, a análise da justiça contratual ultrapassa mesmo o 

momento apenas inicial do contrato para acompanhar toda a sua execução122. Trata-se, em 

                                                 
121 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Contratuais... Op. cit., p. 18. 
122 Thomas Wilhelmsson coloca como uma das cinco características essenciais nas mudanças do Direito 
contratual o lapso temporal durante o qual ocorrências podem afetar o contrato, passando-se de fase em que 
mudanças posteriores ao contrato seriam em grande medida irrelevantes à fase em que as bases contratuais 
sequer podem ser acertadas de uma só vez, no momento da celebração. Com efeito, em se tratando de contratos 
de longa duração, característicos de nosso momento, é imperativo acolher-se maior flexibilidade nas mudanças, 
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verdade, de uma equivalência material dinâmica, que viaja no tempo desde o momento das 

negociações preliminares até períodos posteriores à extinção contratual. 

Esses são, em suma, os conteúdos do princípio da equivalência material das prestações 

contratuais ou princípio do equilíbrio econômico do contrato, o qual se liga inexoravelmente, 

mais do que qualquer outro, à idéia de justiça e de equilíbrio contratual, com o que também 

concorda Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 
O princípio da equivalência material busca realizar e preservar o equilíbrio 
real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, 
para harmonização dos interesses. Esse princípio preserva a equação e o 
justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial dos 
direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes 
(...).123 
 

A concepção de justiça contratual, que, segundo Franz Wieacker, tem ampla base 

aristotélica124, diz respeito agora, portanto, a conceitos que remetem diretamente à noção de 

equilíbrio contratual, como, por exemplo, paridade, reciprocidade, proporcionalidade entre os 

contratantes nas relações contratuais.  

Por conta disso tudo, dessa simbiose entre equivalência material e justiça e equilíbrio 

contratual, coloca Teresa Negreiros que o princípio da equivalência material se configura 

como uma ponte entre o justo e o injusto nas relações contratuais: 

 
(...) o princípio do equilíbrio do contrato, postulando que os contratantes, 
mediante o estabelecimento de prestações recíprocas, se mantenham em um 
certo nível de paridade, se configura como uma ponte entre o justo e o 
injusto no domínio das relações contratuais. 
Justo é o contrato cujas prestações de um e de outro contratante, supondo-se 
interdependentes, guardam ente si um nível razoável de 
proporcionalidade125.  
 

                                                                                                                                                         
tanto em virtude de circunstâncias cambiantes, quanto à vista de mudanças nas próprias necessidades das partes. 
Cf. WILHELMSSON, THOMAS. Regulação de Cláusulas Abusivas... Op. cit., p. 10-11. 
123 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Contratuais... Op. cit., p. 18. 
124 WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 599 
125 NEGREIROS, Teresa. Teoria....Op. cit., p.166. 
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Ora, como pressuposto para o exercício desse papel de ponte entre o justo e o injusto 

nas relações contratuais, o princípio da equivalência material das prestações contratuais 

conduz à admissão da revisão dos contratos, quando existente, e sempre que existente, 

desequilíbrio ou desproporcionalidade contratual, conforme melhor se observará adiante.  

 

 

3.2. O princípio da equivalência material das prestações contratuais no Código de 

Defesa do Consumidor e no Código Civil de 2002 

 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da equivalência material das 

prestações contratuais encontra previsão implícita na própria Constituição Federal, no tópico 

sobre a ordem econômica. Tal ocorre porque é inegável que a justiça contratual há de ser vista 

como um capítulo da justiça social, essa constitucionalmente assegurada no art. 170, caput. 

De igual modo, o princípio encontra ampla guarida no Código de Defesa do 

Consumidor, primeiramente nos incisos I e III de seu art. 4º, os quais elegem, 

respectivamente, o reconhecimento da vulnerabilidade jurídica do consumidor no mercado de 

consumo e a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo como 

princípios essenciais da Política Nacional das Relações de Consumo.  

Por outro lado, associando equivalência material e revisão contratual, o art. 6º, IV, 

prevê, como um dos direitos básicos do consumidor, a proteção contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou serviços. De igual modo, o inciso V do 

mesmo artigo, por sua vez, elenca a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais 

que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes 

que as tornem excessivamente onerosas.  
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Por último, o art. 51, IV, além de conter cláusula geral da boa-fé objetiva, também 

pode ser visto, conforme se pensa e melhor debaterá a seguir, como uma verdadeira cláusula 

geral da equivalência material das prestações contratuais, em virtude de seu conteúdo remeter 

a conceitos que se ligam essencialmente à noção de equilíbrio contratual. 

Essas disposições principais do CDC, em conjunto, realizam a elevação do princípio 

da equivalência material dos contratos de consumo, dentro de um movimento mais específico 

de equalização das relações contratuais de consumo e de um movimento mais amplo de 

equalização das próprias relações de consumo126. 

O Código Civil de 2002, por sua vez, também possui passagens que remetem ao 

princípio. De fato, primeiramente, deve-se observar que, nos artigos 423 e 424, estão previstas 

regulações atinentes às figuras dos contratos de adesão e das cláusulas abusivas, os quais, 

conforme se observará, não são vistos como categorias jurídicas exclusivas das relações de 

consumo.  

Por outro lado, o princípio da equivalência material ainda está presente no Código 

Civil de 2002 em todas as normas que possibilitam ao Poder Judiciário a revisão do conteúdo 

material dos contratos. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
126 Em sentido semelhante, Gabriel Stiglitz assevera: “Em resumo, a adoção de sistemas de proteção jurídica do 
consumidor, fundados no reconhecimento de seus direitos fundamentais e em mecanismos instrumentais 
adequados para fazê-los valer, constitui a base para a consecução da justiça contratual e por conseguinte do 
respeito à dignidade do ser humano enquanto busca o acesso ao consumo para a satisfação de seus 
necessidades vitais”. STIGLITZ, Gabriel. O Direito Contratual... Op. cit., p. 186. 
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Capítulo 5 

A REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS 

 

 

1. A revisão contratual como símbolo do princípio da equivalência material das 

prestações contratuais e como limite à força obrigatória dos contratos 

 

 

A revisão contratual coloca-se como um dos capítulos das transformações ocorridas na 

teoria contratual, no que se relaciona à passagem de uma concepção liberal para uma 

concepção social dos contratos. Em termos gerais, diz respeito à intervenção do Estado, 

através da figura do magistrado, no próprio conteúdo material do contrato, seja para expurgar 

determinada cláusula contratual, seja para alterar-lhe o significado, seja para reduzir os efeitos 

prestacionais originados por esta cláusula, modificando o seu conteúdo, seja para reduzir a 

carga financeira contida nesta cláusula, seja para expurgar capítulo contratual inteiro, seja 

para conformar determinada cláusula ao restante do contrato, seja para reduzir um conjunto de 

cláusulas não condizentes com os objetivos contratuais etc. 

Como parte da nova concepção contratual, a revisão judicial também se relaciona aos 

novos princípios sociais, em especial o princípio da equivalência material das prestações 

contratuais. Como explicitado no capítulo antecedente, esse princípio conduz à revisão 

contratual. 

Revisão contratual, portanto, liga-se aos conceitos que fazem parte desse princípio, 

especialmente à justiça contratual, agora relacionada a noções como equilíbrio, paridade e 

proporcionalidade, e acaba sendo mesmo um corolário para a instalação tanto de um quanto 

de outro no seio do contrato. 
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É dizer, estando-se diante de um contrato desequilibrado, somente com a possibilidade 

de revisão contratual é que a equivalência material e a justiça a ele retornarão. Dito de outro 

modo, se a noção de justiça contratual é transmutada para a idéia de equilíbrio, paridade e 

proporcionalidade no conteúdo material do contrato, tal transformação deve se fazer 

acompanhar da possibilidade de, tendo em vista desequilíbrio contemporâneo ou posterior ao 

ajuste, revisar-se o seu conteúdo, seja para restabelecer o equilíbrio rompido, seja para instalar 

um equilíbrio nunca antes existido.  

Correlatamente, com a possibilidade concreta de revisão contratual, o princípio da 

equivalência material dos contratos significou o recrudescimento do princípio liberal clássico 

da obrigatoriedade irrestrita de cumprimento dos contratos.  

Como exposto anteriormente, a força obrigatória dos contratos tinha como mote a 

idéia de que, uma vez manifestada a vontade livremente, as partes não poderiam se desobrigar 

senão por meio de outro ajuste. Nessa ordem de idéias, o contrato exercia o papel de 

verdadeira lei entre as partes. Considerava-se que se o indivíduo era livre enquanto sujeito de 

direitos, possuindo em tese ampla liberdade de contratar, então, na hipótese de vir a pactuar, 

teria que necessariamente cumprir o que foi contratado, de forma régia e de forma fiel, mesmo 

que tal, diante do desequilíbrio econômico do contrato, significasse-lhe enormes prejuízos. 

Nesse prisma, tamanho era o caráter absoluto da força obrigatória dos contratos que mesmo o 

Estado deveria ficar à margem da contratação, devendo as relações contratuais se passar 

unicamente entre os particulares. Aqui então se fundamentava a impossibilidade de revisão 

contratual: o próprio Juiz, autoridade estatal encarregada de dirimir eventual lide deduzido em 

juízo, restava adstrito às cláusulas contratuais, não podendo intervir na economia do contrato 

livremente, mas tão somente nos limites do que estabeleceram as próprias partes contratantes. 

Agora, entretanto, tal não mais ocorre: o que importa não é mais tão somente a firmeza 

e a perfeição do acordo de vontades em si, mas sim se este acordo de vontades deu origem a 
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justas e equilibradas prestações contratuais. O que importa não é mais tão-somente o 

resguardo da obrigatoriedade irrestrita dos contratos, mas sim a luta para a mantença do 

equilíbrio contratual, em busca de um conceito mais amplo e mais elevado de justiça 

contratual. O que importa não é mais tão-somente a limitação das possibilidades de ingerência 

do Estado-Juiz apenas nas hostes internas da declaração da vontade, leiam-se vícios do 

consentimento, mas sim a ampliação dessas possibilidades, sempre em busca de se atingir o 

equilíbrio real de direitos e obrigações dentro do contrato. 

A emissão da vontade não pode mais ser encarada como uma declaração que haverá 

de ser cumprida sem quaisquer questionamentos, mesmo se houver injustiça contratual, até 

porque a vontade poderá estar circunscrita apenas aos objetivos almejados pelo emissor mais 

forte economicamente, sem se ater aos fins colimados pelo outro pólo da relação e, 

principalmente, aos fins comuns ou usuais do modelo contratual em questão.  

Na realidade então, dentro da nova concepção social, as disposições contratuais não 

são mais irretocáveis no que respeita ao momento inicial, abrindo-se-lhes a alternativa da 

revisão judicial desde que rompido o equilíbrio contratual, eis que tudo se volta agora para 

horizonte bem mais elevado, qual seja possibilitar uma evolução útil e justa dos contratos, o 

que se constitui o propósito maior da revisão contratual e dos princípios sociais que o 

amparam, notadamente o princípio da equivalência material das prestações contratuais. 

Tem-se então que esse princípio outorga, por assim dizer, proteção principiológica à 

revisão contratual, dando origem mesmo a uma verdadeira diretiva que tem como conteúdo a 

possibilidade de alteração ou modificação do pacto de vontade firmado se tal for necessário 

para a manutenção do equilíbrio da prestação e contraprestação e para o alcance da justiça 

contratual. 

De certo, os demais princípios sociais, a função social do contrato e, em especial, a 

boa-fé objetiva, também servem de esteio à revisão do contrato, como, aliás, viu-se nas linhas 
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precedentes. Mas é o princípio da equivalência material dos contratos o ativador essencial da 

revisão contratual dentro da concepção social dos contratos, o que, na experiência brasileira, 

ocorreu, em termos legislativos, especialmente a partir do advento do Código de Defesa do 

Consumidor e do Código Civil de 2002. 

Tal princípio, certamente, tem alguns conteúdos especiais, como, por exemplo, a 

atenção ao contratante vulnerável e o propósito de justiça contratual. Entretanto, é preciso 

sempre ressaltar que é somente com a possibilidade de revisão judicial contratual, isto é, de 

intervenção do Estado-Juiz na economia material do contrato, que esses conteúdos especiais 

ganham concretude e efetividade. Em outras palavras, é justamente, na ligação existente entre 

justiça e revisão contratual é que se mostra a face mais rica e mais cheia de nuances do 

princípio em referência.  

Por todo o exposto, não se pode concluir de modo diverso senão ter a possibilidade de 

revisão contratual, em atenção ao propósito maior de justiça contratual, como o mais vigoroso 

símbolo do novo princípio social da equivalência material das prestações contratuais e mesmo 

como o conteúdo prático desse princípio. 

 

 

2. Os limites à atuação do intérprete-juiz na revisão judicial dos contratos 

 

 

A ligação entre revisão contratual e justiça contratual, como se disse, é um elemento 

recorrente dentro de uma renovada teoria contratual, tratando-se, ao que se pensa, de um 

caminho de duas vias, de ida e de volta.  
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De fato, um contrato justo deve acompanhar, implicitamente, a opção de, uma vez 

desequilibrado, poder ser revisado, com apoio nos princípios sociais e nas hipóteses legais do 

ordenamento. 

Ao mesmo tempo, a justiça contratual condiciona a possibilidade de revisão contratual 

porque essa somente pode ocorrer em um contrato injusto, isto é, um contrato desequilibrado, 

não-equivalente, cujas prestações sejam desproporcionais. 

Em outras palavras, acredita-se que o magistrado somente poderá proceder à revisão 

de um contrato se este for injusto ou desequilibrado.  

Ora, entende-se que a identificação da justiça ou injustiça, do equilíbrio ou 

desequilíbrio no seio da relação contratual deverá passar necessariamente pela análise da 

presença ou ausência, na relação contratual, de dois conceitos correlatos: a onerosidade 

excessiva para uma das partes, freqüentemente a parte mais fraca da relação contratual, e, 

eventualmente, a vantagem exagerada para a outra parte, freqüentemente a parte mais forte da 

relação contratual. 

A onerosidade excessiva pode ser encarada como o sério gravame no cumprimento da 

prestação contratual que vai além do que seria razoavelmente exigir da parte por ela 

prejudicada, rompendo, por completo, o equilíbrio contratual. A vantagem exagerada para a 

contraparte, por sua vez, diz respeito ao aumento patrimonial desproporcional, não condizente 

com o lucro patrimonial comum que daquele negócio razoavelmente se espera, ocorrido 

justamente em virtude da onerosidade excessiva surgida. 

Dessa forma, um contrato em que não haja onerosidade excessiva para uma das partes, 

em que essa não tenha sido especialmente gravada com um ônus por demais pesado, não pode 

ser tido como um contrato desequilibrado, devendo as naturais diferenças das prestações 

contratuais de um e de outro serem creditadas à natureza e riscos do negócio e às próprias 

posições de credor e de devedor ocupadas pelas partes. Nessa perspectiva, não haverá 
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qualquer ataque ao princípio da equivalência material das prestações contratuais; não haverá 

injustiça nem desequilíbrio contratual; não haverá, enfim, espaço para a revisão judicial. 

Diversa é a hipótese, por outro lado, em que as prestações cabíveis a uma das partes 

são excessivamente onerosas em relação às contraprestações devidas pela outra parte, que 

aufere então uma vantagem exagerada. Quando tal ocorrer, certamente estar-se-á diante de um 

contrato desequilibrado e, por conseqüência, injusto, o que fere o princípio da equivalência 

material das prestações contratuais, abrindo caminho para a revisão contratual. 

Onerosidade excessiva e vantagem exagerada, assim como os próprios conceitos de 

justiça e equilíbrio contratual, são, entretanto, conceitos jurídicos abertos, indeterminados, 

com os quais o intérprete-juiz tem que necessariamente se relacionar. Por serem cláusulas 

abertas, a tarefa de identificação dessas categorias nas relações contratuais somente se pode 

fazer caso concreto a caso concreto. Em outras palavras, há a necessidade de densificação 

jurisprudencial, tratando-se essa de uma tarefa quase sempre tormentosa, em face da ausência 

de parâmetros objetivos para tal labor. 

De toda sorte, para redução desse subjetivismo inerente à densificação de cláusulas 

abertas, entende-se que o intérprete-juiz deverá necessariamente se socorrer das regras da 

experiência ordinária e dos próprios princípios sociais, devendo se socorrer ainda, seja de 

forma direta, seja de forma análoga, das disposições contidas nos incisos I a III do § 1º do art. 

51 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, considerando-se a natureza e conteúdo do 

contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso(art. 51, § 1º, III), e 

desde que a vantagem não ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence (art. 51, § 1º, I) nem restrinja direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual (art. 51, § 1º, 

II).  

No sentido exposto, podem ser tidas as palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo: 
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O que interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da 
forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não acarreta 
vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem exagerada para 
outra, aferíveis objetivamente, segundo as regras da experiência ordinária. 
127 
 

Dito diversamente, fundamentalmente, o magistrado somente poderá agir quando 

ocorrente injustiça contratual, a qual, ligada à concepção de desequilíbrio contratual, tem 

lugar quando presente a onerosidade excessiva para uma das partes e, por vezes, a vantagem 

exagerada para a contraparte. 

Presentes essas categorias jurídicas, o magistrado estará legitimado para agir. 

Entretanto, para a identificação de ditas categorias, que são conceitos jurídicos 

indeterminados, entende-se que o magistrado deverá agir objetivamente socorrendo-se das 

regras da experiência ordinária bem como do manacial principiológico que governa a nova 

concepção social dos contratos, podendo se servir ainda, supletiva e analogicamente, das 

normas contidas nos incisos I a III do § 1º do CDC. Entende-se ainda que tal tarefa deverá se 

dar dentro de cada caso concreto, ou seja, a tentativa de identificação de onerosidade 

excessiva ou de vantagem exagerada deverá se fazer, pelo intérprete, dentro de cada relação 

contratual. 

Em suma, diante de uma tarefa que não se pode fazer a priori, entende-se que as 

regras da experiência ordinária, os próprios princípios sociais e as normas citadas do CDC 

devem ser tidos como caminhos a serem seguidos. 

O magistrado, portanto, e em resumo, encontra limites à sua atuação na revisão 

judicial dos contratos, a qual certamente não pode se dar de forma tão-somente livre, tão-

somente subjetiva. 

 

 
                                                 
127 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios Contratuais... Op. cit., p. 18 
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3. A revisão contratual e a conservação dos contratos 

 

 

Dentro de uma nova concepção social dos contratos, a possibilidade de revisão judicial 

detém intensa plenitude, possuindo não só base principiológica fortemente alicerçada, mas 

também, como se verá, base legislativa bastante desenvolvida.  

Entretanto, não obstante essa constatação, a revisão dos contratos não se mostra como 

a única fórmula disposta pelos ordenamentos para tentar pôr a termo a problemática 

contratual, quando identificados desequilíbrios materiais de suas prestações.  

De fato, quando diante da destruição do equilíbrio contratual, são quatro as soluções 

adotadas pelas legislações, conforme mesmo esclarece Orlando Gomes: a) a resolução128 do 

contrato; b) a revisão do contrato; c) a alternativa entre resolução e revisão; d) a resolução se 

o credor não se oferecer a modificar o conteúdo da prestação do devedor.129  

Muito embora, porém, sejam colocadas essas opções, pensa-se que a melhor opção 

continua sendo sempre se ofertar à parte prejudicada a possibilidade de revisão judicial da 

avença, quando rompido o equilíbrio contratual. 

Tal pode ser dito, à luz do próprio ordenamento jurídico brasileiro, por diversas 

razões. 

                                                 
128 Com apoio na doutrina de Orlando Gomes, Fernando Antônio de Vasconcelos coloca a resolução como 
sendo um remédio concedido a uma das partes com a finalidade de lhe proporcionar o rompimento do vínculo 
contratual, dando-se, geralmente, por inexecução do contrato, seja de forma culposa, ou não. Segundo o autor: 
“Quanto à resolução por inexecução involuntária do contrato, pode esta advir de fatos alheios à vontade dos 
contratantes, impossibilitando o cumprimento da avença. Mesmo que ocorra caso fortuito ou força maior, o 
credor estará autorizado a responsabilizar o devedor se ele estiver em mora”. VASCONCELOS, Fernando 
Antônio. Extinção do Contrato. In: LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de 
(Coord.). A Teoria do Contrato e o Novo Código Civil. Recife: Editora Nossa Livraria, 2002, p. 189-206, p. 193-
194. 
A denominada resolução por onerosidade excessiva será tratada mais adiante. 
129 GOMES, Orlando. Transformações gerais do Direito das Obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1967, p. 58. 
Em semelhante perspectiva, enfoca Álvaro Villaça Azevedo: “Basicamente, cogita-se da possibilidade de 
revisão dos termos contratuais ou da resolução do contrato, ou ainda, de um sistema misto de tentativa de 
revisão antes da resolução”. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria da Imprevisão e Revisão Judicial dos 
Contratos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 733, p. 109-119, nov. 1996, p. 118.  
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O primeiro motivo ocorre justamente porque a revisão contratual, como se disse, é 

elemento intrínseco da própria evolução do direito contratual, agora, diante de sua concepção 

socializada, muito mais preocupado com a justiça e equilíbrio contratual do que com o 

resguardo irrestrito da palavra empenhada. 

O segundo motivo, por outro lado, ocorre porque vigora, no direito obrigacional 

brasileiro contemporâneo, uma diretiva que ordena que os contratos, não obstante se permita a 

sua revisão, devam, sempre que possível, ser conservados, e não resolvidos, ou anulados. 

Trata-se do princípio da conservação dos contratos. 

Na realidade, hodiernamente, talvez mais do que em qualquer outra época, os 

contratantes hipossuficientes necessitam dos bens da vida objeto dos contratos. Aos 

indivíduos, de normal, não interessa a resolução contratual, com o retorno ao status quo ante, 

mas sim que o contrato seja efetivamente cumprido, a toda evidência, porém, de forma 

equânime130. 

Ao contrário do que se possa imaginar inicialmente, o princípio da conservação dos 

contratos, portanto, liga-se fortemente ao princípio da revisão contratual: o contrato há de se 

conservar e durar no tempo, eis que, como assevera Luís Renato Ferreira da Silva, a 

finalidade central de toda relação contratual é de ser adimplida, porém de forma revisada, isto 

é, equilibrada e justa. São ainda suas palavras: 

 
A clássica solução, quando havia dissenso entre as partes, era o caminho da 
resolução, caso houvesse inadimplemento, ou da rescisão, quando houvesse 
mácula congênita à formação do contrato, como no caso de lesão. Esta 
tendência parece estar mudando. Privilegia-se, em diversas circunstâncias, a 
manutenção do pactuado em detrimento do seu desfazimento131. 
 

                                                 
130 Em termos práticos, é como se, diante de uma cláusula abusiva inserta em contrato de leasing, o fornecedor 
simplesmente pretendesse a devolução do bem financiado, com a também devolução das prestações pagas pelo 
consumidor, com o abatimento pela utilização do bem. Ora, interessa ao consumidor a manutenção do contrato, 
entretanto sem a presença dessa ou daquela cláusula abusiva. Ou, diante de uma compra e venda de um 
apartamento altamente lesivo, o negócio jurídico fosse simplesmente anulado, sem que se levasse em conta a 
intenção do contratante de realmente vender o imóvel, só que por um preço justo. 
131 SILVA, Luiz Renato Ferreira. Revisão dos contratos...Op. cit., p. 02. 
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Ademais, deve-se levar em conta que a diretiva da conservação dos contratos não é 

apenas uma concepção doutrinária que ressalta a necessidade jurídica da perpetuação dos 

contratos. Ao contrário, tem amplo assento na ordem jurídica brasileira, estando presente 

tanto no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, § 2º132, quanto no Código Civil de 

2002, em seus arts. 144, 157, § 2º, 184, 479 e 480133. 

Todas essas normas, como se pode observar, prevêem a possibilidade da continuidade 

da relação negocial, e não a sua resolução ou anulação. Todas essas normas, de alguma forma, 

colocam mecanismos para evitar o desfazimento do contrato, em atenção à sua conservação. 

Em resumo, ao mesmo tempo em que o ordenamento permite que se revise um 

contrato, determina ele que esse contrato seja conservado. Ao mesmo tempo em que oferta 

hipóteses que, uma vez verificadas, permitem a determinado contratante manejar pretensão 

revisional junto ao Poder Judiciário, o ordenamento tenta assegurar ao máximo a perpetuação 

do ajuste. 

A conservação dos contratos, assim, tem natureza fundamental na nova teoria geral 

dos contratos, justamente por contrapor-se à idéia de resolução do contrato ou mesmo de 

anulação de tal negócio jurídico, por vícios de consentimento.  

E a revisão contratual, a seu turno, tem como um de seus conteúdos a modificação 

salvadora do contrato, a modificação que evita a sua resolução e permite a sua continuidade, 

                                                 
132 Art. 51, § 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 
133 Art. 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de 
vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. 
Art. 157, § 2º. Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito. 
Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte 
válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a 
destas não induz a da obrigação principal. 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do 
contrato.  
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes poderá ela pleitear que a sua pretensão 
seja reduzida, ou alterada de modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
Referindo-se ao artigo 184 do CC 2002, Paulo Roberto Speziali informa: “Trata-se do princípio da conservação 
do negócio jurídico, segundo o qual o juiz deve procurar dar utilidade e funcionalidade ao negócio jurídico, 
evitando negar-lhe efetividade, ainda que tenha que modificar ou expurgar uma ou mais cláusulas inválidas” 
SPEZIALI, Paulo Roberto. Revisão Contratual. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2002, p. 185. 
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com parâmetros jungidos à vontade efetivamente regrada das partes, em atenção aos 

princípios sociais e a tudo o mais que traça as legislações protetivas dos contratantes 

hipossuficientes. 

A revisão dos contratos, em suma, tem como atitude a conservação do equilíbrio 

contratual inicial, ou, a instauração dessa situação. Ou seja, volta-se, especialmente, para 

(r)estabelecer o equilíbrio das prestações contratuais, de modo que cessem de existir gravames 

excessivos para uma das partes na execução e cumprimento do contrato. E é desta forma, 

repita-se, que a possibilidade de revisão judicial dos contratos, ao contrário do que possa 

parecer num primeiro momento, é um dos principais pressupostos ao princípio da conservação 

dos contratos, presente tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no Código Civil de 

2002, por possibilitar a manutenção equânime dos contratos.  

Ora, por conta desses dois motivos apresentados, isto é, a revisão contratual como 

expressão da nova concepção social dos contratos e do princípio social da equivalência 

material das prestações e como expressão do princípio da conservação dos contratos, é que se 

pode concluir que o sistema de revisão contratual, no ordenamento jurídico brasileiro, deve 

ser prevalecente e principal em relação ao sistema de resolução ou de anulação contratual.  

Em outras palavras, as normas que incidem sobre o conteúdo material dos contratos 

devem ser encaradas pelos intérpretes, particularmente pelos julgadores, como normas 

voltadas fundamentalmente à revisão contratual e não à sua resolução ou à sua decretação de 

nulidade.  

 

 

4. As hipóteses de revisão contratual 
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A possibilidade da interveniência corretiva, pela autoridade judicial, no seio do 

contrato, para extirpar-lhe aquilo que não condiz com o justo e o jurídico segundo os padrões 

principiológicos vigentes, significa verdadeira contemplação da concepção social e dos 

princípios contratuais sociais, possibilitando, de uma só tacada, a observância da norma geral 

de conduta de lealdade e confiança, representada pelo princípio da boa-fé objetiva, da norma 

geral de funcionalização social dos ajustes, representada pelo princípio da função social do 

contrato, e da norma geral de equacionamento material do pacto, representada pelo princípio 

da equivalência material das prestações contratuais. 

Nesse prisma, como já se disse, pensa-se que a possibilidade de revisão judicial pode-

se fundamentar tão somente nos próprios princípios sociais, em especial no princípio da 

equivalência material das prestações contratuais, até mesmo em virtude da intenção ligação 

existente entre revisão e justiça e equilíbrio contratual. Por tal motivo, aliás, é que se 

procedeu, na parte primeira desta pesquisa, à análise da evolução do direito contratual, até se 

chegar a ditos princípios.  

Entretanto, conquanto fornecida a fundamentação principiológica, identificam-se 

ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, hipóteses legislativas cuja ocorrência, uma vez 

postos os seus requisitos, permitem a revisão contratual pelo Poder Judiciário.  

São elas, todas de forte cunho histórico: as cláusulas abusivas, a lesão e a alteração das 

circunstâncias contemporâneas à formação dos contratos, essa subdividida em teoria da 

imprevisão, presente no Código Civil de 2002, e revisão por superveniente onerosidade 

excessiva, positivada no Código de Defesa do Consumidor134.  

                                                 
134 Essas hipóteses são as hipóteses gerais que autorizam a revisão contratual no ordenamento jurídico brasileiro. 
Diz-se dessa forma porque, com base nelas, toda espécie de contrato poderá ser revisado, desde que obedecidos 
os requisitos, maiores ou menores, estabelecidos nas normas que as regulam. 
No entanto, ao que se pensa, podem ser enxergadas no Código Civil de 2002 algumas hipóteses específicas de 
revisão judicial que autorizam o magistrado a intervir diretamente no conteúdo material dos contratos. 
Dentre essas, são principais: 

a) Art. 406. Quando os juros moratórios não foram convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou 
quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a 
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. 
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Tais hipóteses, como não poderia deixar de ser, apresentam-se como sendo a 

materialização de toda a teoria acerca da revisão contratual, corporificando-se, dessa forma, 

como expressões do princípio da equivalência material das prestações contratuais. Nessa 

perspectiva então é que serão observadas a partir de agora.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Trata essa norma da possibilidade de fixação dos juros moratórios, incidentes em caso de retardamento ou 
inexecução absoluta da obrigação, segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos 
federais, desde que eles não tenham sido convencionados pelas partes no instrumento contratual. 
A propósito, a taxa que a Fazenda Nacional vem adotando é a Taxa SELIC – Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia, prevista (mas não criada) no art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995. Entretanto, conforme inúmeras 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, essa taxa, que deveria refletir a remuneração dos investidores pela 
compra e venda de títulos públicos, traz embutida também a atualização monetária. Tem-se entendido que a taxa 
SELIC também reflete os efeitos inflacionários da moeda (inclusive sendo utilizada pelo Governo Federal para 
combater a inflação), de modo que os juros moratórios calculados com base nesta taxa não poderiam ser 
considerados apenas como juros moratórios.  
Ora, o art. 406 diz respeito à taxa de juros moratórios. Assim, a taxa de juros moratórios aplicável, quando não 
convencionados pelas partes, deveria ser aquela prevista no art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional: “Se a 
lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. 
De toda sorte, o caminho para fixação dos limites da taxa de juros moratórios legais está aberto à jurisprudência. 

b) Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a 
natureza e a finalidade do negócio. 

Como curial, a cláusula penal, também denominada de pena convencional ou multa contratual, é uma cláusula 
aposta nos contratos que estipula uma multa destinada a evitar o inadimplemento ou retardamento no 
cumprimento da obrigação, funcionando igualmente como prefixação das perdas e danos, se ocorrente esse 
inadimplemento ou retardamento.  
Trata-se o art. 413 justamente de uma norma de ordem pública, de caráter cogente, que determina que o juiz 
deverá reduzir a cláusula penal tanto para diferenciar o devedor que nada cumpriu daquele que cumpriu em parte 
a obrigação (adimplemento parcial) quanto na hipótese de a penalidade esteja excessiva tendo em vista a 
natureza e a finalidade do negócio. 
Tem como efeito dita norma, portanto, ofertar tratamento mais eqüitativo no que respeito ao regramento da 
cláusula penal. 

c) Art. 620. Se ocorrer diminuição no preço do material ou mão-de-obra superior a um décimo do preço 
global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a 
diferença apurada. 

Alteradas as circunstâncias contemporâneas à formação do contrato de empreitada, especialmente em relação ao 
preço do material ou ao preço da mão-de-obra, autoriza a presente norma, dentro das condições por ela postas, a 
revisão contratual. 
Em outras palavras, se vier a ter lugar, por acontecimentos posteriores ao ajuste, diminuição no preço do material 
ou da mão-de-obra que seja superior a dez por cento do preço total da obra, o dono desta poderá requerer a 
revisão do preço, a fim de recuperar a diferença ocorrida. 
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Capítulo 6 

A REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

 

Como expressão do princípio da equivalência material das prestações contratuais, as 

cláusulas abusivas, mais do que em nenhuma outra hipótese de revisão, estão ligadas a um 

tipo contratual bem específico: os contratos de adesão.  

E, como tal, ligam-se essencialmente à intervenção do Estado no conteúdo material 

dos contratos. Certamente, mostra-se um exemplo grandioso da limitação à autonomia da 

vontade e à liberdade contratual a proibição de inserção de uma cláusula que, não obstante, 

em tese, livremente pactuada, é taxada como sendo abusiva pela ordem jurídica. 

As cláusulas abusivas, assim, como se verá, estão essencialmente ligadas aos contratos 

de adesão e à proteção dos contratantes realizada pela ordem jurídica. 

 

 

1. Os contratos de massa e os desníveis contratuais 

 

 

Em linhas anteriores, ressaltou-se que o início das mudanças da teoria contratual deu-

se a partir de uma constatação fundamental: a de que a igualdade entre os contratantes e a sua 

faixa de liberdade, arduamente defendidas dentro de uma concepção clássica dos contratos, 

dava-se apenas em um plano unicamente formal, não se refletindo no plano prático das 

contratações, eis que as posições econômicas desenvolvidas pelas partes eram nitidamente 

diversas.  
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Assim é que se vislumbrou na Europa, ainda no século XIX, em sua parte final, e em 

todo o século XX, o agigantamento das concentrações industriais e comerciais, cujas 

atividades “passaram a exercer-se não mais no plano interindividual, mas 

predominantemente no plano intergrupal”135. 

Começava-se a estar diante de uma sociedade plural, massificada, industrial, com 

produção e distribuição de bens e produtos de forma massificada. A produção passava a ser 

em série e então, na visão dos empresários, começava-se a entender que o escoamento da 

produção também haveria de se dar de forma seriada. 

Os contratos então, paulatinamente, passaram a serem elaborados pelos agrupamentos 

empresariais não para se dirigir para um contratante específico, mas sim para uma 

generalidade de possíveis indivíduos interessados na aquisição dos produtos e serviços. 

Acompanhando uma sociedade que estava a se tornar massificada, os contratos 

também passaram de uma realidade negociada cláusula a cláusula para uma realidade 

massificada. 

Entretanto, como a experiência demonstrou, tais contratos de massa, então realizados 

pelas empresas com o fito de relacionamento com a generalidade dos potenciais clientes, 

possuíam cláusulas contratuais genéricas e abstratas, e idênticas para todos136, que, se lhe 

trouxeram um aumento de produtividade137, a um só tempo, importaram, na maior parte das 

vezes, em desvantagem exagerada para a outra ponta de contratantes, em flagrante 

                                                 
135 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 29-30. 
136 Observe-se que João Bosco Leopoldino da Fonseca prega a estandardização dos contratos a partir de sua 
massificação: “A transição das relações individuais para o tipo de relacionamento de massa, de grupos, tem 
como conseqüência a “estandizarção” do contrato, a despersonalização e a uniformização tendente ao prestígio 
do formalismo”. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 33 
137 Esclarece Atílio Aníbal Alterini que a “padronização dos contratos, que se traduz na economia de tempo e 
custos, é uma exigência da modalidade moderna de contratação”. ALTERINI, Atílio Aníbal. Os Contrato de 
Consumo... Op. cit., p. 17. 
Em semelhante sentido, Elaine Harzheim Macedo: “O contrato de adesão surge como necessidade de o Direito 
adequar-se às exigências econômicas e sociais, compatíveis com a modernidade da economia de escala, 
produção em série, consumo em massa, pressa do agir dos sujeitos envolvidos nas transações”. MACEDO, 
Elaine Harzheim. Contratos de adesão. Controle judicial dos contratos de consumo. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 15, p. 99-118, jun.-set. 1995, p. 104. 
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desequilíbrio contratual. De fato, como já se teve a oportunidade de dizer, ao oferecer-se a 

alguém a possibilidade de ditar unilateralmente as regras do jogo, estas serão detalhadas de 

forma favorável ao estipulante e desfavorável ao aderente, gerando desequilíbrio contratual. É 

natural, portanto, que tal ocorresse também em relação às empresas que estabeleciam 

contratos de massa. 

Por conta de tal constatação, João Bosco Leopoldino da Fonseca vai definir os 

contratos de massa, caracterizados, segundo ele, pela minudência, como sendo aqueles 

redigidos pelas empresas com o propósito de maximizar a própria margem de segurança 

contra riscos, bem como “diminuir a carga de detalhamentos na elaboração de grande 

número de contratos e aumentar a eficiência produtiva no relacionamento com a grande 

massa de clientes”.138   

Assim, com o surgimento de um contrato massificado, a desigualdade das posições 

jurídico-econômicas dos contratantes chega a seu grau máximo139: de um lado, estavam as 

empresas, fortalecidas e avultadas, e, de outro, estavam a grande massa de possíveis 

consumidores de produtos e de serviços. 

Em outras palavras, entende-se que os desníveis contratuais são causados, em primeiro 

lugar, pela própria diferença de posições econômicas entre as partes contratantes, de um lado, 

geralmente, um consumidor vulnerável ou débil, do outro uma grande empresa. Num segundo 

momento, quase que simultâneo, quando essas grandes empresas, que já são superioras 

                                                 
138 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 30. 
139 Ibid.. p. 32: O autor preocupa-se com a instauração de uma nova ordem feudal, a partir do advento dos 
contratos de massa, eis que “a vontade individual manifestada no fenômeno contratual, em vez de eclipsar-se ou 
de diminuir, concentrou-se em uma só das partes, servindo-lhe de suporte e de forma de exercício do seu 
poderio econômico, inexistente no outro pólo contratual, rompendo-se conseqüentemente o equilíbrio que os 
idealizadores da forma contratual pretenderam concretizar através do abstracionismo dos princípios liberais” 
Com preocupação semelhante, coloca-se José de Oliveira Ascensão: “A formação da sociedade de massas 
tornou evidente que a liberdade contratual, em grande número de casos, se limitava afinal à liberdade formal de 
celebrar ou não o contrato: porque uma parte mais não podia fazer do que aceitar tal qual um clausulado que 
lhe era apresentado ne variatur pela outra parte ou renunciar a obter o bem ou serviço que a outra parte lhe 
poderia proporcionar. Na maior parte dos casos, a essa liberdade jurídica de celebração não correspondia 
sequer uma liberdade econômica de celebração do contrato, pois estavam em causa bens ou serviços de que se 
não poderia prescindir”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Cláusulas Contratuais Gerais, Cláusulas Abusivas e 
Boa-fé. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 04, p. 09-25, out.-dez. 2001, p. 10. 
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economicamente, passam a distribuir seus produtos e serviços mediante contratos de massa, 

os desníveis contratuais se intensificam. 

Os contratos de massa, portanto, não obstante outorgar aumento de produtividade para 

as empresas, significam também um aumento do desnível contratual entre consumidores e 

fornecedores, por conterem, na maior parte das vezes, cláusulas que melhoram a posição 

econômica daquelas, cláusulas, em sua maior parte, abusivas. 

 

 

2. Os contratos de adesão 

 

 

2.1. Definição e traços característicos 

 

 

A esta realidade, a estes contratos de massa, consagrou-se a denominação de contratos 

de adesão, expressão costumeiramente atribuída ao jurista francês Raymond Saleilles140.  

Como espécie do gênero contratos de massa, os contratos de adesão não poderiam 

deixar de estar ligados ao fenômeno da massificação da produção e da distribuição dos bens, 

até porque tiveram lugar em virtude, em especial, das necessidades da sociedade massificada 

moderna. Como diz João Bosco Leopoldino da Fonseca, “o contrato de adesão tornou-se 

uma realidade inarredável e mesmo a forma normal e comum de contratar”141, em face da 

dinâmica e velocidade do tráfico econômico e jurídico moderno142. 

                                                 
140 Nesse sentido, explica Arnold Wald. Cf. WALD, Arnold. Do contrato de adesão no Direito Brasileiro. Revista 
de Informação Legislativa, Brasília, v. 66, ano 17, p. 257-266, abr-jun. 1980, p.257. 
141 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 35 et seq. 
142 Cf. STIGLITZ, Gabriel. O Direito Contratual e a Proteção Jurídica do Consumidor...Op. cit., p. 187; 
WILHELMSSON, Thomas. Regulação de Cláusulas Abusivas... Op. cit., p. 14-15. 
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Dentro dessa perspectiva, podem ser elencadas as características maiores de tais 

contratos. Assim, primeiramente, há de se observar que o “traço característico do contrato de 

adesão reside verdadeiramente na possibilidade de predeterminação do conteúdo da relação 

negocial pelo sujeito de direito que faz oferta ao público”143, conforme aludido por Orlando 

Gomes, o qual foi quem, na experiência brasileira, tratou com mais rigor, de forma primeira, 

os contratos de adesão. 

Para o autor, como conseqüência dessa predeterminação, não haveria negociações 

preliminares, nem modificação de cláusulas já preestabelecidas, caracterizando-se assim o 

referido contrato, no modo de formação, apenas pela simples adesão ao esquema proposto.  

Em outras palavras, à parte contratante mais fraca restava apenas a opção de “pegar 

ou largar”, o que, aliás, muitas vezes, sequer se mostrava possível, em face da importância 

vital do bem ofertado para as necessidades dessa parte. Ora, a necessidade, por parte do 

contratante débil, de satisfazer um interesse através do contrato de adesão, é outro dado 

identificado por Orlando Gomes como caracterizador da figura em apreço. Em outras 

palavras, destaca o autor “a circunstância de que aquele a quem é proposto não pode deixar 

de contratar, porque tem necessidade de satisfazer a um interesse que, de outro modo, não 

pode ser atendido”.  

Por último, Orlando Gomes ainda coloca a uniformidade e a rigidez das cláusulas 

contratuais como elementos característicos do contrato de adesão. 

Cláudia Lima Marques, em sentido que não difere de Orlando Gomes, vai oferecer 

então a seguinte definição da categoria de que se cuida: 

 
Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas são preestabelecidas 
unilateralmente pelo parceiro contratual economicamente mais forte 
(fornecedor), ne varietur, isto é, sem que o outro parceiro (consumidor) 
possa discutir ou modificar substancialmente o conteúdo do contrato escrito. 
144 

                                                 
143 GOMES, Orlando. Contratos. 20 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 117-119. 
144 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 58. 
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Para essa autora, assim como para Orlando Gomes, o elemento essencial da figura 

contratual é efetivamente a predeterminação unilateral do conteúdo contratual, o que implica 

ao outro parceiro “a mera alternativa de aceitar ou rejeitar o contrato, não podendo 

modificá-lo de maneira relevante”145.  

Dessa forma, continua a autora, aqueles que, como consumidores, desejarem contratar 

com a empresa para adquirirem produtos ou serviços já receberão pronta e regulamentada a 

relação contratual, não podendo efetivamente discutir, nem negociar singularmente os termos 

e condições mais importantes do contrato, ainda mais se levado em conta que tais contratos 

são oferecidos ao público em um modelo uniforme, geralmente impresso, faltando apenas 

preencher os dados referentes à identificação do consumidor-contratante, do objeto e do 

preço.  

Ora, como conseqüência, Cláudia Lima Marques coloca como características 

essenciais dos contratos de adesão: 

 
1) a sua pré-elaboração unilateral; 2) a sua oferta uniforme e de caráter geral, 
para um número ainda indeterminado de futuras relações contratuais; 3) seu 
modo de aceitação, onde o consentimento se dá por simples adesão, à 
vontade manifestada pelo parceiro contratual economicamente mais forte.146 
 

 

 

2.2. Os contratos de adesão como categoria jurídica autônoma 

 

                                                                                                                                                         
Gabriel Stiglitz oferta noção similar: “Contratos por adesão é aquele no qual as cláusulas são preestabelecidas 
unilateralmente por um dos futuros contratantes, de maneira que o outro não pode modificá-las, apenas aceitá-
las ou repudiá-las, sem participação na configuração do conteúdo negocial”. STIGLITZ, Gabriel. O Direito 
Contratual e a Proteção Jurídica do Consumidor... Op. cit., p. 187. 
Informa Fernando Noronha que a característica essencial dos contratos de adesão é a inexistência de negociações 
entre as partes, quando estas forem ineficazes para a determinação do respectivo conteúdo. Cf. NORONHA, 
Fernando. Contratos de Consumo, Padronizados e de Adesão... Op. cit., p. 102. 
145 GOMES, Orlando. Contratos... Op. cit., p. 117-119. 
146 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 60. 
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Como bem explica Teresa Negreiros, o contrato de adesão, na realidade, “uma vez 

categorizado como um tipo específico, explicita na teoria contratual o problema da 

desigualdade entre os contratantes”, sendo justamente esta desigualdade “que torna legítima 

a imposição de medidas de tutela ao aderente”.  

Por conta disso é que Teresa Negreiros, em continuação a seu raciocínio, estampa o 

contrato de adesão como símbolo da luta da lei contra a desigualdade das partes, tratando-se 

de categoria “estabelecida como ponto de referência de um regime cogente de proteção da 

parte mais fraca, aqui identificada com o aderente”.147 

Ora, disso se pode inferir que “contrato de adesão” é uma categoria jurídica própria, 

mesmo classe de contrato148, o qual, como tal, não se restringe apenas às relações contratuais 

                                                 
147 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 370-371. 
148 Como espécie dos contratos de massa, costuma-se identificar ainda, ao lado dos contratos de adesão, outra 
figura contratual: as denominadas condições gerais dos contratos, como no direito alemão, ou ainda cláusulas 
contratuais gerais, como no direito português. 
Define-as Cláudia Lima Marques como sendo “aqueles contratos, escritos ou não escritos, em que o comprador 
aceita, tácita ou expressamente, que cláusulas pré-elaboradas pelo fornecedor, unilateral e uniformemente para 
um número indeterminado de relações contratuais, venham a disciplinar o seu contrato específico”.  
Assim, segundo essa autora, as condições gerais dos contratos (CONDGS) representam “lista de cláusulas 
contratuais pré-elaboradas unilateralmente para um número múltiplo de contratos, a qual pode estar ou não 
inserida no documento contratual e que um dos contratantes oferece para reger a relação contratual no 
momento de sua celebração. Trata-se, portanto, de uma técnica de pré-elaboração do conteúdo de futuros 
contratos”. Diz ainda: “Cabe lembrar, igualmente, que as CONDGS podem constituir uma parte externa ao 
contrato, um anexo, um cartaz afixado no estabelecimento, ou, ao contrário, podem estar inseridas no texto do 
documento contratual, não importando a sua extensão, o modo como estão escritas, a sua autoria ou a forma e 
tipo do contrato”. A autora, por conseguinte, faz observar os três pré-requisitos para a inclusão das condições 
gerais dos contratos nos contratos específicos celebrados: “a) O primeiro requisito é que o consumidor tenha 
sido informado pelo fornecedor que condições gerais serão usadas no futuro contrato; b). O segundo pré-
requisito para a inclusão das CONDGS é mais subjetivo, é a possibilidade do consumidor tomar conhecimento 
do conteúdo real das CONDGS; c). o terceiro requisito é a aceitação, tácita ou expressa, do consumidor”. 
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 66-67. 
João Bosco Leopoldino da Fonseca, por sua vez, traz a definição aceita pelo legislador alemão, constante no 
parágrafo 1º da Lei de 9 de dezembro de 1976: “1) As condições gerais de negócios são todas as condições 
contratuais pré-formuladas para uma multidão de contratos, que uma das partes do contrato (estipulante) afixa 
para a outra parte quando da conclusão de um contrato. Importa pouco que as disposições formem uma parte 
especial exterior ao contrato ou que elas sejam integradas no próprio documento contratual; pouco importam 
sua extensão, o modo de escrita e a forma do contrato; 2) Não constituem condições gerais de negócios as 
condições contratuais negociadas detalhadamente pelas partes”. FONSECA, João Bosco Leopoldino da. 
Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 51. 
Ora, como se pode observar, à semelhança do que ocorre com os contratos de adesão, também nas condições 
gerais dos contratos ao consumidor resta a única opção de aderir ou não ao esquema contratual proposto. 
Entretanto, divergem os doutrinadores sobre se estas figuras representam uma mesma realidade ou uma realidade 
distinta. 
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de consumo, mas vai abarcar mesmo as relações contratuais comuns, funcionando como um 

instrumento de proteção à parte hipossuficiente, independentemente de se tratar de 

consumidor ou não, independentemente de estar ou não configurada a relação de consumo. 

Aliás, esta é também a opção legislativa brasileira. Basta verificar que os contratos de 

adesão possuem regulação tanto no Código de Defesa do Consumidor, para o campo das 

                                                                                                                                                         
Na perspectiva dessa discussão, enxerga Orlando Gomes os contratos de adesão e as condições gerais dos 
contratos como etapas cronologicamente sucessivas correspondendo, portanto, a uma só realidade: “Conforme o 
ângulo de que seja focalizada, a relação contratual tem duplo nome. Considerada sob o aspecto da formulação 
das cláusulas por uma só das partes, recebe a denominação de condições gerais dos contratos e é analisada à 
luz dos princípios que definem a natureza desse material jurídico. Encarada no plano da efetividade, quando 
toma corpo no mundo da eficácia jurídica, é chamada de contrato de adesão e examinada em relação ao modo 
por que se formam as relações jurídicas bilaterais”. Para ele, “o fenômeno é um só e uma só a categoria 
jurídica”. GOMES. Contratos... Op. cit., p. 109-110.  
Essa é, em certa medida, a mesma opinião de Nelson Nery Júnior. Para esse autor, enquanto não aceitas pelo 
aderente, as condições gerais são abstratas e estáticas e, portanto, não configuram ainda contrato. Somente 
tornar-se-iam contrato de adesão “se e quando forem aceitas pelo aderente”. NERY JÚNIOR, Nelson et al. 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5 ed.. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1997, p. 361. 
Paulo Luiz Netto Lôbo também compartilha da opinião. Para ele, o que existe são os denominados contratos de 
adesão a condições gerais. Para esse autor, as condições gerais apresentam as seguintes características: a) 
predisposição unilateral; b) generalidade e uniformidade; c) abstração; d) inalterabilidade; e) eficácia concreta 
dependente de integração aos contratos individuais; f) complexidade dos termos empregados; g) dificuldade de 
conhecimento prévio do conteúdo; h) rapidez ou instantaneidade das transações; i) necessidade de consumo dos 
destinatários. Cf. LOBO, Paulo Luiz Netto. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: Pressupostos 
gerais... Op. cit., p. 47. 
Cláudia Lima Marques, por outro lado, com base nas definições que coloca, propõe a distinção entre ambas, 
advertindo, no entanto, que, no Direito Alemão, as cláusulas contratuais gerais podem também englobar os 
contratos de adesão, aduzindo que é, por conta disso, que muitos autores utilizam indistintamente os dois termos: 
“As expressões condições gerais dos contratos e contratos de adesão não são, portanto, sinônimas; mas, 
segundo a doutrina alemã, a expressão condições gerais pode englobar todos os contratos de adesão tanto os 
que usam formulários impressos, os contratos modelos e os contratos autorizados ou ditados pelos órgãos 
públicos, pois estes também são compostos por cláusulas pré-elaboradas unilateral e uniformemente pelos 
fornecedores, com a única diferença que nestes casos as condições gerais estão inseridas no próprio texto do 
contrato e não em instrumento anexo, como normalmente. Eis porque muitos autores utilizam indistintamente os 
termos”. MARQUES, Cláudia Lima. Novas regras sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 01, p. 27-35, jan.-abr. 1992, p. 31. 
Ora, quer exista a distinção, quer se tratem de etapas sucessivas, entende-se que o importante a considerar é que 
ambos, os contratos de adesão e as condições gerais dos contratos, constituem-se contratos de massa, em que há 
uma supremacia contratual do contratante mais forte, devendo ser encarado tais categorias como símbolo da 
atuação da ordem jurídica contra os abusos e desequilíbrios que possam derivar dessa supremacia.  
Nesse sentido, entende-se que a discussão acaba por ser mais acadêmica do que prática, sendo mais útil observar 
a realidade dos contratos de massa como um todo, quer compostos de dúplice representação, contratos de adesão 
e condições gerais dos contratos, quer compostos apenas dos denominados contratos de adesão a condições 
gerais.  
Ademais, a discussão também ganha esse toque mais doutrinário, se se considerar que, como afirma Eduardo 
Messias Gonçalves de Lyra Júnior, o Código Civil Brasileiro de 2002 faz alusão tão-somente ao contrato de 
adesão, “silenciando-se por completo quanto às condições gerais, as quais continuam carecendo de uma 
regulação específica”. Segundo esse autor, o Código Civil acabou por optar “pelo regime unitário dado pela 
doutrina francesa, a qual trata do contrato de adesão das condições gerais sob uma mesma rubrica (...)”. 
LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de. Contratos de Adesão e Condições Gerais dos Contratos. In: 
LÔBO, Paulo Luiz Netto e LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (Coord.). A Teoria do Contrato e o 
Novo Código Civil. Recife: Editora Nossa Livraria, 2002, p. 43-76, p. 51. 



108 

relações contratuais de consumo, quanto no Código Civil de 2002, para o âmbito das relações 

contratuais comuns. 

 

 

2.3. A presença das Cláusulas Abusivas nos contratos de adesão 

 

 

A utilização dos contratos de adesão pelo contratante economicamente mais poderoso 

traz inúmeras conseqüências. 

Em primeiro lugar, a vontade e a liberdade contratual da parte hipossuficiente resta 

tolhida, bastante diminuída, ainda mais se se considerar que, na maior parte das vezes, os bens 

colocados à disposição são de importância vital para os contratantes. Nessa perspectiva, os 

contratos de adesão alteram a realidade contratual clássica, por contrariarem o dogma 

fundamental da autonomia da vontade e, em conseqüência, os princípios contratuais 

clássicos149, representando, dessa forma, um dos capítulos das transformações da teoria 

contratual.  

De igual modo, os contratos de adesão, como legítimos representantes dos contratos de 

massa, funcionam, em virtude da predeterminação das cláusulas contratuais, como um campo 

propício à ocorrência de abusos e desequilíbrios contratuais. 

Com efeito, estando de posse do poder contratual, as empresas utilizam-se dos 

contratos de adesão para diminuir seus riscos, aumentar seus lucros, aumentando ainda mais a 

sua força econômica em comparação com a dos contratantes, o que fazem por meio da mais 

variada sorte de expedientes, formais e materiais.  

                                                 
149 Como lembrado por Teresa Negreiros, a proliferação dos contratos de adesão demonstrou a insuficiência, ou 
mesmo inadequação, do modelo contratual clássico. NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 363. 
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Em termos formais, os contratantes fortes desequilibram o contrato através de termos 

contratuais imprecisos ou ambíguos, termos contratuais intencionalmente técnicos, letras 

diminutas, ausência de destaque dos ônus dos contratantes etc. 

Mas o principal está em termos materiais: aqui os contratantes fortes agem através da 

estipulação de cláusulas contratuais que, elevando a sua posição e agravando a situação do 

contratante mais fraco, rompem o equilíbrio contratual, o que se coloca em frontal confronto 

aos princípios da boa-fé objetiva e da equivalência material das prestações contratuais. Em 

outras palavras, estipulam cláusulas contratuais que oneram excessivamente as prestações 

devidas pelos aderentes ou estipulantes; estipulam, enfim, cláusulas abusivas.  

Nessa ordem de idéias, escreve Gabriel Stiglitz: 

 
Os inconvenientes para o consumidor não derivam, pois, da contratação por 
adesão em si mesma e sim da circunstância que a faculdade de 
preestabelecer o contrato fortalece a posição contratual do fornecedor, ou, 
sob outra perspectiva, agrava a do consumidor. E isto ocorre, conforme o 
que revela a prática negocial usual em nossos países, mediante a 
incorporação de cláusulas abusivas, aquelas que rompem a relação de 
equivalência entre direitos e obrigações contratuais entre fornecedor e 
consumidor.150 
 

Em igual sentido, Paulo Luiz Netto Lôbo coloca: 

 
As cláusulas abusivas surgem regularmente nos contratos concluídos com 
adesão a condições gerais, porque o fornecedor aproveita essa técnica de 
substituição de discussão paritária para introduzir, pela via da predisposição, 
cláusulas que afirmam injustamente sua posição contratual dominante151.  
 

Ou ainda como alude João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

                                                 
150 STIGLITZ, O Direito Contratual e a Proteção Jurídica do Consumidor. op. cit., p. 187. 
Como dito por Carlos Alberto Bittar: “[...] é na possibilidade de inserção de cláusulas abusivas – em que se 
rompe a comutatividade contratual – que a problemática do contrato por adesão assume a gravidade de que se 
reveste em nossos dias, quando a consumidores incautos, ou indefesos, frente a circunstâncias de premência e 
de necessidade, são impingidos sacrifícios ilegítimos, como, por exemplo, a perda de vantagens naturais, a 
dispensa de ônus ínsitos na negociação, a exacerbação da prestação a seu cargo e outras tantas práticas lesivas 
que, infelizmente, povoam o cenário atual”. BITTAR, Carlos Alberto. Os contratos de adesão e a defesa do 
consumidor. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 114, ano 29, p. 237-252, abr./jun. 1992, p. 248. 
151 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 
157. 
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A forma pela qual surgiram e se fixaram os contratos de adesão veio 
propiciar o surgimento de cláusulas por demais onerosas para o aderente. 
Como visto acima, destinadas a fortalecer a posição do empresário 
predisponente, trouxeram para a grande massa economicamente mais fraca 
mais um peso a suportar, decorrente do rompimento do equilíbrio que 
deveria existir entre as prestações no contrato152.  
 

Contratos de adesão e cláusulas abusivas são, portanto, realidades essencialmente 

interligadas. Onde se encontraram contratos de adesão, tenderão a estar cláusulas abusivas.  

Como dito, tal ocorre em virtude da imensa disparidade contratual: de um lado, a parte 

contratante que detém o bem a ser ofertado, com o poder de ditar previamente o conteúdo das 

cláusulas contratuais; de outro lado, a parte contratante que almeja o bem da vida posto à 

oferta, sem o poder de alterar substancialmente as cláusulas predeterminadas, cabendo-lhe 

apenas aderir ou não às condições anteriormente propostas, o que, por vezes, sequer se mostra 

possível dada a necessidade do bem. 

É nesse contexto então que a inserção de cláusulas abusivas nos contratos de adesão 

torna-se algo essencialmente ligado à essa figura contratual, especialmente na seara das 

relações entre fornecedores e consumidores, o que legitima a preocupação da legislação em 

regular os contratos de adesão, seja num plano de controle formal, seja num plano de controle 

material das cláusulas abusivas.153 

Ora, foi justamente a partir da constatação dessa realidade, da presença de cláusulas 

abusivas nos contratos de massa, que se verificou a necessidade da intervenção estatal a fim 

de, impondo-se mecanismos de controles dessas cláusulas, outorgar proteção jurídica aos 

aderentes. Em outras palavras, foi, em especial, a inserção de cláusulas abusivas nos contratos 

                                                 
152 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 110. 
153 Segundo Thomas Wilhelmsson, a necessidade de regulação mostra-se imperiosa sempre que notável a 
preponderância de uma parte sobre outra, com o fito de eliminá-la ou diminuí-la. Tais desigualdades entre as 
partes são bem maiores nos contratos padronizados, em que é dada ao contratante mais forte a clara chance de 
impor cláusulas até mesmo abusivas à parte fraca. Cf. WILHELMSSON, Thomas. Regulação de Cláusulas 
Abusivas... Op. cit., p. 14. 
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de massa, particularmente nos contratos de adesão, que justificou com maior força o controle 

estatal sobre o seu conteúdo material. 

 

 

2.4. Os contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor 

 

 

A regulação dos contratos de adesão, e, conseqüentemente, das cláusulas abusivas nele 

insertas, ocorreu tarde no Brasil, somente se dando com o advento do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 

Nessa trilha, o CDC, em seu art. 54, ofereceu um conceito legislativo de contrato de 

adesão, que guarda semelhança com a noção doutrinária acima exposta, mas que, de toda 

sorte, como alerta Teresa Negreiros154, não incorporou a característica da necessidade de 

contratar, levantada por Orlando Gomes: 

 
Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas 
pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor 
de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 
substancialmente seu conteúdo. 
 

A proteção contratual do consumidor que pactua contratos de consumo, dentre os 

quais os contratos de adesão, contempla dois modos de controle: um formal e outro material.  

Em primeiro lugar, dentro da perspectiva de um controle formal dos contratos de 

adesão, coloca-se a regra do art. 46, inserta como a corporificação do dever de informar, um 

dos deveres anexos derivados do princípio da boa-fé objetiva, por parte dos fornecedores nas 

relações de consumo: 

 

                                                 
154 NEGREIROS, Teresa. Teoria... Op. cit., p. 367. 
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Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento 
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos 
de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. 
 

Como expressões desse dever de informação, encontram-se os parágrafos 3º e 4º do 

art. 54, específico em relação aos contratos de adesão: 

 
Parágrafo 3º - Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua 
compreensão pelo consumidor. 
Parágrafo 4º - As cláusulas que implicarem limitação de direito do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e 
fácil compreensão. 
 

Ora, como curial, tais parágrafos visam combater, de um ponto de vista formal, os 

diversos mecanismos exercidos pelas empresas no mercado de consumo, como dito linhas 

atrás: termos imprecisos e ambíguos, letras diminutas, ausência de destaque dos ônus aos 

consumidores etc. 

Assim, se, por exemplo, uma determinada cláusula estiver escrita de modo impreciso 

ou ilegível, estará em desacordo com o parágrafo 3º do art. 54, e, ainda que não seja abusiva 

materialmente, não obrigará o consumidor, nos termos do art. 46, por vício formal.  

Seqüenciando, o CDC vai estabelecer a regra da interpretação mais favorável ao 

consumidor nos contratos de consumo: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas 

de maneira mais favorável ao consumidor”.  

Tal se deve porque, como bem afirma Paulo Luiz Netto Lôbo, nos contratos de adesão, 

as regras comuns de interpretação são totalmente inaplicáveis, haja vista que, considerando 

que as cláusulas são predispostas unilateralmente, não há vontade ou declaração comum. 

Além disso, as cláusulas são abstratas, de modo que a pesquisa da intenção comum das partes 

conduziria à pesquisa da vontade única do fornecedor, economicamente mais forte155.  

                                                 
155 LOBO, Paulo Luiz Netto. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: Pressupostos gerais... Op. cit., p. 
50. 
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São estes, em suma, as normas do CDC que realizam um controle formal dos contratos 

de adesão na lei consumerista brasileira. O controle material, por sua vez, dá-se pela análise 

da correção e equilíbrio das cláusulas dos contratos de adesão, conforme se demonstrará a 

seguir.  

 

 

2.5. Os contratos de adesão no Código Civil de 2002 

 

 

Os contratos de adesão, como ressaltado em linhas precedentes, são encaradas como 

categorias contratuais autônomas, pelo que não podem ser tidas como exclusividade das 

relações de consumo, ainda que certamente seja esse seu grande palco de incidência.  

Não obstante, nada havia no Código Civil de 1916 que regulasse contratos 

caracterizados, de um lado, pela predeterminação unilateral de cláusulas pela parte contratual 

forte e, de outro, pela simples adesão a essas cláusulas pela parte contratual fraca.  

Assim, somente através do Código Civil de 2002 é que se iniciou a regulação dos 

contratos de adesão no direito civil brasileiro propriamente dito, que ocorreu em atenção ao 

princípio da equivalência material das prestações contratuais, nos artigos 423 e 424: 

 
Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 
antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. 
 

O art. 423 institui a regra, para os contratos comuns, da interpretação contra aquele 

que estipulou ou proferiu o termo contratual, e a favor daquele que aderiu apenas ao esquema 

proposto, especialmente se houver, em contratos de adesão, cláusulas ambíguas ou 
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contraditórias. Trata-se da regra da interpretação contra proferentem, em tudo similar, ao que 

se pensa, àquela estampada no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.  

Em sentido semelhante, vislumbra a questão Cláudia Lima Marques: “(...) a regra 

geral é que se interprete o contrato de adesão contra aquele que redigiu o instrumento. É a 

famosa interpretação contra proferentem, presente nas normas do novo Código Civil 

brasileiro de 2002 (art. 423)”.156 

À semelhança do que ocorre com a proteção do consumidor contratante, trata-se a 

regra da interpretação contra proferentem de uma regra de controle formal das cláusulas 

contratuais dos contratos de adesão. 

Diversamente é a regra do art. 424: esta efetivamente estabelece um controle material 

do conteúdo dos contratos. Por conta disso, deixar-se-á sua análise para o tópico subseqüente, 

juntamente com a pormenorização das cláusulas abusivas. 

De toda sorte, associada à temática, são apenas estas as disposições do Código Civil de 

2002 ao regime do contrato de adesão. Não por outro motivo, Fabíola Albuquerque Santos 

entende que o “novo Código Civil deveria ter seguido a mesma linha adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor referentes ao contrato de adesão. Ao contrário da legislação 

consumerista, que é bastante detalhada, o novo Código Civil optou pela generalidade”.157 

 

 

3. As Cláusulas Abusivas 

 

 

3.1. Definição e traços característicos 

                                                 
156 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 63. 
157 ALBUQUERQUE. Contrato de Adesão no Novo Código Civil... Op. cit.  
Observe-se, a propósito, que o Projeto de Lei nº 6.960/2002, em tramitação no Congresso Nacional, propõe 
redação ao artigo 423 que se assemelha bastante à redação do art. 54 do CDC. 
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As cláusulas abusivas, geralmente presentes em contratos de massa, são aquelas 

cláusulas detalhadas de forma demasiadamente favorável ao estipulante e desfavorável ao 

aderente, gerando desequilíbrio contratual. Em outras palavras, cláusulas abusivas são aquelas 

que atribuem, ao mesmo tempo ou separadamente, vantagem exagerada ao estipulante e 

onerosidade excessiva ao aderente, o que rompe o equilíbrio das prestações do contrato. 

Nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo, são consideradas “abusivas158 as condições 

gerais que atribuem vantagens excessivas ao predisponente, acarretando em contrapartida 

demasiada onerosidade ao aderente e um injusto desequilíbrio contratual”159. Enfocando-as 

como fruto do abuso do poder contratual dominante, as cláusulas abusivas implicam, 

conforme explica o autor, “conteúdo contratual iníquo, com sacrifício de razoável equilíbrio 

das prestações”. 

As cláusulas abusivas, assim, rompem o equilíbrio contratual que deveria haver entre 

consumidores e fornecedores, elevando, sobremaneira, a posição econômica e jurídica do 

contratante que as elabora e enfraquecendo a posição contratual do consumidor. 

Cláudia Lima Marques, em similar perspectiva, enaltece a associação entre cláusulas 

abusivas e desequilíbrio contratual, o que faz da seguinte forma: 

 
A abusividade da cláusula contratual é, portanto, o desequilíbrio ou 
descompasso de direitos e obrigações entre as partes, desequilíbrio de 
direitos e obrigações típicos àquele contrato específico; é a unilateralidade 
excessiva, é a previsão que impede a realização total do objetivo contratual, 

                                                 
158 Fernando Noronha oferta sua própria definição de cláusula abusiva: “Essas cláusulas que reduzem 
unilateralmente as obrigações do predisponente e agravam as do aderente, criando entre elas uma situação de 
grave desequilíbrio, são as chamadas cláusulas abusivas. Podem ser conceituadas como sendo aquelas em que 
uma parte se aproveita de sua posição de superioridade para impor em seu benefício vantagens excessivas, que 
destroem a relação de equivalência objetiva pressuposta pelo princípio da justiça contratual (cláusulas abusivas 
em sentido estrito ou propriamente ditas), escondendo-se muitas vezes atrás de estipulações que defraudam os 
deveres de lealdade e colaboração pressupostos pela boa-fé (claúsula-surpresa). O resultado final será sempre 
uma situação de grave desequilíbrio entre os direitos e obrigações de uma e outra parte”. NORONHA, 
Fernando. O Direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 248 apud 
SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 75. 
159 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas... Op. cit., p. 155. 
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que frusta os interesses básicos das partes presentes naquele tipo de relação 
(...)160. 
 

Estas cláusulas abusivas somente são aceitas pelos contratantes vulneráveis nos 

contratos de adesão, em primeiro lugar, porque tais contratantes geralmente pactuam tais 

ajustes sem ter conhecimento preciso das cláusulas abusivas neles insertas, “seja porque não 

teve oportunidade de estudar as cláusulas contratuais, seja porque o instrumento é longo, 

com letras pequenas e linguagem técnica”, seja ainda porque a abusividade da cláusula estava 

camuflada numa redação destinada justamente a esconder o seu verdadeiro alcance161.  

Em segundo lugar, são também aceitas porque, mesmo que delas tivesse 

conhecimento, os contratantes hipossuficientes poderiam necessitar do bem da vida posto à 

disposição por meio daquele contrato de adesão. 

Não por outro motivo é que a necessidade é o elemento principal tanto para a 

aceitação da imposição unilateral dos termos contratuais nos contratos de adesão, quanto para 

a aceitação da abusividade desses termos contratuais, como, aliás, já alertava Orlando Gomes.  

 

 

3.2. Fundamentação teórica das Cláusulas Abusivas: teoria do abuso de direito ou 

princípios sociais?  

 

 

Expõe Cláudia Lima Marques que dois caminhos podem ser seguidos para aferição da 

abusividade das cláusulas contratuais iníquas: 

 
(...) uma aproximação subjetiva, que conecta a abusividade mais com a 
figura do abuso do direito, como se sua característica principal fosse o uso 
(subjetivo) malicioso ou desviado de suas finalidades sociais de um poder 

                                                 
160 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ...Op. cit., p. 148. 
161 Ibid.. p. 62-63. 
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(direito) concedido a um agente, ou uma aproximação objetiva, que conecta 
a abusividade mais com paradigmas modernos, como a boa-fé objetiva ou a 
antiga figura da lesão enorme, como se seu elemento principal fosse o 
resultado objetivo que causa a conduta do indivíduo, o prejuízo grave 
sofrido objetivamente pelo consumidor, o desequilíbrio resultante da 
cláusula imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do exigido no 
contrato162 
 

Como se pode ver, a fundamentação teórica da abusividade das cláusulas pode tanto 

ser relacionada à teoria do abuso de direito, em alusão a critérios mais subjetivos ligados à 

conduta inadequada da parte contratual fortificada, quanto à boa-fé objetiva, em alusão a 

critérios mais objetivos ligados ao equilíbrio das prestações contratuais. 

Muito embora se faça menção ao abuso de direito, a grande parte dos doutrinadores 

tenta dissociar as cláusulas abusivas dessa figura. Assim, por exemplo, Nelson Nery Júnior 

refuta peremptoriamente a confusão entre cláusulas abusivas e abuso de direito. Para ele, 

“cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação 

contratual”, não se confundindo com o instituto do abuso de direito.163 

João Bosco Leopoldino da Fonseca, por sua vez, não obstante informar que é abusiva 

a cláusula quando ocorrente um abuso de direito por parte do predisponente, adverte que tal 

verificação não se dá através da perquirição de sua real intenção. Ou seja, embora admita o 

abuso de direito como identificador da abusividade da cláusula, entende que não se faz 

necessário se olhar para critérios subjetivos das partes envolvidas no negócio. São suas 

palavras: 

 
Destarte, uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva quando se 
constitui num abuso de direito (o predisponente das cláusulas contratuais, 
num contrato de adesão, tem o direito de redigi-las previamente; mas comete 
abuso se, ao redigi-las o faz de forma a causar dano ao aderente). Também 
será considerada abusiva se fere a boa-fé objetiva, pois, segundo a 
expectativa geral, de todas e quaisquer pessoas, há que haver equivalência 
em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a cláusula contratual 
quando ocorrer afronta aos bons costumes, ou quando ela se desviar do fim 
social ou econômico que lhe fixa o direito. A aferição dessas condições não 

                                                 
162 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 768. 
163 NERY JÚNIOR, Nelson et al. Código Brasileiro... Op. cit., pág. 400.  
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se faz, contudo, através da indagação da real intenção das partes 
intervenientes no contrato.164 
 

Cláudia Lima Marques, por sua vez, não deixa de vislumbrar certa utilidade na 

associação entre abuso de direito e cláusulas abusivas, por estar o termo abuso ligado também 

à reação do próprio direito contratual.165  

Entretanto, conclui que: 

 
(...) a tendência hoje no direito comparado e na exegese do CDC é conectar a 
abusividade das cláusulas a um paradigma objetivo, em especial, ao 
princípio da boa-fé objetiva; observar mais, seu efeito, seu resultado e não 
tanto repreender uma atuação maliciosa ou não subjetiva.166 
 

Em igual sentido, Paulo Luiz Netto Lôbo promove a associação entre abusividade e os 

princípios da boa-fé objetiva e da eqüidade, o qual pode ser visto como uma das expressões 

do princípio da equivalência material das prestações contratuais. Segundo ele, “a paridade 

das posições contratuais, o equilíbrio razoável que seja compatível com os princípios da boa-

fé e a eqüidade são limites entre o válido e o abusivo”, no âmbito dos contratos.167  

Essa associação entre abusividade da cláusula e boa-fé objetiva é ainda exatamente a 

noção dada pela Diretiva 93/13/CEE, do Conselho das Comunidades Européias, de 

05.04.1993, a qual, em seu artigo 3º, define cláusula abusiva: 

 
Artigo 3º.  
1 . Uma cláusula contratual que não tenha sido objecto de negociação 
individual é considerada abusiva quando, a contrário da exigência de boa-fé, 
der origem a um desequilíbrio significativo, em detrimento do consumidor, 
entre os direitos e obrigações das partes decorrentes do contrato. 
2. Considera-se que uma cláusula não foi objecto de negociação individual 
sempre que a mesma tenha sido redigida previamente e, conseqüentemente, 
o consumidor tenha podido influir no seu conteúdo, em especial no âmbito 
de um contrato de adesão. 
 

                                                 
164 FONSECA. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 127-128. 
165 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 768. 
166 Ibid.. p. 774. 
167 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas... Op. cit., p. 155. 
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Pensa-se, porém, que na boa-fé objetiva reside apenas parcialmente o critério teórico 

de identificação das cláusulas abusivas, o qual realmente deve ser fundamentado em 

paradigmas objetivos, sendo um deles esse princípio.  

Pensa-se, na verdade, que uma cláusula será também abusiva se houver violação ao 

princípio da equivalência material das prestações contratuais, isto é, se houver desequilíbrio 

contratual. 

Pensa-se, portanto, que ambos os princípios sociais, boa-fé objetiva e equivalência 

material assim são vitais para a fundamentação da abusividade de cláusulas insertas em 

contratos de massa. 

 

 

3.3. As Cláusulas Abusivas no Código de Defesa do Consumidor 

 

 

A concepção e fundamentação das cláusulas abusivas, como enfatizadas nas linhas 

antecedentes, estão de pleno acordo com a regulação proposta pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

De fato. Em primeiro lugar, há de se ver que a proteção contra cláusulas abusivas 

insere-se como um dos direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6º, IV, do CDC: 

 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais 
coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou 
impostas no fornecimento de produtos e serviços. 
 

Dando ensejo à proteção legislativa, as cláusulas abusivas, insertas como a principal 

arma da legislação cogente consumerista no exercício do controle do conteúdo material dos 
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contratos de adesão, são dispostas então, no CDC, dentro de uma lista apenas exemplificativa 

presente no art. 51, assim analisado por João Bosco Leopoldino da Fonseca: 

 
No artigo 51, o legislador fixou o conteúdo das cláusulas que não poderão 
figurar num contrato entre fornecedor e consumidor. A proibição é absoluta 
e corresponde à característica de ordem pública e de vinculação ao interesse 
social, como estabelecido no artigo 1º do CPDC. Atentou para um critério 
concreto de fixação do conteúdo da cláusula, independentemente do efetivo 
conhecimento ou da anuência das partes. Não se indaga a respeito das 
condições subjetivas do consumidor. A abusividade decorre do fato da 
inclusão de qualquer das cláusulas mencionadas no artigo.168 
 

Tratam-se, assim, estas normas proibitórias de cláusulas abusivas, como alude Cláudia 

Lima Marques, de normas de ordem pública, inafastáveis pela vontade das partes, as quais, 

assim, “aparecem como instrumentos do direito para restabelecer o equilíbrio, para 

restabelecer a força da ‘vontade’, das expectativas legítimas, do consumidor, compensando, 

assim, sua vulnerabilidade jurídica”.169 

A lista exemplificativa do art. 51 pode, conforme especifica, ser dividida em três 

grupos principais. São eles: 

a) cláusulas que impossibilitem, exonerem, atenuem ou impliquem renúncia dos 

novos direitos do consumidor,170 instituído pelo CDC: incisos I, II, III, VI, XVI. 

b) cláusulas que criem determinadas vantagens unilaterais ao fornecedor: incisos 

IX, X, XI, XII, XIII. 

c) cláusulas “surpresa”: inciso V, a qual, porém, sofreu veto presidencial.171 

A autora ainda faz observar os principais grupos de cláusulas abusivas identificados 

pela doutrina. São elas: a) Cláusulas que violam os deveres principais de prestação, conexos à 

                                                 
168 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Cláusulas abusivas... Op. cit., p. 184. 
169 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos .. Op. cit., p. 766. 
170 Explica Paulo Luiz Netto Lôbo que as cláusulas de irresponsabilidade são o tipo mais relevante de cláusulas 
abusivas, as quais “visam limitar ou excluir a responsabilidade por ato próprio ou por ato de auxiliares do 
predisponente de condições gerais, seja pelo seguro de responsabilidade, seja pela não-garantia dos vícios dos 
bens ou serviços, seja pela redução ou total liberação do montante de indenização, seja pela eliminação ou 
limitação da garantia patromonial”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas 
abusivas... Op. cit., p. 173. 
171 MARQUES. Contratos ...Op. cit., p. 790.  
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prestação ou deveres impostos pelo CDC: 1. cláusulas de exclusão ou limitação da 

responsabilidade contratual; b) Cláusulas que violam deveres anexos de cooperação: 1. 

cláusulas influenciando o acesso à justiça; 2. cláusulas-mandato e afins; 3. cláusulas-barreira; 

c) Cláusulas que violam deveres anexos de informação: 1. cláusulas de declaração ficta, de 

informação fictícia, de consenso e prática fictícia; d) Cláusulas que violam deveres anexos de 

cuidado. 

Há de se notar, por fim, que, além do art. 51, o art. 53 do CDC também prevê cláusula 

abusiva especial, voltada tão somente aos contratos de compra e venda de móveis e imóveis e 

às alienações fiduciárias, a qual impede a perda total das prestações pagas.172 

 

 

3.3.1. A cláusula geral da boa-fé objetiva e a cláusula geral da equivalência material das 

prestações contratuais 

 

 

A grande chave da proteção contratual ao consumidor contra cláusulas abusivas não 

está, porém, na lista exemplificativa geral do art. 51, a qual fornece parâmetros de 

abusividade, por assim dizer, já prontos, colocados à disposição dos intérpretes.  

A grande chave, na realidade, está especificamente no inciso IV desse artigo, o qual 

institui verdadeira cláusula geral da boa-fé objetiva nas relações de consumo brasileiras, 

proibindo a inserção de cláusulas que contrariem o correlato princípio. 

 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

                                                 
172 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos... Op. cit., p. 788: “(...) o  capítulo da Proteção Contratual strictu 
sensu do CDC apresenta uma seção especial (seção II) sobre as cláusulas abusivas e três artigos encontram-se 
previstos nesta seção. A rigor, porém, somente dois, a lista exemplificativa de cláusulas abusivas prevista no art. 
51 e o art. 53, proibindo cláusulas de perda total das prestações em contratos de compra e venda de móveis ou 
imóveis e nas alienações fiduciárias, prevêem cláusulas consideradas legalmente abusivas”. 
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Inciso IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis 
com a boa-fé ou a eqüidade. 

 

Os critérios legislativos dos termos constantes na cláusula geral da boa-fé objetiva, em 

especial a vantagem exagerada, são explicitados no § 1º do art. 51 do CDC: 

 
Parágrafo 1º - Presume-se exagerada, entre outras casos, a vantagem que: 
I – ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;  
II – restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; 
III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se 
a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 
circunstâncias peculiares ao caso173. 
 

Ora, essa cláusula geral coloca-se como configuração legislativa do entendimento 

segundo a qual o fundamento maior de apuração das cláusulas abusivas deve ser tido como 

sendo o ultraje à boa-fé objetiva.  

Nesse sentido, tem-se, por exemplo, os ensinamentos de Agathe E. Schmidt da Silva: 

“O Código de Defesa do Consumidor instituiu uma cláusula geral, encontrada no art. 51, 

inciso IV, por meio do qual pode ser aferida a abusividade das cláusulas contratuais”.174  

De igual modo, informa Paulo Luiz Netto Lôbo que a cláusula geral do Código de 

Defesa do Consumidor é uma das mais amplas, constituindo os princípios da boa-fé e da 

eqüidade e o princípio inominado de vedação de vantagem exagerada.175  

Em semelhante sentido, Cláudia Lima Marques coloca como três os parâmetros da 

cláusula geral inscrita no inciso IV do art. 51: a) o conhecido princípio da boa-fé objetiva; b) a 

eqüidade ou equilíbrio contratual; c) a vantagem exagerada.176 

                                                 
173 O § 1º do art. 51 do CDC fornece as hipóteses em que a vantagem exagerada é presumida. Segundo as lições 
de Paulo Luiz Netto Lôbo: “Os princípios fundamentais do sistema jurídico (inciso I) são todos aqueles que 
sejam relevantes, em face do direito das condições gerais, à concretização da boa-fé e da eqüidade, 
nomeadamente: a) da proteção do consumidor-aderente; b) da confiança; c) da probidade; d) dos bons 
costumes; e) da ordem pública; f) da efetivação dos objetivos negociais”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições 
gerais dos contratos e cláusulas abusivas... Op. cit., p. 165. 
174 SILVA, Agathe E. Schmidt da. Cláusula Geral... Op. cit., p. 155. 
175 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas... Op. cit., p. 163. 
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Entretanto, diante da conformação do inciso IV do art. 51 do CDC, pensa-se que esse 

inciso não representa apenas uma cláusula geral da boa-fé objetiva para as relações 

contratuais de consumo.  

Na realidade, por aludir diretamente a parâmetros essencialmente ligados à justiça e 

equilíbrio contratual, pensa-se estar diante também, dentro da nova concepção social dos 

contratos, de uma verdadeira cláusula geral da equivalência material das prestações 

contratuais. 

Desse modo, nos termos legislativos do inciso IV do art. 51 do CDC, ambos os 

princípios, boa-fé objetiva e equivalência material, servem de parâmetros para a apuração da 

abusividade177 das cláusulas abusivas, o que só vem a confirmar a exposição anterior sobre a 

fundamentação teórica das cláusulas abusivas. 

 

 

3.3.2. A sanção de nulidade absoluta às Cláusulas Abusivas 

 

 

Segundo Marcos Mendes Lyra: 
                                                                                                                                                         
176 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ... Op. cit., p. 796-797. Diz ainda a autora: “Segundo renomados 
autores, o CDC ao coibir a quebra da equivalência contratual e considerar abusivas as cláusulas que coloquem 
o consumidor em ‘desvantagem exagerada’ está a resgatar a figura da lesão enorme e a exigir um dado objetivo 
de equilíbrio entre as prestações. Parece-nos que a norma do inciso IV do art. 51 do CDC, com abrangência 
que possui e que é completada pelo disposto no § 1º do mesmo art. 51, é verdadeira norma geral proibitória de 
todos os tipos de abusos contratuais, mesmo aqueles já revistos exemplificativamente nos outros incisos do art. 
51”. 
177 Há uma correlação possível entre cláusulas abusivas e práticas abusivas, as quais, no regime de proteção 
consumerista brasileiro, estão insertas nos arts. 39 e segs. do CDC. 
Segundo Jorge Alberto Quadros de Carvalho e Silva: “Desde que a hipótese venha a ser objeto de cláusula 
contratual, a prática abusiva passa a ser caracterizada como cláusula abusiva”. SILVA, Jorge Alberto Quadros 
de Carvalho e. Cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor... Op. cit., p. 86. 
Em semelhante sentido, Arruda Alvim: “O que se pode dizer é que, se se fizer uma leitura prospectiva das 
práticas comerciais abusivas, ver-se-á que, com outra finalidade, as práticas abusivas são vedadas e estão – em 
escala expressiva – sediadas no âmbito das regras de ordem pública, e, se constarem de contrato, serão 
cláusulas abusivas, negando-lhes validade a ordem jurídica. O que se quer consignar é que, já de uma 
perspectiva preventiva, as práticas reputam-se abusivas, o que quer significar que, essa forma de agir, se vier a 
se concretizar no plano contratual, isto virá implicar na nulidade das cláusulas em que tais vícios se 
encontrem”. ALVIM, Arruda. Cláusulas abusivas e seu controle no direito brasileiro. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 20, p. 25-70, out.-dez. 1996, p. 40. 
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Por controle ou sistema de controle das cláusulas abusivas dos contratos de 
consumo, vamos considerar como sendo o conjunto de instrumentos legais 
destinados ou passíveis de serem utilizados para fiscalizar os contratos, no sentido 
de garantir ou fazer com que estejam em conformidade com as normas 
preestabelecidas de eliminação de cláusulas abusivas.178 
 

O controle das cláusulas abusivas se dá com o propósito de se reequilibrar o contrato, 

no que respeita aos direitos e deveres das partes contratantes, na tentativa de atingir-se a 

justiça contratual. 

O sistema brasileiro de controle das cláusulas abusivas é amplamente jurisdicional, 

pendente, portanto, a nulidade absoluta de uma cláusula de declaração do Poder Judiciário. 

Tal controle poderá se dar num plano formal ou num plano material, como já colocado em 

linhas precedentes atinentes aos contratos de adesão. Cláudia Lima Marques explica: 

 
O juiz examinará, inicialmente, a manifestação de vontade do consumidor, 
verificando se foi respeitado o seu novo direito de informação sobre o 
conteúdo das obrigações que está assumindo (art. 46 a 54), sob pena de 
declarar o contrato ou a cláusula não destacada como não existente; 
verificará igualmente se houve exercício do novo direito de desistência, 
assegurado ao consumidor pelo art. 49, no prazo de 7 dias, nos casos de 
contratos de compra e venda concluídos fora do estabelecimento comercial, 
nas conhecidas vendas de “porta-em-porta” e nas contratações à distância do 
comércio eletrônico. O art. 47 assegura também, como frisamos 
anteriormente, interpretação favorável ao consumidor. 
De outro lado, os arts. 51 a 53 do CDC impõem um controle do conteúdo do 
contrato, coibindo especialmente as cláusulas abusivas, sob pena de nulidade 
absoluta.179 

                                                 
178 LYRA, Marcos Mendes. Controle das cláusulas abusivas nos contratos de consumo. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2003, pág. 20. 
179 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos ...Op. cit., p. 951. 
Além disso, o controle judicial poderá ser exercido em concreto, em cada um dos contratos individuais postos à 
apreciação, ou abstratamente, mediante provocação do Ministério Público, nos termos do art. 51, § 4º, do CDC, 
sendo o único legitimado “para propor ação de controle abstrato dos contratos oferecidos no mercado, a 
pedido do consumidor ou a pedido de alguma entidade que o represente”. SILVA, Jorge Alberto Quadros de 
Carvalho e. Cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor... Op. cit., p. 101 et seq.  
Thomas Wilhelmsson, a propósito, expõe os métodos para a regulação de cláusulas contratuais em contratos de 
consumo, adotando, de logo, a tese principal de que nenhuma técnica de regulação deve ser considerada 
suficiente, por si só e separadamente, para um sistema de regulação capaz de atender às demandas do modelo 
contratual moderno. Segundo ele, a chave do problema está na combinação de várias técnicas. Nota então que 
regras tendentes à informação, isto é, regras tendentes a dotar a parte mais fraca de mecanismos para uma 
escolha mais bem pensada, constituem a primeira forma de regulação contratual: novos deveres de informar são 
espécies de deveres de co-operação pré-contratual. Por outro lado, a técnica de interpretação desfavorável ao 
fornecedor que estipulou cláusula contratual obscura em contratos de adesão também é meio de regulação. 
Entretanto, ambas se mostram insuficientes. Isto porque pode o fornecedor formular cláusulas contratuais 
cristalinas e dar pleno conhecimento de seu conteúdo ao consumidor, mesmo levando em conta a sua iniqüidade, 
de modo que nenhuma vantagem real se lhe traria. Na verdade, o controle material aberto dos termos contratuais 
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Ora, nos termos do caput do art. 51 do CDC, a sanção escolhida pelo legislador para a 

inserção das cláusulas abusivas nos contratos de consumo foi a sanção de nulidade “de pleno 

direito”180, podendo, e devendo, o juiz declarar, de ofício, a nulidade absoluta de cláusulas 

abusivas, ainda que assim não tenha requerido o consumidor. 

Como quer Paulo Luiz Netto Lôbo, essa nulidade de pleno direito “reforça o caráter 

de ordem pública da proibição: as cláusulas abusivas são insuscetíveis de convenção e 

convalescimento”. 181 

Não obstante a sanção de nulidade, em seu grau absoluto, entende-se que há a 

necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a sua decretação. Isso se mostra 

absolutamente claro se, por exemplo, observar-se que “vantagem exagerada” é um termo 

essencialmente aberto que necessita de concretização jurisprudencial182. 

                                                                                                                                                         
é mecanismo que permitiria maior controle e regulação do contrato. Neste sentido, uma primeira forma de 
regulação seria o desenvolvimento de regras obrigatórias relativas a situações específicas. Tanto normas 
cogentes de direitos relativas a certos contratos quanto normas gerais, contendo cláusulas, negras, não aceitas 
como válidas, qualquer que fosse o tipo contratual utilizado, sendo a legislação obrigatória importante passo para 
melhorar a prática contratual. Segundo o autor, a “experiência tem demonstrado que ela não produz efeitos 
apenas nos casos individuais, mas também funciona preventivamente afetando coletivamente a prática 
contratual”. Continua Thomas Wilhelmsson dizendo que, no entanto, sempre haverá lacunas na regulação, as 
quais não poderão ser preenchidas de forma anterior a novos problemas. Além disso, a aplicação das regras 
depende da reação do consumidor, o qual, em geral, não tem suas condições pessoais consideradas pela norma. 
Assim, outras técnicas de regulação se fazem necessárias. Neste sentido, as lacunas na legislação obrigatória 
podem ser sanadas através de cláusula geral que permita ao Poder Judiciário ajustar ou ignorar os termos de um 
contrato, mesmo quando estes não conflitem com nenhuma disposição em concreto. Dá-se aqui fundamental 
importância ao conteúdo dos contratos, de modo que uma cláusula somente será válida, não abusiva, à medida 
em que não se distancie do direito dispositivo, em detrimento do consumidor, sendo que tal análise deve 
acontecer não só no momento da celebração do contrato, mas também quando de sua execução. “Deste modo, 
deu-se status de princípio geral ao enfoque conteudístico do direito contratual: a validade de todos os contratos 
é, sob certa medida, dependente de seus conteúdos”. Nota, entretanto, o autor que a correção judicial de um 
termo contratual iníquo, abusivo, não proíbe a empresa de reutilizá-lo em outros contratos semelhantes. Assim é 
que conclui que o coletivismo dos contratos de adesão há de ser mais bem contrabalançado sempre através de 
formas coletivas de regulação. Ora, na experiência brasileira, essa tarefa é desempenhada essencialmente pelo 
Ministério Público. Cf. WILHELMSSON. Regulação de Cláusulas Abusivas... Op. cit., p. 12-18. 
180 Segundo Paulo Lôbo: “As cláusulas abusivas são nulas ‘de pleno direito’. O regime definido é o da nulidade 
e não qualquer outro, como o da ineficácia”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e 
cláusulas abusivas... Op. cit., p. 177. 
181 Ibid.. p. 178. 
182 Anelise Becker, em sentido semelhante, vai comentar: “(...) a nulidade depende de rescisão quando resulta 
de fato que, ao ser previsto pela lei, não o foi taxativamente em todos os seus detalhes, de modo que sua 
comprovação não pode ser feita de imediato e, por isso, necessita de um exame mais aprofundado e da 
conseqüente atribuição de um poder de apreciação mais larga ao julgador”. BECKER, Anelise. A natureza 
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É preciso atentar, porém, que a nulidade absoluta não significa a invalidade do 

contrato em toda a sua extensão, em face do já visto princípio da conservação dos negócios 

jurídicos, salvo se da retirada da cláusula do contrato, em virtude de nulidade absoluta, 

decorrer ônus excessivo a qualquer das partes183. É o que determina o art. 51, § 2º do CDC: 

“§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando 

de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das 

partes”. 

Observe-se ainda que, conforme Paulo Luiz Netto Lôbo, o princípio da conservação 

dos contratos “serve também para a nulidade parcial da cláusula, quando for possível dar 

sentido útil à parte restante. Invalida-se a cláusula apenas na parte incompatível com a lista 

de cláusulas abusivas ou com a cláusula geral de boa-fé e eqüidade”.184 

Tal posicionamento está em pleno acordo com a determinação do inciso IV do art. 6º 

do CDC, que elenca a proteção contra cláusulas abusivas como um dos direitos básicos do 

consumidor. 

De toda sorte, deve-se ter em mente que, expurgando o magistrado uma cláusula 

abusiva de um contrato de consumo, em face da nulidade absoluta cominada, já está a revisar 

o contrato. Compassadamente a essa retirada, note-se que o § 2º do art. 51 determina sejam 

realizados esforços de integração. 

Ora, dessa maneira, o magistrado deverá agir, como afirma Jorge Alberto Quadros de 

Carvalho e Silva, como um verdadeiro escultor do contrato: 

 

                                                                                                                                                         
jurídica da invalidade cominada às Cláusulas Abusivas pelo Código de Defesa do Consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 22, p. 123-134, abr.-jun 1997, p. 126.   
183 Mário Julio de Almeida Costa, em relação ao artigo 9º do Decreto-Lei português nº 446/85, de 25 de outubro, 
que estabeleceu, segundo ele, o regime de fiscalização judicial das cláusulas contratuais gerais, informa que se 
coloca o problema da subsistência dos contratos em que se incluam cláusulas tidas por abusivas, preconizando-se 
o maior aproveitamento possível dos contratos singulares, eis que esses podem apresentar-se, não raro, de grande 
relevo para os aderentes. Cf. COSTA, Mário Júlio de Almeida. Síntese do Regime Jurídico vigente das 
Cláusulas Contratuais Gerais. 2. ed. rev. e atual. Lisboa: Universidade Católica Editora, 1999, p. 22.  
184 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas. op. cit., p.179. 
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O magistrado, portanto, deve atuar como verdadeiro escultor do contrato, 
amoldando-o à sua própria finalidade, tendo em conta tratar-se de 
instrumento de cooperação, por meio do qual as partes procuram, 
reciprocamente, realizar suas legítimas expectativas. 
Para esculpir o contrato é necessário que o juiz preencha o vazio deixado 
com a declaração de nulidade da cláusula abusiva, utilizando-se da boa-fé 
como fonte inspiradora e acessório corretivo185.  
 

Em outras palavras, não se é permitido esquecer a importância da atividade do 

intérprete e julgador na concreção dos limites à abusividade, como, aliás, adverte Cláudia 

Lima Marques: 

 
(...) a abusividade das cláusulas contratuais necessita, para sua identificação, da 
atividade do intérprete, do aplicador da lei, daquele que, examinando a relação 
jurídica e o contrato que vincula o consumidor e o fornecedor, irá concluir pelo 
caráter abusivo da cláusula.186  
 

Acima de tudo, enfim, a interpretação das cláusulas contratuais deverá ocorrer nos 

termos dos arts. 47 do CDC e 423 do CC 2002, ou seja, favoravelmente à parte débil da 

relação jurídica contratual, contra quem as elaborou, como se disse nas linhas anteriores. 

 

 

3.3.2.1. Confronto entre a sanção de nulidade absoluta às Cláusulas Abusivas e a 

possibilidade de modificação das cláusulas contratuais (art. 51 x art. 6º, V, do CDC) 

 

 

Se se considerar a cominação de nulidade absoluta às cláusulas abusivas, pode causar 

espécie o direito básico do consumidor elencado no art. 6º, V, do CDC, concernente na 

possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas. 

                                                 
185 Cf. SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho e. Cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor... 
Op. cit., p. 120. 
186 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos...Op. cit., p. 149. 
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Assim, numa leitura inicial, poder-se-ia pensar que o juiz poderá escolher entre a 

sanção de nulidade absoluta ou então, ao contrário, partir para a modificação e revisão das 

cláusulas.  

Cláudia Lima Marques, entretanto, esclarece que a hipótese do inciso V do art. 6º do 

CDC constitui-se uma exceção ao sistema de nulidade absoluta, reconhecendo ao consumidor, 

tão-somente, o direito básico de “requerer ao Judiciário a modificação de um tipo de 

cláusula contratual específica, a do preço ou de outra prestação a cargo do consumidor, 

sempre que se consubstanciarem circunstâncias especiais, não previstas”.187 

Informa a autora que a possibilidade de modificação das cláusulas de preço tem lugar 

porque geralmente não existe regra supletiva apta a preencher eventual lacuna, de modo que a 

sanção de nulidade absoluta não se adequaria a tais hipóteses. Diante disso é que surge a 

possibilidade do juiz revisar as cláusulas do contrato relativos ao preço, a fim de reencontrar o 

equilíbrio perdido com a onerosidade excessiva. 

Em resumo, esclarece a autora consumerista: 

 
(...) mister notar que quanto ao preço, elemento essencial do contrato, e 
origem máxima da idéia de lesão enorme, a doutrina brasileira reluta em 
incluir as cláusulas que desequilibram o contrato, prevendo preços leoninos 
entre aquelas submetidas ao regime jurídico das cláusulas abusivas. (...) 
mesmo o novo Código de Defesa do Consumidor indicia sanções 
diferenciadas para estes dois casos: o de nulidade para as cláusulas abusivas 
strictu sensu e a possibilidade do juiz modificar a cláusula que estabeleça 
prestações desproporcionais (art. 6º, incisos IV e V, do CDC).188 
 

Dessa forma, há de se ter que a modificação ou revisão das cláusulas, nos moldes do 

art. 6º, V, do CDC, ocorre em razão de fundamentos outros, diversos da abusividade. De fato, 

como se demonstrará, a modificação da cláusula a cargo do consumidor funda-se, na primeira 

parte da norma, na ocorrência de lesão, enquanto a revisão, na segunda parte, está 

fundamentada na denominada onerosidade excessiva superveniente.  

                                                 
187 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos .. Op. cit., p. 781-783. 
188 Ibid.. p. 772. 
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Em sendo assim, o art. 6º, V, acaba funcionando como ponte entre cláusulas 

desproporcionais e esses dois outros fundamentos para a revisão contratual, sendo certo que a 

possibilidade de alteração aí prevista constitui-se numa exceção ao sistema geral da nulidade 

absoluta, somente podendo ser revisadas “as cláusulas referentes à prestação do consumidor, 

geralmente uma prestação monetária, envolvendo o preço e demais acréscimos, despesas e 

taxas, logo não englobando todos os tipos de cláusulas abusivas”.189  

 

 

3.4. As Cláusulas Abusivas no Código Civil de 2002 

 

 

As cláusulas abusivas sempre foram associadas aos contratos de adesão de consumo. 

Certamente, esse é o grande local de ocorrência de cláusulas abusivas, dada a disparidade dos 

poderes contratuais entre um e outro contratante, consumidores e fornecedores, e dada a 

unilateralidade na pré-determinação dos termos contratuais. 

Entretanto, como já exposto, o contrato de adesão já é visto como uma classe 

contratual, o qual vai funcionar não só como símbolo da proteção estatal nas relações entre 

consumidores e fornecedores, mas em todas as relações contratuais em que esteja presente, 

em um de seus pólos, um contratante débil, vulnerável, hipossuficiente, mesmo que se tratem 

de relações contratuais civis gerais. 

Tanto assim é que está o art. 423 do Código Civil de 2002 a estipular a regra da 

interpretação contra proferentem, quando diante de cláusulas ambíguas ou contraditórias em 

contratos de adesão passados em relações de direito civil comum. 

                                                 
189 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos .. Op. cit., p. 786. 
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Assim, não obstante opiniões de peso em contrário,190 pensa-se que as cláusulas 

abusivas também são categorias jurídicas que ultrapassam o âmbito das relações de consumo. 

Pensa-se que as cláusulas abusivas efetivamente podem constar em contratos de adesão não 

realizados entre consumidores e fornecedores.191 

Entende-se que é nessa perspectiva que o art. 424 do CC 2002 prevê verdadeira 

cláusula abusiva para o âmbito das relações contratuais comuns: “Art. 424. Nos contratos de 

adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito 

resultante da natureza do negócio”. 

Como se vê, está estabelecida no Código Civil de 2002 a vedação à presença de 

cláusula que estipule a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do 

negócio. 

Não possui o Código Civil de 2002, aparentemente, uma cláusula geral a exemplo do 

art. 51, IV, do CDC. Certamente, também não há uma lista exemplificativa de cláusulas 

abusivas. 

Na verdade, ao contrário da legislação consumerista, que é bastante detalhada, o 

Código Civil optou pela generalidade. 

Ora, se se pensar os contratos de adesão como categoria autônoma de Direito, poder-

se-á imaginar a aplicabilidade do art. 51 aos contratos de adesão não passados entre 

consumidores e fornecedores192. Trata-se, certamente, de um enfoque ousado, mas que reflete 

                                                 
190 A exemplo de Paulo Lôbo: “A cláusula abusiva, independentemente dessas possíveis conexões de natureza, 
tem origem autônoma, com alcance mais restrito que o abuso de direito e a lesão. Situa-se apenas no âmbito das 
condições gerais, sendo inaplicável às relações contratuais comuns. O que é abusivo no contrato de adesão a 
condições gerais pode ser válido no contrato negociado”. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos 
contratos e cláusulas abusivas... Op. cit., p. 157.  
191 Nesse sentido, coloca Fernando Noronha: “Todavia, se foi a difusão do contrato de adesão que forçou o 
legislador a regulamentar a cláusula abusiva, isso não significa que ela seja privativa deles, nem que só possa 
aparecer em contratos de consumo. Cláusulas abusivas podem surgir em contratos de consumo que não sejam 
de adesão, ou mesmo figurar em contratos não de consumo”. NORONHA, Fernando. O Direito dos contratos e 
seus princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 05 apud GALDINO, Valéria Silva. Cláusulas 
abusivas. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 16. 
192 É essa a opinião de Fabíola Albuquerque. ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Contrato de Adesão no Novo 
Código Civil.... Op.. cit.  
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anseios de amplo equilíbrio e justiça contratual, alargando as possibilidades de revisão 

judicial em virtude da presença de cláusulas abusivas. 

De toda forma, nessas discussões todas, sempre será vital a função eqüitativa a ser 

exercida pelo juiz em relação à revisão dos contratos que contenham cláusulas abusivas, 

sempre em atenção à equivalência material e à busca da justiça contratual, como bem dito por 

Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 
Estando diante de variados conceitos indeterminados, a serem preenchidos 
pela concretização mediadora do magistrado, está-se diante igualmente de 
árdua tarefa que se atribui ao julgador, especialmente no que toca à revisão 
dos contratos.193  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
193 LÔBO, Paulo Luiz, Netto. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: Pressupostos gerais... Op. cit., 
p.50. 
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Capítulo 7 

A REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NA LESÃO 

 

 

A lesão, ao longo da história, sempre teve plurímos significados, conforme a época, o 

Estado e a concepção de contrato vigente. A historicidade da lesão é, portanto, patente, e 

conhecê-la enriquece por demais o conhecimento do próprio instituto. Tal reflete, quiçá, a 

própria historicidade do direito civil e, em particular, do contrato, encarado este como meio de 

satisfação de interesses que movimenta as riquezas da sociedade. 

A exemplo das cláusulas abusivas e da alteração das circunstâncias contratuais 

iniciais, a lesão, de ocorrência contemporânea à formação da avença194, posiciona-se como 

hipótese que autoriza a revisão judicial dos contratos, funcionando, dessa forma, como uma 

expressão do princípio da equivalência material das prestações contratuais.  

 

 

1. A evolução histórica da Lesão 

 

 

1.1. A Lesão no Direito Romano 

 

 

A fonte principal da lesão no Direito Romano parece estar em fragmento do Código de 

Justiniano, do século sexto, o qual se refere à Constituição de Diocleciano e Maximiliano, do 

                                                 
194 TAVARES, Ana Luiza Maia. O erro, o dolo, a lesão e o estado de perigo no novo Código Civil. In: 
TEPEDINO, Gustavo (Coord.). A Parte Geral do Novo Código Civil. Estudos na Perspectiva Civil-
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 251-289, p. 276: “Fica claro, portanto, que os efeitos da lesão 
podem surgir no curso do contrato, mas a desproporção já deve poder ser identificada no momento de sua 
formação”.  
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ano de 285 da Era Cristã, conhecida por Lei Segunda. Numa tradução literal de Caio Mário da 

Silva Pereira, autor da monografia capital Lesão nos Contratos, de 1949, essa lei apreende o 

seguinte: 

 
Se tu ou teu pai houver vendido por preço menor uma coisa de maior preço, 
é eqüitativo que, restituindo tu o preço aos compradores, recebas o fundo 
vendido, intercedendo a autoridade do juiz, ou, se o comprador o preferir, 
recebas o que falta para o justo preço. Menor porém presume-se ser o preço, 
se nem a metade do verdadeiro preço foi paga.195 
 

Aí se previu, portanto, a possibilidade de rescisão do contrato, com apoio na 

ocorrência de lesão, na hipótese de alienação por preço menor do que a metade do verdadeiro 

preço,196 devendo a constatação da tarifação se dá no momento da venda. 

Ao alienante era facultada a possibilidade de requerer o desfazimento do negócio, com 

a devolução da coisa e a restituição do preço. O comprador, todavia, poderia fazer uso da 

opção de complemento do preço, com o propósito de conservar o contrato.197 

O fundamento da lesão, no direito romano, residiu, assim, na desproporção entre o 

valor real e o preço da venda, tendo sido estabelecido um critério bem objetivo –, e ao mesmo 

tempo arbitrário, – para a sua apuração, no sentido de que a venda realizada por menos da 

metade do preço real do objeto seria lesiva, podendo importar até mesmo em sua rescisão198. 

Não havia que se falar, todavia, no estabelecimento de um critério de determinação do que 

deveria ser considerado justo preço ou preço verdadeiro, costumando-se atribuir, a essa 

realidade, a denominação de lesão enorme. 

 

 

1.2. A Lesão na Idade Média: Glosadores e Direito Canônico 
                                                 
195 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 13. Servirá essa 
obra de base à presente introdução histórica da figura da lesão. 
196 Ibid..p. 19: Não obstante a convicção desse autor, com apoio em numerosos tratadistas, de que dita lei foi, na 
realidade, interpolada ou enxertada pela Codificação de Justiniano. 
197 Ibid.. p. 25. 
198 Ibid.. p. 35. 
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Na Idade Média, os glosadores associaram a lesão aos vícios do consentimento, em 

especial ao presumido dolo do comprador, introduzindo um elemento subjetivo à constatação 

do instituto.  

No direito canônico em particular, São Tomás de Aquino atribuiu ao ato de vender por 

mais do que o justo preço o caráter de pecado, esclarecendo, porém, que este justo preço não é 

fixo, pois consiste na estimação de cada um, segundo a utilidade que retira da coisa.  

Assentou, por outro lado, São Tomás de Aquino que as trocas econômicas não podem 

fugir da idéia de justiça comutativa. De igual modo, atribuiu o caráter de pecado à usura, isto 

é, o prêmio de dinheiro, em pacto expresso ou tácito, no mútuo de dinheiro ou de outra coisa 

consuntível pelo uso.  

Surgiu assim, por essa época, a noção de usura pecuniária, ou o ganho obtido, através 

de juros, no empréstimo de dinheiro, passando a vedar-se a sua cobrança, da qual distinguia-

se a usura real, ou o ganho excessivo em qualquer outro negócio.199  

Em sentido semelhante, Franz Wieacker, destacando o impacto profundo do Direito da 

Igreja no direito profano da Idade Média assevera que a aplicação dos princípios da teologia 

moral deteve especial significado em matéria de juros e usura e de justo preço. São suas 

palavras: 

 
(...) a aplicação de princípios da teologia moral mesmo no fórum externum 
(ecclesiae), em virtude da qual critérios axiológicos objectivos e subjectivos 
como aequitas (canônica), bona fides, conscientia, honestas e misericórdia 
ingressaram na apreciação dos deveres jurídicos. Eles tiveram especial 
significado em matéria de juros e usura, justo preço (justum pretium), 
proteção contra o dolo e a coação no direito negocial200. 
 

                                                 
199 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos.... Op. cit., p. 39-46. 
200 WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 75. Segundo ainda o autor: “A Igreja era a força espiritual de 
longe mais importante; era, ao mesmo tempo, a mais coerente e mais extensa organização social da Idade 
Média; finalmente a sua ordem jurídica interna era a mais poderosa da Idade Média, em termos gerais”. 
WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 67. 
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Dessa forma, na Idade Medieval, diferentemente do Direito Romano que associava a 

lesão à desproporção tarifada das prestações contratuais de cada qual dos contratantes, os 

glosadores medievais e os doutores da Igreja introduziram algo de subjetivo na noção do 

instituto, correspondente à idéia de vícios do consentimento, levando em conta especialmente 

o dolo do comprador.  

 

 

1.3. A Lesão no Código Civil Francês de 1804 

 

 

Não obstante a menção à lesão durante o período medieval, esta, no entanto, cai em 

descrédito a partir do crescimento das idéias jusracionalistas e iluministas, ambas elevatórias 

de um individualismo racionalista, o qual vai chegar ao ápice com a Revolução Francesa de 

1789 e o conseqüente Código Civil francês de 1804.  

Na realidade, todas as expressões de um princípio de justiça contratual, a exemplo da 

lesão e da cláusula rebus sic stantibus, decaíram no Estado Liberal cujo substrato jurídico era 

o Code.  

Nessa perspectiva, o Código de Napoleão, ao que se pensa, outorgou atenção apenas 

residual à figura da lesão, o que fez em seu art. 1138, restringindo o seu âmbito de aplicação 

tão somente às alienações imobiliárias e às partilhas, trazendo ainda à evidência a associação 

entre o instituto e a teoria dos vícios do consentimento, mais precisamente, como enfatiza 

Orlando Gomes, como espécie de erro.201 

O critério para a caracterização de sua ocorrência era a venda de imóveis por preço 

inferior a 7/12 do preço de mercado, conforme especificava o art. 1674 do Code. Trata-se, 

                                                 
201 GOMES, Orlando. Transformações gerais... Op. cit., p. 30. 
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como se pode observar, de um critério bem objetivo, corporificado numa tarifação arbitrária, à 

semelhança daquela exposto na Lei Segunda, presente no Código de Justiniano. 

A lesão se prestava, em regra, ao desfazimento contratual, facultando-se ao comprador 

“a escolha entre restituir a coisa, recuperando o preço, ou guardar o fundo, pagando o 

complemento do justo valor, com a dedução de um décimo do total”.202  

Dessa forma, não havia previsão da possibilidade de revisão do contrato com 

fundamento nela, a não ser que o comprador se dispusesse a pagar o complemento do justo 

valor. Orlando Gomes, nesse sentido, expõe que: 

 
Admitida no pressuposto de que é vício do consentimento, tem de ser 
apreciada no momento em que a vontade é declarada, dando lugar, se 
comprovado o defeito, à anulação do contrato, qualificada como rescisão. A 
ação rescisória somente pode ser proposta pelo vendedor. Seu direito é 
subordinado à prova de que o consentimento foi viciado. A lesão configura-
se, em suma, como uma causa de rescisão da venda por não ter sido livre e 
espontâneo o consentimento. É eminentemente subjetiva.203 
 

 

 

1.4. A Lesão no Código Civil Alemão de 1900 

 

 

O esboço da concepção moderna da lesão foi apresentado pelo Código Civil Alemão 

de 1900, em seu §138, litteris: 

 
Parágrafo 138 (Contra os bons costumes) 
Um negócio jurídico que infrinja os bons costumes é nulo. 
Nulo é, particularmente, um negócio jurídico pelo qual alguém, explorando 
o estado de necessidade, a leviandade ou a inexperiência de um outro, faz 
prometer ou conceder, para si, ou para um terceiro, contra uma prestação, 
vantagens patrimoniais das quais o valor excede de tal modo à prestação 

                                                 
202 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos... Op. cit., p. 60. 
203 GOMES, Orlando. Transformações gerais... Op. cit., p. 30-31. 



137 

que, de acordo com as circunstâncias, as vantagens patrimoniais estão em 
manifesta desproporção com a prestação.204 
 

Como se pode observar, o BGB alemão, sem deixar de lado uma concepção objetiva 

pautada na desproporção das prestações, introduziu, como requisitos para a configuração do 

instituto, situações subjetivas de inferioridade da vítima, quais sejam a necessidade, a sua 

leviandade ou a sua inexperiência, necessariamente conhecidas, ou mesmo exploradas, pelo 

lesante, o qual age assim com “dolo de aproveitamento”, isto é, age, nas palavras de Marcelo 

Guerra Martins, com “a vontade de lesar contratualmente alguém, através da consciência do 

estado de necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte”.205 

Em outras palavras, o Código Civil Alemão, de um lado, leva em conta, como 

elemento objetivo, a desproporção entre a vantagem patrimonial de uma parte e a prestação da 

outra. De outro lado, como elementos subjetivos, elege as condições subjetivas da parte 

contratual lesada e a intenção de aproveitamento destas condições pela outra parte, para o que, 

segundo Harry Westermann, basta que “o favorecido feche o negócio com conhecimento da 

desproporção das prestações e dos pressupostos subjetivos do § 138 alín. 2 referentes à 

vítima da usura”. 

Em resumo, portanto, bom se vê que, ao lado do caráter puramente objetivo da lesão 

no Direito Romano e no Direito Francês, o Direito Civil Alemão agregou-lhe pontos 

subjetivos. A essa realidade do instituto no BGB, costuma-se atribuir a denominação de lesão 

qualificada ou especial. 

                                                 
204 Código Civil Alemão, traduzido diretamente do alemão por Souza Diniz, Ed. Record, 1960, p. 40. Cf. 
BAYEUX FILHO, José Luiz. O Ressurgimento da Rescisão Lesionária ou por Usura Real no Ordenamento 
Positivo Brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 16, p. 78-88, out.-dez. 1995, p. 79. 
A definição de Anelise Becker para o instituto é perfeita sob o prisma do Código Civil Alemão: “Lesão é a 
exagerada desproporção de valor entre as prestações de um contrato bilateral, concomitante a sua formação, 
resultado do aproveitamento, por parte do contratante beneficiado, de uma situação de inferioridade em que 
então se encontrava o prejudicado”. BECKER, Anelise. Teoria Geral da Lesão nos Contratos. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 01. 
Conforme se observará, tal definição, no entanto, não é todo aplicável à realidade do Código Civil Brasileiro de 
2002 nem tampouco à do Código de Defesa do Consumidor. 
205 MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão contratual no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2001, 
p. 93. 
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2. A Lesão no Direito Brasileiro 

 

 

No direito brasileiro, a lesão não esteve presente no Código Civil de 1916.  

Entretanto, sob a influência, em especial, do BGB alemão, a lesão foi empreendendo 

uma lenta inserção no ordenamento jurídico brasileiro. 

De fato. Em primeiro lugar, o Decreto nº 22.626/1933 estabeleceu limites à 

desproporção quanto à questão dos juros convencionados, vedando a estipulação de juros 

maiores do que doze por cento ao ano. Impôs, portanto, dito decreto limites à denominada 

usura pecuniária, a qual diz respeito justamente à desproporção causada por juros 

exorbitantes: “Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer 

contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062)”. 

Em seguida, o Decreto nº 869/1938, tipificador dos crimes contra a economia popular, 

estabeleceu a tipificação legal do crime de usura real, entendida, diversamente da usura 

pecuniária, como sendo “o abuso em todo negócio em que uma das partes ganha 

imoderadamente em detrimento da outra”.206 

Para este Decreto, em seu art. 4º, usura real seria: 

 
Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim 
se considerando: b) obter ou estipular, em qualquer contrato, abusando da 
premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte, lucro 
patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita 
ou prometida. 
 

Como se pode observar, dita norma adotou, na tipificação do delito, à semelhança do 

BGB Alemão, tanto elementos subjetivos, quais sejam a premente necessidade, inexperiência 

ou leviandade, quanto elemento objetivo, correspondente à desproporção entre as prestações 

                                                 
206 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos... Op. cit., p. 130. 
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que enseje lucro patrimonial superior à quinta parte do valor corrente ou justo da prestação 

feita ou prometida. 

Não obstante se tratar de uma norma penal, trouxe ainda o Decreto nº 869/1938 uma 

disposição de lei civil, em seu §3º deste art. 4º, o qual estabeleceu que a estipulação de juros 

acima da taxa legal ou lucros usurários seria nula, devendo o Poder Judiciário ajustá-los à taxa 

legal, ou, caso já houvesse sido cumprida, ordenar a restituição da quantia paga em excesso 

com os juros legais a contar da data de pagamento indevido:207 

 
Art. 4º. § 3º. A estipulação de juros ou lucros usurários será nula, devendo o 
juiz ajustá-los à medida legal, ou, caso já tenha sido cumprida, ordenar a 
restituição da quantia paga em excesso, com os juros legais a contar da data 
do pagamento indevido. 
 

A lei nº 1521/1951, a qual teve como propósito alterar dispositivos da então legislação 

vigente sobre crimes contra a economia popular, praticamente reproduziu, em seu art. 4º, a 

tipificação legal do crime de usura trazida pelo Decreto de 1938208. 

                                                 
207 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lesão e Fraude contra Credores no Projeto do Novo Código Civil 
Brasileiro, Revista dos Tribunais, v. 771, p. 11-37, 2000, p. 31: “Entendeu-se que a ressurreição do instituto da 
lesão operada na seara penal tinha imediata repercussão no campo do direito privado, de modo a permitir não 
só a recuperação do pagamento a maior, mas também o rompimento do contrato por via da nulidade pela 
ilicitude do objeto (...)”. 
208 Ora, o enfoque dado pela legislação brasileira acima trouxe a necessidade de se estabelecer, no direito 
brasileiro, a relação entre usura e lesão.  
Como se pode observar, à semelhança do art. 4º do Dec. 869/1938, o art. 4º da Lei em referência trata do tipo 
penal da usura real. Para a sua configuração, há a necessidade da ocorrência do elemento objetivo, isto é, a 
desproporção das prestações contratuais, consistente em lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente 
ou justo da prestação feita ou prometida, e também de elementos subjetivos, consistente no “dolo de 
aproveitamento”, pela parte lesante, da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da parte lesada. 
Como dito, dolo de aproveitamento, indispensável, portanto, à configuração do tipo penal da usura real, significa 
a vontade de lesar alguém, aproveitando-se, conscientemente, de seu estado de necessidade, inexperiência ou 
leviandade. 
Sobre a matéria, Caio Mário da Silva Pereira explica: “(...) a lei, entretanto, não se contenta com a existência do 
dano, e de ser ele o resultado da necessidade, da inexperiência ou da leviandade. Requer, mais, que o contrato 
resulte do fato de ter um dos contratantes abusado deste estado. Ao contrário da usura pecuniária, cuja 
iliceidade promana de ‘cobrar juros superiores à taxa legal’, a usura real exige a concorrência do abuso por 
parte do lesante. Para isto será preciso que ele conheça esse estado de espírito, e assim mesmo dele se aproveite 
para extrair vantagem”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Lesão nos contratos... Op. cit., p. 167. 
Dada a semelhança do referenciado artigo e as características da lesão no BGB Alemão, não por outro motivo é 
que muitos autores associaram o tipo penal da usura real contida nesse decreto e, posteriormente, na lei nº 
1521/1951, com a figura da lesão, conferindo-lhe então a denominação de lesão usurária. Em outras palavras, 
entendem muitos autores que da configuração do crime de usura real decorre a ocorrência da lesão usurária. 
Para Orlando Gomes, entretanto, essa aproximação entre usura real e lesão é absolutamente equivocada, 
tratando-se de figuras que não se misturam. Na verdade, segundo afirmou o autor, o direito alemão deturpou a 
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A Lei nº 1521/1951 trouxe, de igual modo, a mesma disposição civil prevista no art. 

4º, § 3º, do Decreto nº 869/1938, o que fez também no § 3º de seu art. 4º. Note-se, entretanto, 

que esse parágrafo foi recentemente revogado, de forma expressa, pela Medida Provisória nº 

2172-32, de 23.8.2001.  

A seguir, após ditas normas, a Constituição Federal de 1967 e a Emenda 

Constitucional de 1969 omitiram qualquer referência à lesão, o qual somente tomou certo 

impulso na Constituição Federal de 1988. De fato, esta prega, em seu art. 170, como base da 

ordem econômica, os “ditames da justiça social”, e como um de seus princípios a defesa do 

consumidor. No art. 173, § 3º prevê a repressão ao abuso do poder econômico, o qual muitas 

vezes pode refletir-se em negócios usurários. No antigo art. 192, § 3º, proibia-se a estipulação 

                                                                                                                                                         
lesão, ao exigir a exploração do necessitado e do inexperiente. Conseqüentemente, todos aqueles que ligam usura 
real à lesão, com fundamento no Dec. 869/1938, estão também equivocados. Cf. GOMES, Orlando. 
Transformações gerais... Op. cit., p. 32. 
Ora, tal ocorre porque, para Orlando Gomes, há sérias distinções entre a lesão e a usura real: a primeira ocorre 
exclusivamente no contrato de compra e venda, no Código Civil Francês, nas vendas de imóveis; a usura real, 
por sua vez, existe em todos os negócios jurídicos em que há exploração de uma parte pela outra, nos contratos 
comutativos. Outrossim, “funda-se a condenação à usura no interesse social de proibir que se prevaleça alguém 
de circunstâncias fortuitas para tirar proveito anormal. A proteção a quem sofre lesão na venda de um imóvel 
baseia-se na presunção de que o consentimento não foi livre e espontâneo. Dispensa-se, por conseguinte, no 
interesse individual do prejudicado”. Por conta disso, diz que a sanção da usura é a nulidade enquanto a da lesão 
é anulabilidade. Cf. GOMES, Orlando. Transformações gerais... Op. cit., p. 33. 
Então assevera que não podem receber o mesmo tratamento, porque não podem se identificar: “O esforço que se 
vem fazendo para no sentido de adaptar a usura ao conceito de lesão mais não passa do que vã tentativa para 
salvar uma noção completamente decadente, travestindo-a com indumentária que se não ajusta à sua 
envergadura”. GOMES, Orlando. Transformações gerais... Op. cit., p. 33. 
“Necessária à configuração da usura real é, com efeito, a exploração da necessidade, leviandade, ou 
inexperiência de outrem. A parte que é explorada deve encontrar-se em estado de necessidade, não apenas 
econômica, mas de qualquer ordem, ou celebrar o contrato sem suficiente reflexão, ou, ainda, não ter 
conhecimento dos negócios, revelando completa falta de experiência”. 
“Ora, se com a denominação de lesão qualificada se conceitua em verdade modalidade especial de usura, 
possível não é substituir-lhe o fundamento e, em conseqüência, a sanção aplicável ao negócio jurídico realizado 
nas condições reprovadas”. GOMES, Orlando. Transformações gerais... Op. cit., p. 36. 
Não obstante a autoridade de Orlando Gomes, a doutrina se inclinou para a posição defendida por Caio Mário da 
Silva Pereira. Como se viu, esse autor doutrinou a respeito da distinção entre usura pecuniária e usura real, 
chamando este delito, contido no Decreto e na Lei acimas, de instituto penal da lesão, não observando, porém, 
quaisquer inconvenientes, a partir dessa associação, em se adotar elementos subjetivos para a caracterização da 
lesão, justamente como no tipo penal em referência e como constante no BGB alemão. PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Lesão nos contratos.... Op. cit. 153. 
Assim, entendeu Caio Mário que a adoção de elementos subjetivos na lesão, à semelhança mesmo dos elementos 
do tipo penal da usura real, não implica em deturpação do instituto, no que foi acompanhado pela doutrina em 
geral. 
Na realidade, desde o Código Civil Alemão de 1900, a adoção de elementos subjetivos e objetivos constitui-se a 
nova roupagem do instituto jurídico da lesão, o que, aliás, foi adotada, como se verá, pelo próprio Código Civil 
de 2002. A lesão, portanto, contemporaneamente, tanto pode ser vista em uma conotação mais objetiva quanto 
mais subjetiva. 
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de taxa de juros superior a doze por cento ao ano. Esta norma foi entendida pelo Supremo 

Tribunal Federal, porém, como não sendo auto-aplicável e, de resto, deixou de existir, a partir 

da Emenda Constitucional nº 40. 

Não se pode negar, entretanto, que foram o Código de Defesa do Consumidor e o 

Código Civil de 2002 as normas que promoveram, em conjunto, o retorno completo da lesão 

ao direito civil brasileiro, conforme se verá a seguir. 

 

 

2.1. A Lesão no Código Civil de 2002 

 

 

Expõe o Código Civil de 2002, em seu artigo 157, que a lesão ocorre quando uma 

pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente 

desproporcional ao valor da prestação oposta.  

A lesão, portanto, encontra-se definitivamente regulada no Código Civil de 2002, o 

qual a coloca como um vício do consentimento, isto é, como um dos defeitos do negócio 

jurídico, tal qual procedeu o Código Civil Francês de 1804. Não faz, entretanto, referência a 

qualquer espécie de tarifação como critério de aferição do lucro patrimonial lesivo. 

De igual modo, congrega elementos objetivos e subjetivos para a sua configuração. 

Diversamente, entretanto, do Código Civil Alemão e da própria Lei nº 1521/1951, quando 

esta promove a tipificação do crime de usura real, o Código Civil de 2002 não exige o “dolo 

de aproveitamento” da parte contratante lesante, isto é, o aproveitamento intencional da 

fraqueza do outro contratante. 

Dessa forma, ainda que a parte lesante não tenha a intenção de se aproveitar da 

situação de premente necessidade ou de inexperiência da parte lesada, enfim da situação de 
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inferioridade da parte lesada, estarão configurados os requisitos para a verificação da lesão, 

gerando a possibilidade de anulação do pacto ou de revisão judicial da avença. 

Essa situação de inferioridade é definida por Anelise Becker como sendo: 

 
(...) qualquer circunstância apta a reduzir consideravelmente a efetividade da 
autonomia negocial do contratante lesado. As legislações costumam 
identificá-la com estados de perigo ou de necessidade (Código Civil 
Italiano), inexperiência ou leviandade do prejudicado (a par do estado de 
necessidade: BGB, Código Civil argentino e na Lei dos Crimes contra a 
Economia Popular).209 
 

Na ótica do Código Civil de 2002, a necessidade é a noção principal dessa situação de 

inferioridade, e, em conseqüência, noção de grande interesse para a verificação da lesão. 

Especifica-se na necessidade de contratar, a qual qualquer um pode ter e que, conforme 

Teresa Negreiros, independe do poder econômico do lesado210, devendo ser de tal monta que 

chegue a tolher ou reduzir significativamente a liberdade contratual.  

A propósito, Anelise Becker, novamente, especifica: 

 
Uma vez que o instituto da lesão, ligado à justiça comutativa, não tem por objetivo o 
auxílio aos pobres ou a correção de desigualdades sociais (o que é objeto da justiça 
distributiva), para o reconhecimento do estado de necessidade não é necessária nem 
basta a demonstração de que o prejudicado vive na pobreza. A necessidade de que se 
trata não é a miséria ou insuficiência habitual de meios para prover a subsistência 
própria ou dos seus: trata-se da impossibilidade de evitar o contrato, que não 
decorre da capacidade econômica ou financeira do lesão, mas da circunstância de 
não poder deixar de efetuar o negócio.211 
 

Além da noção de necessidade, a situação de inferioridade pode ser caracterizada por 

outros estados subjetivos relativos à pessoa declarante, como, por exemplo, a inexperiência e 

a leviandade. 

A inexperiência diz respeito à ausência de conhecimento e familiaridade com os 

negócios em geral e com o negócio específico a realizar-se. Conforme Marcelo Guerra 

Martins, esse “... elemento, em verdade, refere-se à não habitualidade do mundo negocial”: 

                                                 
209 BECKER, Anelise. Teoria Geral da Lesão... Op. cit., p. 120-121. 
210 NEGREIROS, Teresa. Teoria.... Op. cit., p.. 193 
211 BECKER, Anelise. Teoria Geral da Lesão... Op. cit., p. 121-122. 
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O consumidor, por exemplo, via de regra, não possui a mesma prática e o 
mesmo conhecimento técnico do que o fornecedor, que é geralmente um 
empreendedor e por isso está acostumado ao tipo de negócio que pratica. 
Nesse sentido, sempre que estiverem ausentes esses conhecimentos técnicos 
acerca do negócio jurídico, poderá ocorrer o elemento subjetivo da 
inexperiência.212 
 

A leviandade, conforme ainda a lição de Marcelo Guerra Martins, “tem sido vista 

como a afoiteza na realização do negócio. É a ausência da necessária e indispensável 

reflexão em torno das conseqüências advindas da avença”.213De toda sorte, pode-se observar 

que o art. 157 do CC 2002 não elenca a leviandade como um de seus elementos subjetivos da 

lesão.214  

Em suma, o contrato será lesivo tão-somente pela desproporção entre as prestações 

ocasionada pela premente necessidade ou pela inexperiência da parte lesada, ainda que a parte 

lesante não tenha se aproveitado dessas situações de inferioridade. 

Deve-se observar, ainda, que o momento para verificação da ocorrência da lesão é o 

momento da formação do contrato, nos termos do § 1º do CC 2002: “§ 1o Aprecia-se a 

desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o 

negócio jurídico”. 

Em palavras símiles, a verificação da desproporção entre a prestação e o valor da 

prestação oposta, ou a verificação do estado de inferioridade da parte lesada, deverá se fazer 

segundo os padrões do momento da contratação. 

 

 

2.1.1. A Lesão e a revisão contratual no Código Civil de 2002 

                                                 
212 MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão contratual... Op. cit., p. 90. 
213 Ibid.. p. 91. 
214 Nesse prisma, critica Maria Accacia Silva Barros a redução de toda hipótese de leviandade à inexperiência: 
“(...) a omissão sobre leviandade cria problemas nos casos em que há abuso relativamente à fraqueza, física ou 
mental, ou relativamente à velhice da parte lesada”. BARROS, Maria Accacia Silva. A lesão nos contratos e a 
restrição da capacidade contratual. Campinas: LZN, 2003, p. 53. 
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Outro dado a se observar diz respeito à conseqüência da verificação da lesão numa 

relação contratual. Em termos de dogmática estrita, como vício do consentimento ou da 

vontade que é, a ocorrência da lesão deverá acarretar a anulação do negócio jurídico, nos 

termos do art. 171: 

 
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o 
negócio jurídico: 
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou 
fraude contra credores. 
 

Entretanto, como dito, vigora no direito brasileiro uma concepção social do contrato, 

além de imperar também a diretiva da conservação dos negócios jurídicos. Desse modo, a fim 

de dar vazão a tais elementos, está o § 2º do art. 157 a determinar o seguinte: “§ 2o Não se 

decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 

favorecida concordar com a redução do proveito”.  

Ora, como exposto, o sistema de revisão contratual deve sempre ser prevalecente em 

relação aos sistemas de desfazimento contratual, seja através de resolução, seja através de 

anulação do negócio jurídico. 

Dessa forma, pensa-se que o § 2º do art. 157, como expressão da conservação dos 

contratos, deverá ser sobrelevado pelo magistrado, devendo este demonstrar, sem que isso 

comprometa a sua parcialidade, que vislumbra a possibilidade da existência, na espécie, de 

lesão, o que significa, portanto, que o negócio jurídico poderá ser anulado, com retorno das 

partes ao status quo ante. 

Em outras palavras, deverá o magistrado incitar, fortemente, a parte favorecida a 

ofertar um suplemento ou a concordar com a redução do proveito, ou ambas as partes a 

realizarem um acordo sobre a revisão da cláusula de preço. 
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Toda a sua conduta deverá ter em vista, imediatamente, o princípio da conservação 

dos contratos e, mediatamente, a sua concepção social, sendo certo que deverá tentar, ao 

máximo, a revisão do negócio e não simplesmente se conformar com a sua anulação. 

O grande segredo está em vislumbrar o justo e o equilibrado, nos negócios lesivos, 

como categorias jurídicas abertas à concretização mediadora do juiz, o qual, somente assim, 

estará agindo, dentro de uma concepção social, em conformidade com os princípios sociais 

dos contratos, em especial com o princípio da equivalência material das prestações 

contratuais, do qual a lesão215 é uma das mais importantes expressões. 

De toda sorte, não se pode negar que a associação entre a lesão e a teoria dos vícios do 

consentimento constitui-se um ponto de dificuldade na implementação dos princípios da 

conservação dos contratos e da equivalência material, justamente pela possibilidade de 

anulação do negócio jurídico. Pensa-se que tal inconveniente não ocorre, porém, no Código 

de Defesa do Consumidor, consoante se demonstrará. 

 

                                                 
215 O Código Civil de 2002 contempla, em seu art. 156, também como vício do consentimento o denominado 
estado de perigo, o qual, apesar de certas semelhanças, não se confunde com a lesão. 
Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de 
sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo 
único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as 
circunstâncias. 
O estado de perigo, portanto, caracteriza-se como um defeito do consentimento que ocorre quando alguém, 
premido da necessidade de salvar-se ou de salvar alguém de sua família, de grave dano conhecido pela outra 
parte, assume obrigação excessivamente onerosa, o que vai diferir bastante da noção de lesão no Código Civil de 
2002. 
Em primeiro lugar, a lesão tem lugar tão somente em negócios jurídicos bilaterais, ao passo que o estado de 
perigo, por dar mais destaque à declaração do que ao próprio acordo da vontade, pode ocorrer em atos jurídicos 
strictu sensu. Por outro lado, como se pode observar, o estado de perigo tem como fundamento situação bem 
específica: a premente necessidade de salvar-se de grave dano ou à pessoa de sua família, ou, eventualmente, de 
pessoa não pertencente à família, conforme decidirá o juiz segundo as circunstâncias do caso, a qual é bem 
diversa da premente necessidade necessária à verificação da lesão, eis que nesta não há o propósito de salvar-se 
de grave dano, de tal monta que a parte agiu com medo, com receio, o que não se vê na lesão. Por fim, a parte 
beneficiada pela declaração da vontade deve ter, no estado de perigo, pleno conhecimento da premente 
necessidade da contraparte, ou seja, a parte beneficiada deve agir com dolo de aproveitamento, o que não está 
elencado como um requisito necessário para a verificação da lesão. 
Por tudo isso, trata-se o estado de perigo de defeito do consentimento bem específico e, ao que se entende, de 
pouco aplicação. Mais ainda, por implicar a necessidade de dolo de aproveitamento da parte beneficiada, o que 
remete à certa noção de torpeza, entende-se que o ato jurídico realizado em estado de perigo não pode, ao 
contrário da lesão, ser revisado judicialmente. Deve realmente ser anulado, com o retorno ao status quo ante, a 
teor do art. 171, I, do Código Civil de 2002. 
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2.2. A Lesão no Código de Defesa do Consumidor 

 

 

O instituto da lesão encontra-se presente especialmente no art. 6º, V, 1ª parte, e ainda 

nos arts. 39, IV e 51, IV e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor. São estas as 

passagens: 

 
Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas. 
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: 
V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista 
sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços.  
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 
boa-fé ou a eqüidade. 
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: 
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se 
a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 
circunstâncias peculiares ao caso.O Código de Defesa do Consumidor 
representa um capítulo à parte na história da lesão no direito brasileiro.  
 

A lesão no Código de Defesa do Consumidor acaba sendo um capítulo à parte do 

instituto no ordenamento jurídico brasileiro em virtude de sua regulação fugir, a um só tempo, 

do padrão francês e alemão e ainda do próprio padrão do Código Civil de 2002.  

É diferente do modelo francês porque, apesar de ter forte caráter objetivo, consistente 

na desproporção das prestações, não prevê qualquer tarifação para caracterizar o instituto, tal 

qual se fazia no Código de Napoleão, que estabelecia o critério arbitrário de 7/12 avos como 

parâmetro de aferição da lesão.  
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De igual modo, a lesão no CDC é diversa do modelo alemão porque não estabelece 

expressamente a participação de elementos subjetivos, a exemplo do dolo de aproveitamento e 

da necessidade, inexperiência e leviandade, como bem afirma José Luiz Bayeux Filho: 

 
Com a edição do CDC, consolidou-se a volta triunfal do instituto da lesão ao 
direito brasileiro. Note-se que a aceitação da lesão pelo CDC é muito mais 
ampla do que a lesão qualificada do § 138 do BGB (incorporada ao nosso 
ordenamento pelas leis dos crimes contra a economia popular). Prescinde-se, 
no regime do CDC, do chamado “dolo de aproveitamento”, indispensável na 
lesão qualificada (consistente no abuso da premente necessidade, 
inexperiência ou leviandade).216 
 

Finalmente, é diferente do modelo do Código Civil de 2002 justamente porque, além 

de não se tratar de um vício do consentimento, não requer a presença da necessidade e da 

inexperiência da parte lesada. 

Na realidade, o CDC presume, de forma absoluta, a vulnerabilidade jurídica do 

consumidor (art. 4º, I), podendo-se dizer, de tal sorte, que os elementos caracterizadores da 

inferioridade, a exemplo da necessidade, inexperiência e leviandade, estão presentes 

implicitamente no Código. 

Em outras palavras, não há referência expressa no CDC aos ditos elementos 

subjetivos, apenas ao elemento objetivo de desproporção das prestações. Entretanto, os 

elementos subjetivos estão todos pré-condensados na constatação da presunção legal prévia da 

vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I). Assim, se há um consumidor contratando, e 

presume-se que ele seja vulnerável na relação de consumo, há de se presumir também que ele, 

num eventual negócio lesivo, também tenha agido em situação de inferioridade por 

necessidade, inexperiência ou leviandade. De igual modo, presume-se que o fornecedor tenha 

agido com dolo de aproveitamento. 

De tal sorte, enquanto o Código Civil de 2002 expõe explicitamente os elementos 

subjetivos da lesão, o Código de Defesa do Consumidor os carrega implicitamente, ao 

                                                 
216 BAYEUX FILHO, José Luiz. O Ressurgimento da Rescisão Lesionária ... Op. cit., p. 86. 
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presumir a vulnerabilidade jurídica do consumidor, não estando nenhum destes elementos 

subjetivos (necessidade, inferioridade, leviandade) referidos expressamente. 

No regime do Código de Defesa do Consumidor, assim, a lesão contratual pode ser 

caracterizada tão somente pelo desequilíbrio objetivo das prestações contratuais, podendo-se-

lhe atribuir, ao contrário do CC 2002, um caráter eminentemente objetivo.  

Nesse prisma é que então, uma vez configurada a lesão, através da demonstração da 

desproporcionalidade das prestações, terá o magistrado a oportunidade de modificar as 

cláusulas contratuais que ditaram essa desproporção, conforme expõe o art. 6º, V, 1ª parte, e 

como, aliás, Judith Martins-Costa se posiciona: 

 
Já no que concerne ao específico dever de reequilíbrio econômico, a regra do 
art. 6º, inciso V, primeira parte, confere ao juiz o mandato para modificar as 
cláusulas contratuais, que, já, no momento da conclusão do ajuste, 
estabelecem prestações desproporcionais.217  
 

A lesão, em suma, insere-se dentro da perspectiva de uma nova ordem contratual, 

pautada pelo recrudescimento do dogma fundamental da autonomia da vontade, a partir da 

intervenção do Estado, da lei e do Estado-Juiz, e pela elevação da noção de justiça contratual, 

a partir do pressuposto do equilíbrio das forças e das prestações negociais. 

Paradigmaticamente, a lesão, ao longo de sua evolução, sempre esteve vinculada à 

idéia central de eqüidade e justiça contratual. Por isso, sua importância esteve diminuída 

durante o Estado Liberal em que não havia a consideração sobre a justiça contratual. Por isso, 

não constou no CC 1916, vindo a estar presente, porém, no CDC e no CC 2002. 

                                                 
217 MARTINS-COSTA, Judith. Mercado e solidariedade social entre cosmos e taxis: a boa-fé nas relações de 
consumo. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, p. 611-661, p. 647.  
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Revela a lesão, enfim, como vai afirmar Teresa Negreiros, “uma preocupação com a 

justiça material do contrato, o que está de acordo com valorações estranhas à concepção 

clássica de justiça contratual”.218  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
218 NEGREIROS, Teresa. Teoria.... Op. cit., p. 197 
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Capítulo 8 

A REVISÃO CONTRATUAL FUNDADA NA ALTERAÇÃO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS CONTEMPORÂNEAS À FORMAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

As circunstâncias contemporâneas à época da formação do contrato podem, com o 

passar do tempo, sofrer alterações, que poderão implicar em desajuste na relação de 

equivalência material do contrato. Como bem afirma Antônio Manuel da Rocha e Menezes 

Cordeiro: 

 
A celebração de contratos é rodeada por circunstâncias variadas. Estas 
alteram-se por vezes. Com isso, quer o equilíbrio relativo das prestações, 
quer o escopo contratual podem ser afectados; assim sucede quando uma das 
partes sofra desvantagens supervenientes ou quando a regulação derivada do 
contrato perca o seu sentido inicial.219 
 

Ora, a alteração das circunstâncias contemporâneas à formação dos contratos foi tida 

historicamente como um elemento que poderia possibilitar a revisão contratual, eis que, em 

dado momento histórico, entendeu-se que o cumprimento do ajuste ficaria subordinado à não 

modificação superveniente das circunstâncias que circundaram a pactuação. 

Dentro desse enfoque, a alteração das circunstâncias funciona hodiernamente, 

portanto, como uma das hipóteses de revisão judicial dos contratos, sendo, conseqüentemente, 

um dos corolários do princípio social da equivalência material das prestações contratuais. 

Nessa perspectiva revisionista, a alteração das circunstâncias acaba sendo núcleo de 

duas categorias atualizadas: a) a teoria da imprevisão, presente, na experiência brasileira, no 

Código Civil de 2002, fruto de uma evolução histórica que se iniciou a partir da cláusula 

rebus sic stantibus, e; b) a teoria da onerosidade excessiva superveniente, presente no Código 

                                                 
219 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa Fé no Direito Civil. 2ª reimpressão. Coimbra: 
Livraria Almedina, 2001, p. 903. 
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de Defesa do Consumidor, essa mais objetiva do que a primeira, em face da inexigência de 

imprevisibilidade, pelas partes, do evento superveniente. 

Passar-se-á então à análise dessas categorias. 

 

 

1. A Teoria da Imprevisão 

 

 

A denominada teoria da imprevisão, como manifestação do princípio social da 

equivalência material das prestações contratuais, justamente por possibilitar a revisão judicial 

dos contratos, sempre que presentes seus pressupostos de aplicabilidade, leva em conta, como 

bem afirma Roberto de Ruggiero, o lado econômico da relação contratual e se destina “a 

atenuar a aspereza férrea da obrigatoriedade coativa do vínculo todas as vezes que as 

sucessivas modificações do estado de fato tenham tornado tal vínculo excessivamente oneroso 

para o devedor”220. 

Possui, como dito, fortes raízes assentadas na histórica cláusula rebus sic stantibus, 

motivo pelo qual passar-se-á a apresentar o caminho histórico dessa, que acabou por desaguar 

na moderna teoria da imprevisão. 

 

 

1.1. A evolução histórica da cláusula rebus sic stantibus 

 

 

1.1.1. A cláusula rebus sic stantibus no Direito Canônico 

                                                 
220 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1958, 3 v., p. 286. 
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Não obstante apontem alguns doutrinadores o início da presença da cláusula rebus sic 

stantibus ainda no Código de Hamurabi, em sua lei 48, ou ainda no Direito Romano, 

considera-se que a sua real construção jurídica, ainda que de forma subliminar, somente 

começa no século XIII, com os filósofos cristãos, a exemplo de Santo Agostinho e 

especialmente São Tomás de Aquino.  

De fato. Segundo J. M. Othon Sidou, pregava Santo Agostinho num de seus sermões 

que, ocorrendo motivo relevante, “não há infidelidade pelo descumprimento de uma 

promessa”221. 

São Tomás de Aquino, por sua vez, em sua obra fundamental Summa Theologica Cura 

Fratum Ordinis Praedicatorum, em resposta ao questionamento de que se toda mentira seria 

ou não pecado (ultrum omne mendacium peccata), anotou: 

 
Quem promete uma coisa, com intenção de cumprir a promessa, não mente, 
porque não fala contra o que tem na mente. Mas, não a cumprindo, é-lhe 
infiel, mudando de intenção. Pode, porém, ser escusado por duas razões: 
primeiro, se prometeu o que é manifestamente ilícito, pecou quando assim 
procedeu e, portanto, age bem mudando de propósito; segundo, se mudaram 
as condições das pessoas e dos atos, pois, como diz Sêneca, para estarmos 
obrigados a fazer o que prometemos, é necessário que todas as 
circunstâncias permaneçam as mesmas. Do contrário, não mentimos quando 
prometemos, nem somos infiéis à promessa por não cumpri-la, pois já as 
condições não eram as mesmas. Por isso o Apóstolo não mentiu por não ter 
ido a Corinto, como prometera, pois obstáculos supervenientes lhe 
impediram.222  
 
 

 

1.1.2. A cláusula rebus sic stantibus na Idade Média 

 

 
                                                 
221 SIDOU, J. M. Othon. A revisão judicial dos contratos e outras figuras jurídicas. 2 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1984, p 11. 
222 AQUINO, São Tomás de. Summa Theologica Cura Fratum Ordinis Preedecatorum, trad. de Alexandre 
Correia, 2 ed., II, CX, arq. 3, “Dicendum” apud BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil e no 
Processo Civil. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 97. 
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Pode-se afirmar, portanto, que os filósofos cristãos – os doutores da Igreja – 

construíram a base sobre a qual se iria assentar a cláusula rebus sic stantibus. 

Atribui-se, no entanto, ao jurista pós-glosador medieval Bartolo de Sassoferrato 

(1314/1357) a difusão da expressão que, em seu formato abreviado – rebus sic stantibus, 

passou à humanidade. 

Segundo Bartolo, contractus qui habent tractum successivum et dependentiam de 

futuro rebus sic stantibus intelliguntur223. Em outras palavras, segundo o jurista medieval, o 

cumprimento de um contrato de execução diferida no tempo dependeria da manutenção das 

circunstâncias vigentes ao tempo da contratação, ou seja, dependeria da ausência de alteração 

das circunstâncias inicialmente vigentes. 

A propósito, ensina Nelson Borges: 

 
O entendimento de Bartolo (cláusula subentendida, ou tacitamente contida 
em todos os contratos de execução diferida) apoiava-se no fato de que a 
concordância das partes só poderia ir até o ponto de manter o convencionado 
enquanto vigentes as circunstâncias que cercaram o seu nascimento.224 
 

De forma similar, Maria Antonieta Lynch de Moraes anota: 

 
(...) é a cláusula considerada ínsita nos contratos, significando que, nas 
convenções que geram obrigações sucessivas ou dependentes do futuro, o 
seu cumprimento ficaria condicionado à permanência do estado de fato 
contemporâneo da formação do vínculo. 
Se esse estado se alterasse, criando situação imprevisível ao tempo da 
celebração do ajuste, o contratante que, em conseqüência, visse os seus 
encargos excessivamente majorados, poderia ser desvinculado de sua 
obrigação.225 
 

                                                 
223 BESSONE, Darcy. Do contrato... Op. cit., p. 213. 
Flávio Tartuce oferece a seguinte tradução da cláusula enunciada por Bartolo: “os pactos de execução 
continuada e dependentes do futuro entendem-se como se as coisas permanecessem como quando da 
celebração”. TARTUCE, Flávio. A revisão do contrato pelo novo código Civil. Crítica e proposta de alteração 
do art. 317 da Lei 10.406/02. In: ALVES, Jones Figueiredo e DELGADO, Mário Luiz (Coord.). Novo Código 
Civil. Questões Controvertidas. São Paulo: Método, 2003, p. 125-148, p. 141.  
224 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil... Op. cit., p. 101. 
225 MORAES, Maria Antonieta Lynch. Resolução e revisão dos contratos por onerosidade excessiva. In: LÔBO, 
Paulo Luiz Netto e LYRA JÚNIOR, Eduardo Messias Gonçalves de (Coord.). A Teoria do Contrato e o Novo 
Código Civil. Recife: Editora Nossa Livraria, 2002, p. 207-226, p. 214-215. 
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Bartolo, entretanto, não demonstrou qualquer preocupação com a estruturação jurídica, 

perfil doutrinário, ou mesmo com o conteúdo e efeitos da cláusula rebus sic stantibus.226  

Coube então ao jurista renascentista Andrea Alciato (1492/1550) a sua primeira 

sistematização. De fato, nos termos do que doutrina Carlos Alberto Bittar Filho, “(...) é ao 

grande jurista Andrea Alciato que cabe o mérito de ter imprimido sentido concreto à 

cláusula, ampliando-lhe os horizontes doutrinários” .227  

De uma forma ou de outra, lançou-se, portanto, na Idade Média, definitivamente, a 

cláusula rebus sic stantibus, a qual, mais tarde, cederia lugar à moderna teoria da imprevisão. 

 

 

1.1.3. A cláusula rebus sic stantibus no direito civil francês e o surgimento da moderna 

Teoria da Imprevisão 

 

 

Por essas linhas iniciais, mostra-se possível a observação de uma enorme antinomia 

entre a cláusula rebus sic stantibus e o dogma fundamental da autonomia da vontade.  

Com efeito, se se notar que, segundo o ideário liberal, como, aliás, exposto na parte 

primeira desse trabalho, era pretensamente permitido à parte, supostamente em igualdade com 

a outra parte, clausular e avençar da forma como bem entendesse, não haveria motivos para a 

admissão de cláusulas, ainda que implícitas, que dispusessem acerca de eventos futuros, 

supervenientes que alterassem as circunstâncias inicialmente vigentes ao tempo da 

contratação.  

Ademais, mesmo se esses viessem a ocorrer, não se mostrava permitido a modificação 

do contrato, tido como justo tão somente pelo fato da contratação, não se fazendo possível 
                                                 
226Ibid..p. 99. 
227 BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Teoria da Imprevisão: sentido atual. Revista de Informação Legislativa, v. 
114, ano 29, p. 263-282, abr.-jun. 1992, p. 266.  
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nem mesmo a ingerência do Estado-Juiz para a alteração do contrato em face da alteração das 

circunstâncias iniciais, por conta do fato superveniente.    

De tal sorte, não é de se estranhar que a cláusula rebus sic stantibus, embora tenha tido 

alguma propagação após a sua construção na época medieval, entrou em franco declínio, a 

partir de meados do século XVIII, em face das idéias de liberdade, igualdade e fraternidade 

que, mais tarde, seriam os lemas da Revolução Francesa.  

Por igual, não é de se estranhar assim dita cláusula tenha sido peremptoriamente 

inadmitida pelo Código Civil Francês de 1804228, o qual, muito ao contrário, propagandeava 

tão-somente que o contrato era lei entre as partes, bem como “qui dit contractuel, dit juste”.  

Não obstante o Código Civil não tenha previsto a cláusula rebus sic stantibus, Ripert 

vai afirmar, todavia, que a jurisprudência do princípio do século XIX ainda teve uma tênue 

tendência para acolhê-la, o que, porém, não encontrou ressonância na escola clássica, 

representada por Demolombe, Laurent, Aubry e Rau, dentre outros229.  

Foi somente então na 1ª Guerra Mundial, em face da ebulição econômica e social por 

esse provacada, que a cláusula rebus sic stantibus retorna com força total, agora sob uma nova 

roupagem, a roupagem da teoria da imprevisão230, já agora sob as influências não só da 

histórica cláusula rebus, mas também de novas teorias que despontavam, como a teoria da 

pressuposição de Bernard Windscheid e da teoria da superveniência ou da vontade marginal 

de Giuseppe Osti. Nesse sentido, novamente informa Ripert: 

                                                 
228 A propósito, Clóvis do Couto e Silva: “A dificuldade em razão das modificações econômicas configurava as 
hipóteses de aplicação da “cláusula rebus sic stantibus”. Essa cláusula tão famosa na história dos conceitos 
não foi recebida na maioria das codificações do século passado”. Cf. COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. 
A teoria da base do negócio jurídico no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 655, p. 07-11, 
maio 1990, p. 07.  
229 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis... Op. cit., p. 154-155. 
230 Álvaro Villaça Azevedo, a propósito da cláusula rebus sic stantibus, comenta: “Ela apresenta-se com 
roupagem moderna, sob o nome de teoria da imprevisão, tendo sido construída pela Doutrina, com o intuito de 
abrandar a aplicação do princípio pacta sunt servanda (“os pactos devem ser cumpridos”), quando da 
alteração brusca das situações existentes no momento da contratação”. E prossegue: “Essa cláusula protege 
uma das partes do contrato, quando há impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida, por brusca 
alteração da situação inicial, em que o contrato nasceu”. AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral dos 
contratos típicos e atípicos. São Paulo: Atlas, 2002, p. 30. 
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Foi sobretudo durante a guerra que esta jurisprudência sobre a imprevisão se 
afirmou. Na célebre decisão de 30 de março de 1916, dada a favor da 
Companhia do Gás de Bordeus, o Conselho de Estado, depois de ter posto o 
princípio de que ‘o contrato de concessão regula duma maneira definitiva até 
à sua expriação as obrigações respectivas do concessionário e do 
concedente’, declara que ‘a economia do contrato se encontra pertubada’ 
quando a alta do carvão é tal ‘que excede certamente os limites extremos dos 
aumentos susceptíveis de serem encarados pelas partes no ato do contrato’, e 
reenvia as partes ao Conselho de Prefeitura para uma revisão dos preços.231 
 

Darcy Bessone, em sentido semelhante, conta que, na França, em face da resistência 

da Corte de Cassação, o problema da aplicação da cláusula rebus sic stantibus resolveu-se 

através da denominada Lei Failliot, de 21 de maio de 1918, a qual tinha o seguinte conteúdo: 

 
(...) durante o conflito e até três meses depois de cessadas as hostilidades, os 
contratos comerciais celebrados antes de 1º de agosto de 1914, cujo 
cumprimento dependesse do futuro, poderiam ser resolvidos, ainda que não 
ocorresse qualquer das causas de resolução estabelecidas pelo direito comum 
ou convencionados pelas partes, se, em virtude do estado de guerra, a 
execução das obrigações de qualquer dos contratantes lhe causasse prejuízos 
cuja importância excedesse de muito as previsões que pudessem 
razoavelmente ser feitas ao tempo da convenção. 
 

Bessone então conclui: 

 
Foi assim que, na França, elaborou-se, através da Jurisprudência do 
Conselho do Estado e da Lei Failliot, a teoria da imprevisão.  
Constitui essa teoria, ao menos por ora, o remate do processo evolutivo que, 
iniciando-se com a cláusula rebus sic stantibus, teve por etapas as teorias da 
pressuposição e da superveniência.232  
 

Bessone, no sentido exposto, é seguido por Otávio Luiz Rodrigues Júnior, o qual 

enaltece a ligação, aqui já realizada, entre a histórica cláusula rebus sic stantibus e a moderna 

teoria da imprevisão: 

 
(...) a partir da obra de Bernard Windscheid, por meio da teoria da 
pressuposição, e dos arestos do Conselho de Estado de França, culminando 
com a Lei Falliot, de 1918, rompe-se em definitivo o caráter absoluto do 

                                                 
231 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis... Op. cit., p. 149. 
232 BESSONE, Darcy. Do contrato... Op. cit., p. 218-219. 
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pacta sunt servanda e a cláusula rebus sic stantibus vem a ser recuperada, 
sob uma nova conformação teórica, a imprevisão.233 
 

De toda sorte, é preciso que se diga que, muito embora ocorra esta ligação histórica, 

pode ser anotada importante distinção entre a teoria da imprevisão e a cláusula rebus sic 

stantibus. 

De fato. Enquanto a cláusula rebus sic stantibus preocupou-se, de forma mais objetiva, 

com a alteração das circunstâncias iniciais que poderiam significar a alteração da própria 

equivalência das prestações contratuais, a teoria da imprevisão, em sua conformação a partir 

da 1ª Guerra Mundial, ofereceu, de forma mais subjetiva, grande destaque à própria 

imprevisibilidade do evento futuro superveniente. 

Não se trata, portanto, de realidades uníssonas, como, aliás, destaca Nelson Borges: 

 
(...) quando se discorre sobre a cláusula rebus sic stantibus o que se tem 
presente como elemento essencial é a alteração da base negocial pura e 
simples, isto é, os efeitos produzidos pelo evento anormal; quando se discute 
a teoria da imprevisão o cerne da questão é, forçosamente, a própria 
imprevisão, como responsável pela mudança da base econômica, sua 
identificação, implicações e reflexos, isto é, suas causas. Na 
imprevisibilidade a cláusula romana se contém, mas a recíproca não é 
verdadeira.234  
 

Considera-se, dessa forma, que as noções que aliam a cláusula rebus sic stantibus à 

imprevisibilidade do evento superveniente não são de todo exatas, como, por exemplo, 

aquelas trazidas por Darcy Bessone e J. M. Othon Sidou. Para o professor Darcy Bessone, a 

cláusula rebus sic stantibus teria a seguinte definição: 

 
(...) a cláusula, considerada ínsita nos contratos, significaria, portanto, que, 
nas convenções que gerassem obrigações sucessivas ou dependentes do 
futuro, o seu cumprimento ficaria condicionado à permanência do estado de 
fato contemporâneo à formação do vínculo. Se esse estado se alterasse, 
criando situação imprevisível ao tempo da celebração do ajuste, o 

                                                 
233 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Revisão Judicial do Contrato. Autonomia da Vontade e Teoria da 
Imprevisão. São Paulo: Atlas, 2002, p. 58. 
234 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil... Op. cit., p. 79. 
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contratante que, em conseqüência, visse os seus encargos excessivamente 
majorados poderia ser desvinculado de sua obrigação.235   
 

Para J. M. Othon Sidou, a cláusula seria a seguinte: 

 
A doutrina entende pela cláusula tácita a condição em virtude da qual, em 
certa categoria de contratos, o vínculo contratual se deve considerar 
subordinado à continuação do estado de fato existente ao tempo de sua 
formação, de tal sorte que, modificado o ambiente objetivo por 
circunstâncias supervenientes e imprevistas, a força obrigatória do contrato 
não deve ser mantida, justificando-se a intervenção judicial para retê-lo ou 
rescindi-lo.236  
 

Ora, se se entender a cláusula rebus sic stantibus como uma cláusula histórica que 

sempre esteve ligada à noção de alteração das circunstâncias fáticas iniciais da contratação, 

por meio de evento superveniente, não necessariamente imprevisível, cuja ocorrência ditaria a 

onerosidade excessiva para uma das partes e possibilitaria a resolução do contrato ou a sua 

revisão, é forçoso reconhecer que as definições acima são mais apropriadas para a própria 

definição da mais moderna teoria da imprevisão. 

De toda sorte, há de se reconhecer o que a teoria da imprevisão representou um intenso 

desafio à continuidade esplendorosa da concepção liberal dos contratos, especialmente no que 

respeita à obrigatoriedade de cumprimento, sempre que ocorrente evento superveniente e 

imprevisível que alterasse as circunstâncias iniciais à contratação. 

 

 

1.1.4. A cláusula rebus sic stantibus no direito civil alemão 

 

 

No direito civil alemão, a questão da alteração das circunstâncias iniciais ao momento 

da contratação foi também enfrentada pela época da 1ª Guerra Mundial, em virtude das 
                                                 
235 BESSONE, Darcy. Do contrato... Op. cit., p. 214. 
236 SIDOU, J. M. Othon. A revisão judicial dos contratos... Op. cit., p. 12. 
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intensas dificuldades econômicas surgidas, as quais, muitas vezes, impediam o cumprimento 

dos contratos tal qual haviam sido pactuados. 

Ao contrário, entretanto, do que ocorreu no direito civil francês, que sofreu grande 

influência das teorias da pressuposição de Windscheid e da teoria da superveniência de Osti, 

as tentativas de resolução dos casos concretos, no direito alemão, foram, pouco a pouco, 

servindo-se das teorias da base do negócio jurídico, de ampla formulação pelos teóricos 

alemães Paul Oertmann e, mais tarde, Karl Larenz. 

Nesse sentido, expõe Franz Wieacker: 

 
Sob a influência dos sucessos imprevisíveis e das dificuldades de 
abastecimento da primeira guerra mundial e dos primeiros ciclos 
inflacionistas, a jurisprudência agarrou-se de novo pela primeira vez à 
questão da ética material dos contratos; ao mesmo tempo, no período da 
revalorização, ela desviou-se também, precedendo a legislação, do princípio 
da obrigação pelo valor nominal. Uma vez que a jurisprudência não levou a 
cabo um regresso consciente ao princípio da equivalência, ela oscilou entre 
as figuras da ‘impossibilidade econômica’, da ‘inexigibilidade’ (...) e da 
‘dificuldade do cumprimento pontual da obrigação (...)’; acabando por 
preferir pouco e pouco a da ‘base negocial’ (Geschäftsgrundlage) de 
Oertmann, cuja apresentação subjectivista (colhida de Windscheid) ainda 
permitia compatibilizar a consideração do desaparecimento da equivalência 
objectiva com o domínio do dogma da vontade das partes. Na realidade, o 
que a jurisprudência fazia era voltar, sob a pressão irreprimível da situação, 
às bases aristotélicas da justiça contratual bizantina e escolástico-
jusracionalista.237 

 

 

 

1.1.5. A cláusula rebus sic stantibus no Código Civil Brasileiro de 1916 

 

 

Assim como no Código de Napoleão, o Código Civil Brasileiro de 1916, pelos 

mesmos fundamentos, inadmitiu a cláusula rebus sic stantibus bem como a sua conformação 

moderna, a teoria da imprevisão.   
                                                 
237 WIEACKER, Franz. História... Op. cit., p. 599. 
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Com efeito, a grande parte dos doutrinadores brasileiros não viu a sua presença na 

codificação liberal brasileira, não obstante tenha a teoria da imprevisão começado, pouco a 

pouco, a ter aceitação jurisprudencial no Brasil a partir da década de 30 do século passado. 

De toda sorte, a aplicabilidade da teoria da imprevisão nos tribunais sempre foi 

restrita, genericamente em virtude do apego ao dogma da autonomia da vontade e aos 

princípios liberais da liberdade contratual e da força obrigatória dos contratos, e 

especificamente em face da exigência ferrenha da presença do requisito da imprevisibilidade 

do evento superveniente. 

Diante disso, há de se observar como se comportará a jurisprudência agora diante do 

Código Civil de 2002, que expressamente contemplou a teoria da imprevisão, em particular 

em seus artigos 317 e 478 a 480. 

Antes, todavia, de contemplar essa expressa positivação ocorrida no CC 2002, passar-

se-á a analisar as principais teorias que, ao longo dos tempos, em especial ao longo do último 

século, trataram da questão da alteração das circunstâncias iniciais, modificadora da relação 

de equivalência material, e o seu efeito na obrigatoriedade de cumprimento da avença.  

 

 

1.2. Teorias de explicitação da Teoria da Imprevisão 

 

 

1.2.1. Teoria da Pressuposição de Windscheid 

 

 

Bernard Windscheid (1817/1892), mais célebre representante da Pandectística alemã 

do século XIX, tentou fundamentar a cláusula rebus sic stantibus com base na vontade, 



161 

através da denominada teoria da pressuposição, a qual seria “uma condição não desenvolvida, 

uma limitação da vontade que não se desenvolve a ponto de ser uma condição”238.  

São ainda as palavras do autor: 

 
Quem manifesta um querer sob uma pressuposição quer, como aquele que 
emite uma declaração de vontade condicionada, que o efeito jurídico tenha 
de existir apenas dado um certo estado de relações, mas não vai até o ponto 
de depender dele sua existência. A conseqüência disto é que o efeito jurídico 
querido subsista e perdure, embora ocorra menos que a pressuposição. Mas 
isto não corresponde ao verdadeiro, próprio querer do autor da declaração de 
vontade, e, portanto, a subsistência do efeito jurídico, embora formalmente 
justificada, não tem, porém, substancialmente, razão que a justifique. Em 
conseqüência disso, aquele que é prejudicado pela declaração de vontade 
pode tanto defender-se através de “exceções contra as razões”, que se 
derivem da declaração, quanto pode também instituir contra aquele que 
tenha se beneficiado pelo efeito jurídico, uma ação direta, a fim de fazer 
cessar tal efeito. 
(...) a pressuposição pode ser manifestada por via de um complemento 
expresso feito à declaração de vontade, mas pode ser querida sem expressa 
enunciação, por via do restante conteúdo da declaração de vontade239.  
 

Como se pode ver, para Windscheid, a pressuposição poderia ser encarada como o 

motivo especial da negociação. O autor alemão, portanto, deu relevância aos motivos da 

contratação, “permitindo pudessem ser objeto de anulação os atos em que as circunstâncias 

supostas pelas partes não viessem a ocorrer na vigência do contrato”240.  

A teoria da pressuposição não passou incólume a críticas, justamente dado o amplo 

caráter subjetivo e voluntarístico da pressuposição, a qual sequer necessitava ser manifestada 

externamente, bastando que a intenção pressuposta não se materializasse, tendo se entendido 

que tal contrariaria a firmeza das relações jurídicas negociais. 

 

 

1.2.2. Teoria da Superveniência ou da Vontade Marginal de Giuseppe Osti 
                                                 
238 WINDSCHEID, Bernard. Diritto delle Pandette. Trad. It. Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Torino: (sn), 
1930, v. 1, p. 332-333 apud BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A revisão contratual no Código Civil e no Código 
de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 08. 
239 WINDSCHEID, Bernard. Diritto delle Pandette. Trad. It. Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Torino: (sn), 
1930, v. 1, p. 332-335 apud BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A revisão contratual... Op. cit., p. 08. 
240 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. A teoria da base do negócio jurídico... Op. cit., p. 08. 
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Giuseppe Osti também se preocupou com a questão da alteração das circunstâncias 

iniciais à formação do contrato, formulando, antes da 1ª Guerra Mundial, a denominada teoria 

da vontade marginal ou teoria da superveniência. Darcy Bessone, a propósito, explicita os 

seus limites: 

 
Como a promessa é para ser cumprida no futuro, o promitente, ao se 
vincular, faz a representação mental dos efeitos com que conta. São efeitos 
então abstratos, que se concretizarão depois. Opera-se, por essa forma, a 
simples determinação da vontade, destinada a se traduzir em atos de vontade 
por ocasião da execução do prometido. Distinguem-se, assim, a vontade 
contratual, ou vontade de obrigar-se, e a vontade marginal, isto é, a vontade 
de realizar a prestação, apenas determinada no momento da formação do 
contrato, mas cuja efetivação, por meio da prestação prometida, depende de 
uma atividade voluntária ulterior. A vontade marginal compreende a 
consecução efetiva da contraprestação, tal como foi representada quando da 
troca das promessas e como entidade econômica correspondente à 
representada, e a execução de uma prestação, também correspondente à 
representada. Enquanto, porém, não se traduzir em atos, a vontade marginal 
não é perfeita e definitiva, porque, até tal momento, pode ser modificada a 
representação que constitui o seu pressuposto, pela superveniência de 
eventos não previstos pelas partes ou por outros motivos.241 
 

Dessa forma, vê-se que a vontade marginal somente se concretizaria mediante a 

ocorrência das circunstâncias negociais ulteriores exatamente como pressupostas. Se não 

concretizada a vontade marginal nesses termos, em face da superveniência de novas e 

diversas circunstâncias, a própria razão jurídica autorizaria o não cumprimento da obrigação.  

Como se pode ver, a teoria da superveniência ou da vontade marginal de Giuseppe 

Osti guardou a mesma insegurança da teoria da pressuposição de Bernard Windscheid242. De 

fato, tanto a pressuposição quanto a vontade marginal situam-se no campo da subjetividade, 

sem que sequer houvesse a necessidade de conhecimento pela outra parte contratual, o que 

certamente geraria grande insegurança nas relações negociais. 

                                                 
241 BESSONE, Darcy. Do contrato... Op. cit., p. 215. 
242 BESSONE, Darcy. Do contrato ...Op. cit., p.215:“Na Itália, em magistrais artigos doutrinários, Giuseppe 
Osti, pouco antes da Conflagração de 1914, lançou a teoria da superveniência, sob certos aspectos muito 
próxima da de Windscheid”. 
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1.2.3. Teoria da Base do Negócio Jurídico de Paul Oertmann 

 

 

Juristas posteriores a Osti e Windscheid procuraram suprir o que havia de subjetivo 

em suas teorias. 

O primeiro a tentar fazê-lo com mais rigor foi o alemão Paul Oertmann, que elaborou 

uma noção mais objetiva de base do negócio jurídico, no que restou conhecido justamente por 

teoria da base do negócio jurídico. 

Oertmann definiu a base negocial: 

 
A representação mental de uma das partes no momento da conclusão do 
negócio jurídico, conhecida em sua totalidade e não rechaçada pela outra 
parte, ou a representação comum das diversas partes sobre a existência ou 
aparecimento de certas circunstâncias, nas quais se baseia a vontade 
negocial243. 
 

Se houvesse falha dessa representação, em virtude de fatos supervenientes à 

contratação, assistiria à parte prejudicada o direito de resolver ou denunciar o negócio.  

Como se pode ver, a teoria da base do negócio jurídico de Oertmann difere da teoria 

da pressuposição de Windscheid tão só pela exigência do conhecimento e da concordância, 

ainda que tácita, da motivação contratual do outro contratante. 

Dessa forma, a teoria da base negocial, apesar de apresentar uma proposta mais 

objetiva, foi acusada de se submeter em excesso à vontade psicológica das partes, assim como 

a teoria da pressuposição, não se livrando da crítica, como afirmou Clóvis do Couto e Silva, 

                                                 
243 OERTMANN, Paul. Geschäfstgrundlage, p. 37 apud LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y 
cumplimiento de los contratos. Trad.: Carlos Fernández Rodríguez. Granada: Editorial Comares, S.L., 2002, p. 
23. No original: “La representación mental de una de las partes em el momento de la conclusión del negocio 
jurídico, conocida en su totalidad y no rechazada por la outra parte, o la común representación de las diversas 
partes sobre la existencia o aparición de ciertas circunstancias, en las que se basal a voluntad negocial”. 
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de que, através dela, se pretendia introduzir uma hipótese de anulabilidade com base no erro 

nos motivos244. 

 

 

1.2.4. Teoria da Base do Negócio Jurídico de Karl Larenz 

 

 

A teoria da base do negócio jurídico de Paul Oertmann foi apanhada e desenvolvida 

por Karl Larenz, o qual acabou se tornando o maior porta-voz das teorias da base. Em sua 

famosa obra Base Del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos, Larenz elaborou o 

grande fator distintivo de sua teoria da teoria da base de Oertmann: a cisão entre base 

subjetiva e base objetiva do negócio jurídico. 

A base subjetiva é definida pelo autor em termos não muito diversos dos propugnados 

por Windscheid e Oertmann, ainda que em termos mais estritos, menos amplos: 

 
Entendemos por base subjetiva do negócio jurídico aquela comum 
representação mental dos contratantes pela qual ambos tenham desejado 
conduzir a fixação do conteúdo do contrato. A representação tem que haver 
induzido a concluir o contrato não somente a uma, mas a ambas as partes. Se 
a representação não se realiza, cada uma das partes terá incorrido em um 
‘erro nos motivos’, que se refere a uma situação de fato por ambos admitida, 
ou seja, a uma pressuposição comum a ambas. A análise jurídica destes 
casos tem que partir, por conseguinte, da disciplina geral do erro nos 
motivos (o qual é, normalmente, unilateral) .245 
 

E continua o autor: 

 

                                                 
244 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo. A teoria da base do negócio jurídico... Op. cit., p. 09. 
245 LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico... Op. cit., p. 37. No original: “Entendemos por base del negocio 
subjectiva aquella común representación mental de los contratantes por la que ambos se han dejado guiar al 
fijar el contenido del contrato. La representación tiene que haber inducido a concluir el contrato no a una sino 
a ambas partes. Si la representación no se realiza, cada una de las partes ha incurrido en un “erro en los 
motivos”, que se refiere a una situación de hecho por ambos admitida, o seu, a una pressuposición común a 
ambas. El análisis jurídico de estos casos ha de partir, por conseguiente, de la disciplina general del erro en los 
motivos (el cual es, por regular, unilateral)”. 
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A falta da base do negócio subjetiva tem maior importância prática quando a 
errada representação de ambos os contratantes se refere não a uma qualidade 
do objeto, mas sim a outra circunstância fundamental para a vontade das 
partes, especialmente a base de cálculo aceita por ambas.246 
 

Pode-se observar, portanto, que a quebra da base subjetiva do negócio jurídico, ligada 

à representação mental de, necessariamente, ambos os contratantes, diz respeito à ocorrência 

de erros, quanto aos motivos, pelas partes. Ora, tal espécie de vício da vontade conduz, 

quando presentes seus requisitos, à anulação do negócio jurídico, mas não à revisão ou à 

resolução. 

A base objetiva, a seu turno, recebe a seguinte designação de Larenz: 

 
Por base objetiva do negócio tem que se entender o conjunto de 
circunstâncias e estado geral das coisas cuja existência ou subsistência é 
objetivamente necessária para que o contrato, segundo o significado das 
intenções de ambos contratantes, possa subsistir como regulação dotada de 
sentido247. 
 

O autor assevera então que essa base objetiva do negócio jurídico desaparecerá em 

duas hipóteses: a) a destruição da relação de equivalência entre prestação e contraprestação, 

ou b) frustração da finalidade objetiva do negócio jurídico. São suas palavras: 

 
A base objetiva do negócio desaparece: 
a) quando a relação de equivalência entre prestação e contraprestação 
pressuposta no contrato tenha se desconstituído em tal medida que não se 
pode falar racionalmente de uma contraprestação (destruição da relação de 
equivalência); 
b) quando a comum finalidade objetiva do contrato, expressa em seu 
conteúdo, haja resultado definitivamente inalcançável, ainda quando a 
prestação do devedor seja, todavia, possível (frustração da finalidade). 
Nos casos de destruição da relação de equivalência, a parte prejudicada, caso 
não tenha realizado a prestação, pode se negar a fazê-lo enquanto a outra 
parte não consinta em um adequado aumento da contraprestação que 
restaure a equivalência. Se se nega este aumento terminantemente, a parte 
prejudicada pode resolver o contrato ou, em caso de uma prestação de longa 

                                                 
246 Ibid., p. 37. No original: “La falta de la base de negocio subjectiva tiene mayor importância práctica cuando 
la errônea representación de ambos os contrantes se refiere no a una cualidad del objeto, sino a outra 
circunstancia fundamental para la voluntad de las partes, especialmente a la base de cálculo por ambas 
aceptada”. 
247 Ibid., p. 211. No original: “Por base de negocio objetiva ha de entenderse el conjunto de circunstancias y 
estado general de cosas cuya existencia o subsistência es objetivamente necesaria para que el contrato, según el 
significado de las intenciones de ambos contratantes, pueda subsistir como regulación dotada de sentido”. 
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duração já iniciada, denunciá-lo imediatamente. Se já realizada a sua 
prestação pode, quando não se admita um adequado aumento posterior da 
contraprestação, reclamar uma indenização equivalente à importância do 
enriquecimento ilícito da outra parte. 
Nos casos de frustração da finalidade, o credor da prestação que resultou 
inútil pode repeli-la e negar-se a realizar sua contraprestação, desde que 
cubra os gastos que a outra parte tenha realizado para a preparação e 
execução do contrato e que poderiam considerar indispensáveis248. 
 

Tal qual se observa, a teoria de Karl Larenz coloca estes dois elementos, destruição da 

relação de equivalência das prestações e perda da finalidade objetiva do contrato, como 

parâmetros claramente objetivos, nunca antes previstos em quaisquer teorias anteriores que 

houvessem objetivado fundamentar a resolução ou revisão contratual em virtude da alteração 

das circunstâncias.  

Larenz, entretanto, não admite que todas as formas de alteração possam significar a 

quebra da base objetiva do negócio jurídico, promovendo as seguintes exclusões: 

 
Não devem ser levadas em conta as transformações das circunstâncias que: 
a) sejam pessoais e estejam na esfera de influência da parte prejudicada 
(neste caso, opera como limite da “força maior”); 
b) repercutirem no contrato tão somente porque a parte prejudicada se 
encontrava, ao se produzirem as mesmas, em mora  solvendi ou accipiendi; 
c) porque, sendo previsíveis, fazem parte dos riscos assumidos no 
contrato. 249 
 

                                                 
248 LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico... Op. cit., p. 211. No original: “La base de negocio objetiva ha 
desaparecido: a) cuando la relácion de equivalência entre prestación y contraprestación presupuesta en el 
contrato se ha destruido em tal medida que no puede hablarse recionalmente de una “contraprestación” 
(destrucción de la relación de equivalencia); b) cuando la común finalidade objetiva del contrato, expresada em 
su contenido, haya resultado definitivamente inalcanzable, aun cuando la prestación del deudor ser todavia 
posible (frustración de la finalidad). En los casos de destrucción de la relación de equivalencia, la parte 
perjudicada, caso de no haber realizado la prestación, puede negarse a hacerlo en tanto que la outra parte no 
consienta un adecuado aumento de la contraprestación que restaure la equivalencia. Si se rechaza este aumento 
terminantemente, la parte perjudicada puede resolver o, em caso de una prestación de larga duración ya 
comenzada, denunciar inmediatamente el contrato. Si ha realizado su prestación puede, cuando no se admita un 
adecuado aumento posterior de la contraprestación, reclamar una indemnización por el importe del 
enriquecimento de la outra parte. En los casos de frustración de la finalidad, el acreedor de la prestación que 
resultó inútil puede rechazarla y negarse a realizar su contraprestación en tanto que sobrepase los gastos que la 
outra parte há realizado para la preparación e ejecución del contrato y que podían considerarse 
indispensables”. 
249 LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico... Op. cit., p. 212. No original: “No han de tenerse en cuenta las 
transformaciones de las circunstancias que: a) sean personales o estén en la esfera de influencia de la parte 
perjudicada (en este caso opera como limite la “fuerza maior”); b) repercutieron en el contrato tan solo porque 
la parte perjudicada se encontraba, al producirse las mismas, en mora solvendi o accipiendi; c) porque, siendo 
previsibles, forman parte del riesgo assumido en el contrato”. 
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Não obstante o caráter mais objetivo da teoria, pode-se observar que ela ainda possui 

certa dose de subjetivismo.  

Tal ocorre porque, em primeiro lugar, a própria definição do autor acerca do que seja 

base objetiva promove a sua ligação com a intenção das partes. De fato, Fabiana Rodrigues 

Barletta informa, acerca da teoria de Larenz: 

 
(...) sua teoria ainda possui certa dose de subjetivismo, pois, como se relatou 
antes, para Larenz, as circunstâncias objetivamente necessárias para que o 
contrato subsista têm ligação direta com as intenções de ambos os 
contratantes, quando poderiam ter apenas ligação com o desequilíbrio 
contratual ou com a impossibilidade de se alcançar a finalidade contratual, 
critérios apresentados pelo próprio autor para os casos de quebra da base 
objetiva do negócio250. 
 

Por outro lado, tal ocorre porque exige Larenz também que as transformações não 

sejam previsíveis, por fazerem parte do risco assumido no contrato, o que reforça o lado 

subjetivo da teoria, aproximando-a da própria teoria da imprevisão. Barletta, a propósito, 

também se pronuncia: 

 
É importante ressaltar que a teoria da quebra da base objetiva do negócio 
jurídico de Larenz ainda é uma teoria que só vislumbra a não-subsistência do 
contrato, tal como avençado, se as circunstâncias posteriores à contratação e 
causadoras da excessiva onerosidade forem imprevisíveis251. Por 
conseguinte, fica claro que a teoria da quebra da base objetiva do negócio 
jurídico de Larenz possui elementos mais objetivos que as outras teorias 
analisadas; contudo, ela só justifica a reformulação do pacto se foram 
imprevistas as tranformações que vieram a onerá-lo. Trata-se, pois, de mais 
uma variação da teoria da imprevisão, e o fato de se justificar por meio do 
termo base não se lhe atribui significado jurídico essencialmente diverso da 
imprevisão.252 
 

Ora, muito embora o padrão de maior objetividade que se costuma atribuir à teoria de 

Larenz, fortes críticas lhe foram dirigidas, justamente em razão desse ainda latente 

subjetivismo e também no que concerne à distinção entre as bases subjetiva e objetiva do 

negócio jurídico. 
                                                 
250 BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A revisão contratual... Op. cit., p. 16. 
251 Ibid.. p. 17. 
252 BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A revisão contratual... Op. cit., p. 16. 
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Luís A. Carvalho Fernandes, professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Católica Portuguesa, por exemplo, elogia o caráter objetivo da teoria de Larenz, mas procede 

às seguintes críticas: 

 
Quanto à posição de Larenz, pode-se dizer que não nos parece justificável a 
distinção entre base do negócio subjectiva e objectiva, pois, no fundo, a 
realidade é a mesma, em ambos os casos: uma alteração de circunstâncias, 
que tornou errada a representação mental comum às partes e que as levou 
contratar, ou que alterou as circunstâncias cuja persistência é essencial à 
subsistência do contrato. A única diferença está em que, em alguns casos, 
Larenz parece exigir que as partes tenham representado mentalmente certo 
pressuposto a que subordinam o negócio, enquanto noutros basta o simples 
facto de se modificar certo estado de coisas para o contrato ser afectado por 
essa alteração. 
Larenz parece, neste segundo aspecto, ter compreendido que há certos 
aspectos do negócio jurídico que são essenciais à sua própria existência, ao 
seu fim e que, portanto, devem perdurar, “saibam-no ou não os 
contratantes”. Parece, neste ponto, dar relevância à alteração de 
circunstâncias independentemente da vontade das partes. Se ficasse por aqui 
a sua posição seria, para nós, fundamentalmente, exacta, havendo até pontos 
de sua explanação que, salvo pequenos pormenores, quase poderíamos tomar 
na justificação da teoria que adiante defendemos. 
O seu erro, está, pois, em falar em base do negócio subjectiva, em admitir 
que a errada representação comum dos contratantes é em caso de falta da 
base do negócio. Neste aspecto repudiamos a sua posição, pois, ou essa 
representação resulta da interpretação do negócio, e estamos no campo do 
regime das condições, ou não resulta e então não pode ter qualquer 
relevância253. 
 

Antônio Manuel e Menezes Cordeiro é mais forte em suas ponderações, chegando a 

acusar a teoria de Larenz de ser uma fórmula dogmática vazia254, nada, em verdade, querendo 

significar. 

Não obstante as críticas, entende-se que a teoria da base do negócio jurídico de Larenz 

representou avanço no campo das idéias da revisão contratual, em especial no que respeita à 

elevação de hipóteses bem objetivas para o desaparecimento da base objetiva do negócio 

jurídico (destruição da relação de equivalência das prestações e perda da finalidade objetivo 

                                                 
253 FERNANDES, Luís A. Carvalho. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil Português. Reimpressão com nota 
de actualização. Lisboa: Quid Juris? Sociedade Editora, 2001, p. 69. 
254 CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da Boa Fé..., Op. cit., p. 1050.  
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do contrato), muito embora, conforme se verá melhor, não tenha aplicação legislativa 

expressa no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

1.2.5. Teorias com fundamento na eqüidade 

 

 

Outros autores pretenderam obter na eqüidade o critério de fundamentação da revisão 

contratual por alteração das circunstâncias inicialmente vigentes, em particular o critério de 

fundamentação da teoria da imprevisão.  

Essa é a grande tese levantada pelo jurista brasileiro Arnaldo Medeiros da Fonseca, em 

sua obra Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão, o qual, nas palavras de Alcio Manoel de Sousa 

Figueiredo, procede à conclusão de que a revisão contratual “deve ter seu fundamento na 

‘própria noção de direito’ e nos ‘princípios da eqüidade’, ou seja, os princípios de eqüidade 

e os sentimentos de justiça, que estão inseridos na noção de direito, são as bases da revisão 

contratual”255.  

Luís Renato Ferreira da Silva também expõe a posição do autor: 

 
Já ARNALDO MEDEIROS DA FONSECA adota a noção de 
BONNECASE, para que a imprevisão seria uma forma de ir-se contra o 
direito, logo, caso aceita, deveria ser sempre de maneira restrita e nunca em 
situaçãoes particularizadas, mas sempre em circunstâncias genéricas. É a 
esta tese que adere o tratadista brasileiro, apenas divergindo no que tange à 
amplitude de atingidos, concedendo que se possa aplicar mesmo quando 
uma categoria inteira de devedores não é atingida. 
 

A fundamentação da imprevisão na eqüidade também é adotada por Darcy Bessone, 

nos seguintes termos: 

                                                 
255 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Sousa. Revisão do Contrato. Fundamentos da Ordem Civil-Consumerista-
Constitucional para revisão e modificação dos contratos. Curitiba: Juruá, 2004, p. 79. 
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A situação que, em virtude de acontecimentos novos, configura-se deve ser 
considerada objetivamente. A equivalência das prestações, segundo o 
cálculo das partes, é a base do contrato comutativo. Se acontecimentos 
novos a alteram, além dos limites da previsão do contratante médio, o 
contrato se transforma em instrumento de aniquilamento de um dos 
contratantes, em proveito do outro. Foge, assim, à sua própria finalidade e 
contraria os princípios da eqüidade.256 
Não parece necessário recorrer a considerações sutis para a explicação do 
instituto. A eqüidade basta para fundamentá-lo.257  
 

 

 

1.3. A Teoria da Imprevisão e o princípio da equivalência material das prestações 

contratuais 

 

 

Entende-se, entretanto, que o fundamento mais moderno da teoria da imprevisão 

reside no princípio da equivalência material das prestações contratuais, tido como novo 

princípio social do contrato, em atenção à própria concepção social do contrato. 

Tal ocorre em razão de que a revisão contratual constitui-se num dos maiores símbolos 

do princípio da equivalência material, senão o maior. Sendo a teoria da imprevisão, portanto, 

um dos métodos de revisão contratual, não é difícil observar o sentido do presente 

entendimento. 

Não por outro motivo é que se entende que, não obstante às críticas formuladas, o 

pensamento de Larenz deve ser enaltecido, especialmente quando o autor se refere à 

destruição da relação de equivalência entre prestação e contraprestação como uma das 

hipóteses de desaparecimento da base objetiva do negócio jurídico. 

                                                 
256 BESSONE, Darcy. Do contrato... Op. cit., p. 223. 
257 Ibid..p.. 223. 
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Na realidade, o princípio da equivalência material das prestações contratuais defende 

ardorosamente a manutenção, ou instauração, de uma faixa de justiça, equilíbrio e eqüidade 

no campo do conteúdo material dos contratos. 

Com isso, sendo a eqüidade um dos capítulos da equivalência material, a própria 

fundamentação da teoria da imprevisão na eqüidade, como realizada por Arnaldo Medeiros da 

Fonseca, insere-se dentro da presente fundamentação, que se julga a mais autorizada 

hodiernamente à vista da nova concepção social do contrato. 

O princípio da boa-fé objetiva, como um princípio máximo não só do próprio direito 

contratual, mas de todo o direito privado, em virtude de sua intensa ligação com o princípio 

da equivalência material, acaba por inserir-se também como um elemento de fundamentação 

da teoria da imprevisão. 

Entretanto, conforme se pensa, é realmente a equivalência material o grande 

fundamento da teoria hodiernamente. E é dessa forma, portanto, que deve ser vista a teoria da 

imprevisão no Código Civil de 2002: como um corolário do princípio da equivalência 

material das prestações contratuais. 

 

 

1.4. Requisitos para a aplicação da Teoria da Imprevisão 

 

 

Os doutrinadores não apresentam consenso quanto aos elementos que necessitam estar 

presentes para a aplicação da teoria da imprevisão como causa de revisão judicial dos 

contratos.  

Arnaldo Medeiros da Fonseca, por exemplo, entende que três elementos hão de estar 

presentes: 
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a) alteração radical no ambiente objetivo existente ao tempo da formação do 
contrato, decorrente de circunstância imprevistas e imprevisíveis; b) 
onerosidade excessiva para o devedor e não compensada por outras 
vantagens auferidas anteriormente, ou ainda esperáveis, diante dos termos do 
ajuste; c) enriquecimento inesperado e injusto para o credor, como 
conseqüência direta da superveniência imprevista.258 
 

Para Caio Mário da Silva Pereira, as condições de aplicação da teoria da imprevisão 

são: 

 
a) vigência de um contrato de execução diferida ou sucessiva; b) alteração 
radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, em 
confronto com o ambiente objetivo no da celebração; c) onerosidade 
excessiva para um dos contratantes e benefício exagerado para o outro; d) 
imprevisibilidade daquela modificação.259  
 

J. M. Othon Sidou, por sua vez, elenca: 

 
a) a aplicação a qualquer contrato, independentemente do ensejo de 
executar-se, excetuados apenas os de natureza aleatória, por índole; b) a 
ausência de culpa do devedor quanto à alteração do ambiente coletivo 
existente ao tempo da conclusão do ajuste, e de mora com respeito à 
prestação a que se obrigou; c) extrema onerosidade para o devedor, oriunda 
do fato imprevisto, de sorte que, se o previsse, não teria consentido em 
obrigar-se; d) revisão como regra, e só resolução no caso de malogro na 
tentativa de reequilíbrio da obrigação260. 
 

Para Nelson Borges, os elementos são: execução diferida; imprevisibilidade; ausência 

do estado moratório; lesão virtual; essencialidade; inimputabilidade; excessiva onerosidade e 

extrema vantagem.261 

Renato José de Moraes vai, a seu turno, elencar os seguintes elementos: 1. O contrato 

tem de ser de execução periódica, continuada ou diferida, já que o fato é superveniente; 2. 

Fato imprevisível para as partes durante a celebração do contrato e que tenha desequilibrado o 

seu conteúdo; 3. Desequilíbrio drástico, essencial do contrato, gerando ônus excessivo para 

                                                 
258 RODRIGUES JÚNIOR, Otávio Luiz. Revisão Judicial do Contrato... Op. cit., p. 90. 
259 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 3 v.... Op. cit., p. 100. 
260 SIDOU, J. M. Othon. A revisão judicial dos contratos... Op. cit., p. 109/110. 
261 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil... Op. cit., p.. 298. 
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uma das partes; 4. Imputabilidade da modificação do estado das coisas (através do fato 

superveniente) à parte prejudicada pelo desequilíbrio262.  

Ora, à vista da doutrina exposta, e também muito levando em conta as legislações 

modernas que prevêem a teoria, a exemplo do Código Civil brasileiro de 2002, entende-se que 

os requisitos para a aplicabilidade da teoria da imprevisão são os seguintes: 

a) a existência de um contrato de execução diferida ou continuada; 

b) a ocorrência de um fato superveniente, extraordinário e imprevisível; 

c) a causação de onerosidade excessiva para uma das partes, com conseqüente 

desequilíbrio da relação de equivalência material das prestações contratuais; 

d) a correspondente e extrema vantagem para a outra parte; 

e) a inimputabilidade da alteração do estado das coisas (através do fato 

superveniente) à parte prejudicada pelo desequilíbrio; 

f) a colocação do dano fora da álea normal do contrato, vedando-se a aplicação da 

teoria da imprevisão para contratos aleatórios; 

g) a ausência do estado moratório de quem alega a onerosidade. 

Passar-se-á, nesse momento, à análise dos elementos da teoria da imprevisão no 

Código Civil de 2002. 

 

 

1.5. A Teoria da Imprevisão no Código Civil de 2002 

 

 

O Código Civil de 2002 estabelece uma seção para a denominada “resolução por 

onerosidade excessiva”.  

                                                 
262 MORAES, Renato José de. Cláusula rebus sic stantibus. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 34-35. 
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Assim, é que estão dispostos os arts. 478 a 480: 

 
Seção IV 
Da Resolução por Onerosidade Excessiva 
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação 
de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem 
para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 
poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a 
decretar retroagirão à data da citação. 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 
eqüitativamente as condições do contrato. 
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, 
poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de 
executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
 

Por outro lado, o Código Civil de 2002 ainda prevê, em seu artigo 317, no capítulo 

referente ao pagamento no direito obrigacional, o que segue: 

 
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, 
quanto possível, o valor real da prestação. 
 

 

 

1.5.1. Os requisitos da Teoria da Imprevisão no Código Civil de 2002 

 

 

Levando-se em conta especificamente o art. 478 do CC 2002, e os requisitos acima 

relatados, tem-se que o primeiro grande requisito para a aplicação da teoria da imprevisão é 

que se esteja diante de um contrato de execução diferida ou continuada, enfim diante de um 

contrato estendido no tempo.  

Com efeito, trata-se, como dito, a teoria da imprevisão de uma causa de 

fundamentação da revisão judicial dos contratos que terá lugar após a ocorrência da 
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contratação, já que se está a falar de alteração das circunstâncias iniciais em virtude de 

acontecimentos supervenientes, posteriores, portanto, à contratação.  

Em outras palavras, na teoria da imprevisão, pensa-se que o contrato foi dotado de 

uma comutatividade inicial, com equilíbrio das prestações contratuais cabíveis a um e a outro. 

Somente com a ocorrência de um fato superveniente, que também se presume imprevisível, é 

que, uma vez alteradas as circunstâncias iniciais que cercam a contratação, o equilíbrio 

contratual estará rompido ou, ao menos, danificado.  

Ora, obviamente, portanto, deverá se tratar de um contrato que perdure no tempo, eis 

que o fato lhe é superveniente, por própria pressuposição lógica da teoria da imprevisão. Se 

no início da contratação, já estivesse rompido o sinalagma contratual, o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato, a revisão judicial do contrato haveria de se realizar não com base na 

teoria da imprevisão, mas sim com base, por exemplo, nas cláusulas abusivas ou na lesão. Por 

tal motivo, é que se pede, em virtude da superveniência da ocorrência do fato que irá romper a 

justiça contratual do pacto, que sua execução se perdure no tempo, seja de forma continuada, 

seja de forma diferida.  

O segundo grande requisito, para a teoria da imprevisão, é a imprevisibilidade do 

evento superveniente, no momento da formação do contrato. De fato, a alteração das 

circunstâncias tem que decorrer de um acontecimento superveniente e também imprevisível 

no instante em que as partes celebraram o contrato.  

A respeito do que seja fato imprevisível, Nelson Borges o coloca como sendo uma 

noção contrária a fato certo e provável, distinguindo-o ainda do denominado fato imprevisto. 

Para esse autor, comumente “se considera imprevisto tudo aquilo que poderia ser 

aprioristicamente identificado, mas não foi – por circunstâncias e motivos que pouco 

importam; dentro, portanto, do campo da normalidade das previsões”.263  

                                                 
263 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil... Op. cit., p. 306. 
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Dessa forma, coloca Nelson Borges: 

 
(...) fato imprevisto será todo aquele que poderia ser previsto e não foi; 
imprevisível, aquele a que faltou a possibilidade normal de previsão. O 
primeiro inscreve-se no plano dos acontecimentos normais, vivenciados no 
cotidiano; o segundo, no rol dos eventos passíveis de ocorrer (porque dentro 
das probabilidades naturais), embora não pertencentes ao conjunto de 
acontecimentos considerados comuns ao dia-a-dia264. 
 

Quanto ainda ao presente requisito, debate-se doutrina e jurisprudência a respeito de se 

a imprevisibilidade deve ser absoluta, isto é, prevista por ambas as partes, ou relativa, ou seja, 

prevista por apenas uma das partes, na espécie o contratante hipossuficiente.  

A propósito de tal incerteza, Renato José de Moraes anota que “da amplidão com que 

se entende a imprevisibilidade dependerá, em boa parte, a aplicação mais ou menos 

freqüente da cláusula rebus sic stantibus”265.  

Por último, há de atentar para outra importante distinção: há de se perquirir se a 

imprevisibilidade diz respeito ao fato superveniente em si ou relaciona-se ao desequilíbrio das 

prestações ocorrentes em virtude do fato. Em outras palavras, há de se perquirir se a 

imprevisibilidade deverá se ater à ocorrência do fato superveniente ou dirá respeito aos efeitos 

no equilíbrio das prestações contratuais que este fato superveniente acarreta. 

Luís Renato Ferreira da Silva observa, a respeito dessa distinção, que, conforme a sua 

resposta, a teoria da imprevisão terá maior ou menor abrangência, tal qual a questão do caráter 

absoluto ou relativo da imprevisibilidade. Isso porque, exigindo a teoria da imprevisão que 

apenas as conseqüências do evento sejam inestimáveis, embora este seja, em si, previsível, 

“amplia-se o leque de acontecimentos que se enquadrariam na noção de 

imprevisibilidade”266. 

                                                 
264 Ibid..p. 309. 
265 MORAES, Renato José de. Cláusula rebus sic stantibus... Op. cit., p. 34. 
266 SILVA, Luís Renato Ferreira da. Revisão dos Contratos... Op. cit., p. 111. 
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O terceiro requisito para a aplicabilidade da teoria da imprevisão é a causação de uma 

onerosidade excessiva para uma das partes, com o conseqüente desequilíbrio das prestações 

contratuais, em ataque mesmo ao princípio da equivalência material do contrato. 

Esse pressuposto é o núcleo essencial que deve ocorrer para motivar a revisão judicial 

do contrato atingido. É também o núcleo essencial que marca a teoria da imprevisão como, 

para além de uma das claras hipóteses de revisão judicial, uma das manifestações mais 

especiais do princípio social da equivalência material das prestações contratuais. 

Trata-se, portanto, de verdadeira condição sine qua non para a ocorrência da revisão 

judicial. Desse modo, poderá até mesmo ocorrer um fato superveniente e extraordinário, não 

previsível no momento da celebração, que altere as circunstâncias fáticas iniciais do contrato, 

mas, se desta alteração do estado das coisas não decorrer onerosidade excessiva para uma das 

partes, logicamente não haverá de se falar em teoria da imprevisão. 

Em termos específicos para a presente teoria, a onerosidade excessiva pode ser 

definida como o gravame no cumprimento da prestação contratual que vai além do que seria 

razoavelmente exigir da parte prejudicada pelo evento superveniente e imprevisível e além do 

que razoavelmente ela poderia imaginar no momento da celebração do contrato. 

Assim, tratando-se de onerosidade excessiva, há de se ver que ela deverá ser essencial, 

de modo que a execução do contrato, tal qual inicialmente avençado, poderia levar à ruína 

econômica a parte prejudicada, ou, ao menos, representar-lhe pesado gravame. 

Por outro lado, não havendo critérios estabelecidos no Código Civil de 2002 quanto à 

identificação da onerosidade excessiva, entende-se que esta deverá ser aquilatada, como já se 

disse, segundo as regras da experiência ordinária e segundo os próprios princípios sociais e 

ainda com apoio analógico no art. 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, 

considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 

circunstâncias peculiares ao caso. 
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Pode-se colocar, por outro lado, como um quarto requisito da imprevisibilidade a 

excessiva vantagem para a outra parte não prejudicada pela onerosidade excessiva. Tal 

requisito exigido no art. 478 do Código Civil de 2002 apresenta-se como um elemento que 

dificulta a incidência da teoria da imprevisão, isso porque nem sempre que ocorrer a 

onerosidade excessiva para o contratante hipossuficiente poderá advir correlatamente a 

vantagem extrema para a parte mais forte da relação contratual. 

Mônica Yoshizato Bierwagen define o que seja esta correspondente e excessiva 

vantagem para a outra parte: 

 
Há exagerada vantagem da outra parte quando a excessiva onerosidade na 
prestação reflita-se num considerável aumento patrimonial da outra parte. 
Embora a existência dessa relação de causa e efeito não seja fundamental 
para configurar o desequilíbrio contratual – pois este haverá desde que pelo 
menos uma das partes tenha de assumir o cumprimento da obrigação mais 
onerosa do que poderia prever ao concluir o contrato -, esta foi a opção da 
lei.267 
 

Aqui, também há de se considerar a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso, em aplicação analógica do já citado inciso 

III do § 1º do art. 51 do CDC. Além disso, o fato superveniente e imprevisível que acarrete 

onerosidade excessiva para a parte prejudicada também acarretará vantagem exagerada para a 

parte não prejudicada, desde que a vantagem não ofenda os princípios fundamentais do 

sistema jurídico a que pertence (art. 51, § 1º, I, do CDC) ou restrinja direitos ou obrigações 

fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 

contratual (art. 51, § 1º, II, do CDC).  

Muito embora não haja previsão expressa no art. 478 do CC, não se pode deixar de 

consignar, a toda evidência, que o acontecimento imprevisível deve necessariamente 

posicionar-se fora da álea normal do contrato, isto é, fora daquele campo que corresponda ao 

                                                 
267 BIERWAGEN, Mônica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos... Op. cit., p. 69. 



179 

risco usual e esperado do contrato em questão. Tal é o quinto requisito para a aplicabilidade 

da teoria da imprevisão. 

Luís Renato Ferreira da Silva, a respeito, anota: 

 
Cada contrato tem, dentro de si, uma certa carga de incerteza e é para se 
resguardar desta variabilidade inerente a todo negócio que se firma um 
contrato. Esta faixa variável é que se denomina álea, ou seja, o risco natural 
a cada contrato que deve ser suportado pelo contratante prejudicado e que 
há, até mesmo naqueles contratos com prestações certas e definidas. Caso o 
fato superveniente contenha-se na álea normal da contratação, a parte não 
poderá eximir-se do cumprimento alegando a imprevisão, pois estaria a 
furtar-se de algo que é inerente ao pacto.268  
 

Por conta disso é que a aplicabilidade da teoria da imprevisão aos contratos 

tipicamente aleatórios, como, por exemplo, o contrato de seguro, mostra-se bastante restrita, 

quiçá impossível, e de difícil imaginação.269 

Como sexto requisito na experiência do Código Civil de 2002, há de se observar que 

evidentemente a teoria da imprevisão não pode também ser alegada por aquele que deu causa 

ao acontecimento que lhe ocasiona o dano excessivo.  

Em primeiro lugar, por uma clara impossibilidade lógica: requisita-se, como visto, que 

o evento seja imprevisível, e, ocasionando a pessoa o evento, pressupõe-se que ele tenha 

conhecimento dos fatos que seu ato poderá acarretar, podendo prevê-los. Por outro lado, e 

mais grave, admitindo-se que o contratante agiu com dolo, ao torná-lo beneficiário de revisão 

judicial, fundamentada na teoria da imprevisão, estar-se-ia desconsiderando a velha máxima 

jurídica de que “ninguém pode se aproveitar de sua própria torpeza”.  

                                                 
268 SILVA, Luís Renato Ferreira da. Revisão dos Contratos... Op. cit., p. 114. 
269 Não obstante, Fabiana Rodrigues Barletta especifica a seguinte hipótese: “Note-se que, no seguro, a álea do 
contrato está na ocorrência ou não do sinistro. Se o sinistro não ocorre e o consumidor continua pagando o 
prêmio sem receber nenhuma contraprestação, não é possível dizer que o consumidor sofre excessiva 
onerosidade. Entretanto, se, por motivos supervenientes à formação do contrato, o prêmio pago sucessivamente 
pelo consumidor apresenta-se supermajorado por circunstâncias que o consumidor não ocasionou, na forma 
permitida pelo artigo 1453 do Código Civil de 1916, o montante destas prestações poderá ser revisto. Observe-
se que, corretamente, tal artigo não possui correspondente no Código Civil de 2002. Parece que o codificador 
atentou para a excessiva onerosidade que poderia sofrer o segurado se aplicada ao caso concreto a hipótese 
prevista no artigo renovado”. BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A revisão contratual.... Op. cit., 147. 
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Em último lugar, a ausência do estado moratório de quem alega a onerosidade 

constitui-se o sétimo requisito para a aplicação da teoria da imprevisão na experiência 

brasileira, ainda que não haja previsão explícita no art. 478 do CC 2002. Deve-se ter em 

mente que se a mora, como espécie de inadimplemento, enseja até mesmo o dever de 

responsabilidade contratual, pela reparação de eventuais perdas e danos, não seria crível que o 

contratante, em situação de mora, pudesse se servir dos benefícios da alteração contratual pela 

superveniência imprevisível de situações que lhe colocassem em onerosidade excessiva. Esse 

requisito, porém, deve ser analisado caso concreto a caso concreto, e sempre de forma 

restritiva. 

 

 

1.5.2. Teoria da Imprevisão e revisão contratual no Código Civil de 2002: as opções à 

parte prejudicada pelo evento superveniente e imprevisível 

 

 

Preenchidos esses requisitos, a parte prejudicada, isto é, aquela parte atingida pela 

onerosidade excessiva, poderá requerer, nos termos do art. 478 do Código Civil de 2002, a 

resolução do contrato, a qual, porém, poderá ser evitada desde que o réu se ofereça para 

modificar eqüitativamente as condições do contrato, conforme possibilita o seguinte art. 479. 

Como se observa, numa análise literal, os arts. 478 e 479 do CC 2002 prevêem a 

possibilidade de resolução contratual e não revisão, ao contrário dos arts. 317 e 480, também 

referentes à teoria da imprevisão. 

De fato, o art. 317 refere-se, em aplicação mais restrita do que o art. 478, à 

possibilidade de revisão contratual voltada à compatibilização entre o valor inicial da 
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prestação devida e o valor real da prestação no momento de sua execução, sempre que houver 

entre estes desproporção manifesta. 

Aqui, os requisitos são menores, exigindo-se apenas a imprevibilidade do evento e a 

onerosidade excessiva, não havendo que se falar em correspondente vantagem para a parte 

adversa. 

O art. 480, a seu turno, assevera que, em se tratando de contrato cujas obrigações 

couberem somente a uma das partes, poderá esta pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou 

seja, alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 

Entretanto, entende-se que a interpretação, a teor do art. 478, de que a presença dos 

requisitos da teoria da imprevisão ao caso concreto possibilitaria apenas a resolução 

contratual a pedido da parte prejudicada, é apenas inicial, não subsistindo à luz de uma análise 

mais apurada, em razão de diversas motivações. 

Em primeiro lugar, porque vigora, no direito privado brasileiro, o princípio da 

conservação do negócio jurídico, materializado sempre que houver alguma tentativa 

legislativa de perpetuação do contrato e não de sua extinção. Nessa perspectiva, o próprio art. 

479 é uma expressão legislativa desse princípio. 

Ora, deve-se ter em mente que a ocorrência de um acontecimento superveniente e 

imprevisível, que altera a relação de equivalência das prestações, não significa 

necessariamente que a parte prejudicada pela onerosidade excessiva queira desistir do 

contrato. Ao contrário, é até mais provável, uma vez que contratou, que pretenda a sua 

perpetuação, só que revisado em virtude dos acontecimentos posteriores que alteraram a sua 

equação econômico-financeira. 

O não ofertamento da possibilidade de revisão contratual, mas tão somente a de 

resolução contratual, impõe, portanto, uma apenação suplementar para a parte já prejudicada 

pela onerosidade excessiva. A contrario sensu, deixar a opção de requerer a revisão somente à 
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parte não prejudicada, como prevê o art. 479, significa-lhe uma segunda premiação. E mais: 

como dito, vai de encontro ao princípio da conservação dos contratos. 

Em segundo lugar, porque, dentro de uma regra de interpretação bem comezinha, 

aquele que pode fazer o mais, ou seja, pedir a resolução, pode fazer o menos, isto é, pedir a 

revisão do contrato. 

Em terceiro lugar ainda, porque, a não se permitir a revisão contratual em face do art. 

478, estar-se-ia promovendo distinção entre iguais, isto é, entre a parte prejudicada em 

contratos de prestações recíprocas e a parte prejudicada em contratos de prestações só a ela 

cabíveis, nos termos do art. 480. 

Em suma, a análise sistemática do art. 478 do CC 2002 faz concluir não existirem 

empecilhos, à luz, inclusive, da concepção social dos contratos, da possibilidade de revisão 

contratual, especificamente com fundamento na teoria da imprevisão, em face da alteração 

das circunstâncias contemporâneas à formação do contrato, de forma imprevisível. 

Ademais, deve-se ter em mente, como já se disse, que o sistema de revisão contratual 

deve ser tido, pelo intérprete, como prevalecente em relação ao sistema de resolução 

contratual, e isso também no que respeita à aplicação da teoria da imprevisão. 

A propósito, veja-se que J. M. Othon Sidou elege “a revisão como objetivo 

preferencial, só admitida pelo juiz a resolução se aquela malograr”, para então afirmar que o 

juiz deve funcionar como árbitro em busca da retomada da vontade originária, com o 

prosseguimento do vínculo, e só na impossibilidade decretar sua definitiva ruptura270. 

Luís A. Carvalho Fernandes, de igual modo, informa: 

 
O efeito da alteração (...) devia ser preferentemente a revisão do contrato, só 
se recorrendo à sua rescisão, quando aquela se revelasse incapaz de pôr 
cobro à desproporção verificada entre as prestações271. 
 

                                                 
270 SIDOU, J. M. Othon. A revisão judicial dos contratos... Op. cit., p. 120. 
271 FERNANDES, Luís A. Carvalho. A Teoria da Imprevisão... Op. Cit., p. 28. 
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Na realidade, entende-se, portanto, que compete aos intérpretes e magistrados 

exercerem suas funções, no que respeito à teoria da imprevisão, com os olhos voltados sempre 

à revisão contratual, até mesmo por mandamento constitucional, por ser claro que o contrato é 

um capítulo da ordem econômica constitucional. 

São esses então as principais características da teoria da imprevisão no novo Código 

Civil de 2002, as quais, no entanto, diferem daquelas apresentadas pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

 

2. A Revisão fundada na Onerosidade Excessiva Superveniente no Código de Defesa do 

Consumidor 

 

 

2.1. A ausência do requisito da imprevisibilidade do evento superveniente na Lei 

Consumerista 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor também prevê a possibilidade de revisão judicial 

dos contratos em face da alteração das circunstâncias inicialmente vigentes ao tempo da 

contratação. 

Com efeito, estabelece o art. 6º, V, do CDC que é direito básico do consumidor “a 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 

revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”. 
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Como visto, a primeira parte deste artigo conduz à admissão da revisão contratual com 

fundamento na lesão, por conta da desproporcionalidade material das prestações cabíveis a 

um e a outro contratante. 

Por sua vez, tendo em vista a menção a fatos supervenientes que tornem as prestações 

contratuais excessivamente onerosas, poder-se-ia pensar que a segunda parte do inciso 

contemplaria a hipótese da teoria da imprevisão. 

Tal afirmativa, todavia, não se sustenta por simples e central razão: como se pode 

observar, não há, na previsão do CDC, a necessidade de que o fato superveniente seja 

imprevisível nem, ao menos, imprevisto. 

Outrossim, por conta dessa desnecessidade de aferição da imprevisibilidade, 

numerosos autores brasileiros têm colocado a segunda parte do inciso de que se cuida como a 

expressão da teoria da base do negócio jurídico de Karl Larenz na ordem consumerista 

brasileira. 

Para esses autores, ao Código Civil estaria reservada uma opção mais subjetiva, a 

teoria da imprevisão, ligada à aferição da imprevisibilidade ou não do evento superveniente, 

enquanto ao Código de Defesa do Consumidor ter-se-ia reservado uma opção mais objetiva, a 

teoria da base do negócio jurídico, pela qual bastaria a ocorrência de evento superveniente que 

causasse excessiva onerosidade, sem necessidade de se aferir a imprevisibilidade. 

Luís Renato Ferreira da Silva é um dos expoentes que adere à corrente que prega que a 

referenciada passagem do CDC é expressão da teoria da base do negócio jurídico: 

 
Várias foram as formulações teóricas que buscaram explicar como operava a 
imprevisão e quais os seus requisitos. Fundamentalmente, pode-se traçar 
uma divisão entre teorias com um caráter mais voluntarístico e outras com 
cunho mais objetivo. As primeiras acabaram por desembocar na moderna 
versão da teoria da imprevisão, a chamada onerosidade excessiva, modelo 
adotado pelo Código Civil italiano e seguido pelo Projeto de Novo Código 
Civil brasileiro. 
O segundo grupo, tendendo cada vez mais para os dados objetivos, origina a 
teoria da quebra da base do negócio jurídico, esteada na doutrina alemã, com 
forte influência anglo-saxônica e parcialmente acolhida no novo Código de 
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Defesa do Consumidor. Pode-se ter como paradigmas deste ramo (...) as 
disposições do Código Civil português (...).272 
 

Cláudia Lima Marques, de igual modo, enxerga a presença da teoria da base do 

negócio jurídico na citada passagem: 

 
A norma do art. 6º do CDC avança ao não exigir que o fato superveniente 
seja imprevisível ou irresistível, apenas exige a quebra da base objetiva do 
negócio, a quebra de seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de 
equivalência entre prestações, ao desaparecimento do fim essencial do 
contrato. Em outras palavras, o elemento autorizador da ação modificadora 
do Judiciário é o resultado objetivo da engenharia contratual, que agora 
apresenta a mencionada onerosidade excessiva para o consumidor, resultado 
de simples fato superveniente, fato que não necessita ser extraordinário, 
irresistível, fato que podia ser previsto e não foi.  
Parece-me, efetivamente, que a expressão onerosidade excessiva do art. 6º, 
V, do CDC não encontra sua fonte no Código Civil Italiano de 1942, que, 
em seu art. 1.467, exige a ocorrência de evento extraordinário e 
imprevisível, nem no novo Código Civil brasileiro de 2002, art. 478, que 
além da onerosidade excessiva exige a “extrema vantagem da outra”, mas 
sim nas teorias mais modernas e objetivas, especialmente a Teoria da Base 
do Negócio Jurídico, conhecidas pela doutrina, mas até então não positivada 
no ordenamento pátrio273.  
 

Judith Martins-Costa também preleciona em sentido semelhante: 

 
O mesmo texto legal contém, na segunda parte, regra que permite ao juiz 
revisar o contrato quando fatos supervenientes à sua conclusão tornarem 
excessivamente onerosa a prestação.  
Observe-se, contudo, que a norma não exige que a desproporção tenha por 
causa acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, razão pela qual, 
apesar da referência, na lei, à excessiva onerosidade, mais proximamente se 
trata da adoção da teoria da base objetiva do negócio. Nesta é imediata a 
correlação entre a revisão do contrato e o princípio da boa-fé (...). (...) não se 
justifica, no meu entender, amarrar a normativa do citado art. 6º, inciso V, 
segunda parte, à teoria da imprevisão (...). 
Presente essa normativa, a revisão do contrato, por ato judicial, deverá 
amoldar o conteúdo contratual à relação de “pesos” original, pois constitui 
exigência de uma solidária distribuição dos riscos. Deve-se ter em conta, 
todavia, um critério objetivo, a saber, a relação estabelecida entre o custo 
inicial da prestação diante do benefício representado, para o credor, pela 
contraprestação. Se, contudo, a revisão conduzir a que o contrato perca o seu 
sentido original como regramento objetivo de interesses, dotado de sentido e 
de determinada função econômico-social, aí sim caberá o remédio extremo 
da resolução.274 

                                                 
272 SILVA, Luís Renato Ferreira da. Revisão dos Contratos... Op. cit., p. 101-102. 
273 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos... Op. cit., p. 783-786. 
274 MARTINS-COSTA, Judith. Mercado e solidariedade social... Op. cit., p. 648-651. 
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Por último, Márcio Mello Casado também pensa de igual forma: 

 
O disposto no art. 6º, V, 2ª parte, do CDC trata da possibilidade de revisão 
das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas. A mesma orientação é seguida no art. 51, V, da 
mesma Lei. Não se vê aqui uma exigência de que o fato seja imprevisível; 
nos parece, assim, que o direito pátrio mais se aproxima da teoria da base 
objetiva do negócio jurídico do que da teoria da imprevisão.275 
 

Como se pôde perceber em linhas antecedentes, a teoria da base do negócio jurídico de 

Larenz também exige, para a quebra da base do negócio, que os acontecimentos sejam 

imprevisíveis. Tal qual restou possível observar, Larenz expressamente excluiu como 

acontecimentos hábeis a determinar a quebra da base objetiva do negócio jurídico aqueles 

previsíveis, porque fazem parte do risco natural do contrato. 

Com isso, entende-se que, na realidade, não existem poderosas distinções entre a 

teoria da base do negócio jurídico de Larenz e a teoria da imprevisão, sendo aquela, a teoria 

da base do negócio jurídico, antes talvez uma teoria de explicitação da revisão contratual por 

alteração das circunstâncias com fundamento especial na segunda, a teoria da imprevisão.  

Nesse sentido, Renato José de Moraes, acerca da presença da teoria da quebra da base 

do negócio jurídico no CDC, coloca: 

 
Essa afirmação não nos parece totalmente exata, pois também na imprevisão 
há a valorização de aspectos objetivos, como o desequilíbrio entre as 
prestações (...). Por outro lado, a teoria da base do negócio jurídico não 
deixou de lado a imprevisão, pois ocorrendo um fato imprevisível, há uma 
maior possibilidade de desaparição da base sobre a qual as partes firmaram o 
negócio. Parece-nos, na realidade, que a teoria da imprevisão e a da base do 
negócio jurídico, conforme foram formuladas e vêm sendo aplicadas no 
Brasil, não têm diferenças tão relevantes entre si. O que vem ocorrendo é 
que, justamente, para fugir da exigência de uma imprevisibilidade absoluta, 
que alguns tribunais entendem de maneira demasiado estrita, certos juristas 
vêm preferindo utilizar a expressão teoria da base do negócio, cujo título não 
traz de maneira evidente aquela exigência. Em nossa opinião, trata-se de dar 
nomes diferentes a realidades histórica e doutrinariamente bem semelhantes, 

                                                 
275 CASADO, Márcio Mello. Proteção do Consumidor de Crédito Bancário e Financeiro. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 230. 
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que têm a mesma raiz – a cláusula rebus sic stantibus – e desenvolvimento 
doutrinários similares.276  
 

Ora, de tal sorte, entende-se que a análise da 2ª parte do inciso V do art. 6º do CDC 

não passa nem por uma nem por outra, nem pela teoria da imprevisão nem pela teoria da base 

do negócio jurídico, de Karl Larenz, sendo também exatamente esta a orientação de Renato 

José de Moraes: 

 
Em nossa opinião, o Código de Defesa do Consumidor adota uma postura 
mais avançada do que as teorias da imprevisão e da base do negócio 
jurídico, ao menos na acepção clássica destas, chegando de maneira direta 
exatamente para onde elas estão pouco a pouco evoluindo, isto é, a uma 
maior independência em relação aos aspectos subjetivos do contrato e à 
vontade puramente psicológica das partes, em favor de uma concepção 
objetiva do vínculo contratual, que valoriza o equilíbrio entre as prestações a 
justiça material na gênese e desenvolvimento do contrato.277 
 

Na realidade, dita norma do Código de Defesa do Consumidor expõe um novo e 

objetivo, em seu grau máximo, conceito de revisão contratual: a revisão contratual que ocorre 

tão somente em virtude do desequilíbrio contratual, leia-se onerosidade excessiva, originado 

da ocorrência de eventos supervenientes, sem se exigir, entretanto, a imprevisibilidade desses 

e ainda sem se exigir que a parte não prejudicada, no caso o fornecedor, também aufira uma 

vantagem correspondente. 

Na realidade, dita norma do Código de Defesa do Consumidor promove um retorno à 

antiga cláusula rebus sic stantibus, a qual, em seus limites originais, ainda na idade medieval, 

nunca exigiu a imprevisibilidade do evento superveniente como um dos requisitos para a sua 

aplicação, como já exposto e como coloca, mais uma vez, Renato José de Moraes: 

 
Paradoxalmente, parece-nos que a posição adotada pelo Código de Defesa 
do Consumidor é a mais satisfatória e moderna, exatamente por estar 
próxima da solução mais clássica ao problema da alteração das 
circunstâncias contratuais, que é a chamada cláusula rebus sic stantibus, cuja 

                                                 
276 MORAES, Renato José de. Os contratos de leasing e a alteração da política cambial brasileira. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo, v. 38, p. 181-200, abr.-jun. 2001, p. 190-192.  
277 MORAES, Renato José de. Os contratos de leasing... Op. cit., p. 195. 
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primeira formulação completa é devida aos glosadores medievais. Estes 
afirmavam que todas as promessas, negócios e pactos deveriam ser 
entendidos em função da situação de fato do momento em que foram feitos. 
Seria uma espécie de implied condition, uma condição prévia à própria 
manifestação de vontade, que serviria para garantir justiçada relação que se 
estabeleceria entre as partes. Não havia referência à imprevisão, ou à 
manutenção de um sentido que as partes embutiram no contrato, mas se 
tratava de uma proteção contra as modificações fáticas que pudessem atingir 
e desregular o vínculo existente entre as partes. Em síntese, é em muito 
semelhante ao que estabelece o art. 6º, V, do CDC.278  
 

 

 

2.2. Os requisitos da Onerosidade Excessiva Superveniente do Código de Defesa do 

Consumidor 

 

 

Como se pode ver, a revisão contratual com base em dita norma possui requisitos para 

a sua aplicação que diferem em grande medida aos requisitos do art. 478 do Código Civil de 

2002. 

Diante disto, pode-se afirmar que os requisitos presentes no Código de Defesa do 

Consumidor são: 

a) a existência de um contrato de execução diferida ou continuada; 

b) a ocorrência de um fato superveniente; 

c) a causação de onerosidade excessiva para o consumidor, com conseqüente 

desequilíbrio da relação de equivalência material das prestações contratuais; 

d) a inimputabilidade da alteração do estado das coisas (através do fato 

superveniente) ao consumidor; 

e) a colocação do dano fora da álea normal do contrato; 

f) a ausência do estado moratório por parte do consumidor. 

                                                 
278 Ibid., p. 196. 
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Ora, como se pode observar, não exige o CDC que se tratem os eventos supervenientes 

de acontecimentos imprevisíveis, nem tampouco que à excessiva onerosidade do consumidor 

deva corresponder excessiva vantagem para o fornecedor. Alcio Manoel de Sousa Figueiredo, 

nesse sentido, preleciona: 

 
A teoria da onerosidade excessiva do Código do Consumidor não exige que 
o acontecimento superveniente seja imprevisível, extraordinário, irresistível 
e excepcional, isto é, para a revisão contratual no CDC, somente é 
necessário que o acontecimento seja superveniente.279 
 

Pode-se até mesmo afirmar, assim, que o legislador consumerista elaborou uma nova 

teoria de revisão contratual: a teoria da excessiva onerosidade superveniente. 

É dentro desta perspectiva, da onerosidade excessiva superveniente, e nada mais, que 

devem se posicionar os magistrados, nos casos concretos postos à apreciação, nunca se 

podendo deslembrar que a revisão contratual280 é um direito básico do consumidor. 

Em outras palavras, tendo havido a ocorrência de um evento superveniente que tenha 

rompido a relação de equivalência entre prestação e contraprestação, por ter outorgado ao 

consumidor uma excessiva onerosidade, impõe-se a revisão judicial do contrato, em busca, 

sempre, de um parâmetro mais próximo da justiça e do equilíbrio contratual. Isto porque, 

como bem alertado por Rogério Donninni, o CDC objetiva “tornar o contrato de consumo 

mais justo e eqüânime, evitando, assim, que distorções de ordem social, financeira ou 

econômica que afetem a relação contratual provoquem um desequilíbrio no contrato e, por 

via de conseqüência, prejudiquem o consumidor” 281.  

                                                 
279 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Sousa. Revisão do Contrato...Op. Cit., p. 141. 
280 Como afirma Gustavo Tepedino: “A revisão contratual torna-se assim, no âmbito das relações de consumo, 
instrumento importante de intervenção do juiz na realidade contratual, evitando que situações de crise 
econômica inesperadas possam levar o devedor ao inadimplemento, quando não à insolvência”. TEPEDINO, 
Gustavo. Efeitos da Crise Econômica na Execução dos Contratos. Elementos para a configuração de um direito 
da crise econômica. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 73-111, p. 108.  
281 DONNINNI, Rogério Ferraz. A Revisão dos Contratos no Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 173-174. 
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Em suma, assim como as demais previsões do Código de Defesa do Consumidor, a 

norma contida em seu art. 6º, V, 2ª parte propõe-se a outorgar ao magistrado a possibilidade 

de reequilibrar o contrato, mediante a atividade interventiva em seu próprio conteúdo 

material, colocando-se como um importantíssimo instrumento de consecução e materialização 

do princípio da equivalência material das prestações contratuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A revisão judicial dos contratos constitui-se num dos principais capítulos de um novo 

direito contratual e, mais especificamente, de uma renovada concepção social do contrato, 

marcada essa pela presença dos agora rotulados princípios sociais contratuais bem como por 

um novo papel desempenhado pelas leis, que agora incidem diretamente no conteúdo material 

dos pactos na experiência brasileira, sendo exemplo, na experiência brasileira, o Código de 

Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. 

Em especial, a revisão judicial dos contratos é corolário, e materialização prática, do 

princípio da equivalência material das prestações contratuais, ligando-se, portanto, 

essencialmente, às idéias de justiça, proporcionalidade e equilíbrio contratual. 

Essas idéias, aliás, acabam condicionando a própria revisão judicial, eis que somente 

um contrato injusto e desequilibrado poderá ser objeto de qualquer espécie de atividade 

interventiva por parte do magistrado.  

Esse, assim, tem sua atuação essencialmente limitada pelas noções de justiça e 

equilíbrio contratual, as quais se corporificam na análise da presença ou ausência, dentro da 

relação contratual, de onerosidade excessiva, para a parte hipossuficiente, e, eventualmente, 

de vantagem exagerada, para a parte economicamente mais forte. E dentro dessa limitação de 

atuação, o magistrado, para a identificação dessas categorias jurídicas, que se perfazem como 

conceitos jurídicos indeterminados, deverá se socorrer das regras da experiência ordinária, do 

manacial principiológico da concepção social contratual e ainda, analogicamente, das 

disposições contidas nos incisos do § 1º do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. 

Não obstante a revisão judicial contratual situe-se como parte integrante essencial dos 

princípios sociais contratuais, o que, por si só, já autorizaria a correção da relação de 
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equivalência pelo magistrado, identificam-se algumas hipóteses legislativas que autorizam a 

revisão dos contratos, desde que corporificados, na relação negocial, os seus pressupostos. 

Essas hipóteses são as cláusulas abusivas, a lesão e a alteração das circunstâncias 

contemporâneas à formação do contrato – teoria da imprevisão e onerosidade excessiva 

superveniente –, todas elas, de forte cunho histórico, positivadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, especificamente no Código de Defesa do Consumidor e do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Partindo para uma opção de análise focada nessas duas normas contratualmente 

cogentes, mostra-se possível proceder à realização de um quadro das hipóteses de revisão 

judicial dos contratos, chegando-se a algumas conclusões importantes. 

Assim, primeiramente em relação à lesão, pode-se afirmar que esta se encontra 

estampada, no Código Civil de 2002, em seu art. 157, como uma espécie de defeito do 

consentimento, congregando, para a sua tipificação elementos subjetivos (necessidade e 

inexperiência da parte prejudicada, sem haver exigência do dolo de aproveitamento da parte 

não prejudicada) e um elemento objetivo consistente na desproporção manifesta entre o valor 

da prestação e o valor da prestação oposta. Como vício de vontade que é, a lesão encetaria, 

em princípio, a anulação do negócio jurídico. Entretanto, existem opções tendentes à revisão 

do contrato e à conservação da avença, as quais deverão ser seguidas pelo magistrado. 

A lesão encontra-se também presente no Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente em seu art. 6º, V, 1ª parte, corporificando aqui instituto dissociado do modelo 

do Código Civil, e mesmo dos modelos das legislações francesa e alemã, por se preocupar 

apenas, expressamente, com o elemento objetivo da desproporcionalidade manifesta das 

prestações contratuais, estando os elementos subjetivos de inferioridade todos implicitamente 

pressupostos em razão da presunção de vulnerabilidade do consumidor nas relações de 

consumo. 
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Pode-se dizer, portanto, que a lesão no Código de Defesa do Consumidor apresenta o 

mais alto grau de objetividade, corporificado apenas na desproporção das prestações 

contratuais, o que sempre deverá ser lembrado e mesmo enaltecido na prática judiciária, com 

o propósito de se permitir a revisão dos contratos de consumo. 

As cláusulas abusivas, por sua vez, encontram-se elencadas no art. 51 do Código de 

Defesa do Consumidor, que oferece uma lista não exaustiva de hipóteses contratuais vedadas 

de inserção nos contratos de consumo, sob pena de nulidade de pleno direito.  

Em relação a tais cláusulas, entretanto, é mais importante observar a presença, no 

inciso IV do art. 51 do CDC, de duas cláusulas gerais, a um só tempo: a cláusula geral da boa-

fé objetiva e a cláusula geral da equivalência material das prestações contratuais. Isso tem 

lugar porque tanto a boa-fé objetiva quanto a equivalência material devem ser encaradas como 

critérios de identificação da abusividade das cláusulas, de modo a permitir ao intérprete-juiz a 

sua revisão judicial da avença. 

Há de se notar, por fim, que as cláusulas abusivas podem ser tidas como categorias 

jurídicas autônomas. Tal pode ser constatado a partir da inteligência do art. 424 do Código 

Civil de 2002, o qual contém a previsão de verdadeira cláusula abusiva para os contratos 

comuns civis, o que permite a possibilidade de revisão desses. 

Por fim, a revisão judicial contratual em virtude da alteração das circunstâncias 

iniciais contemporâneas à formação do contrato poderá se fundamentar tanto na teoria da 

imprevisão, presente no Código Civil de 2002, em seus artigos 478 a 480 e 317, quanto na 

onerosidade excessiva superveniente, presente no Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 6º, V, 2ª parte. 

Em relação à regulação proposta pelo Código Civil, tem-se que, não obstante o art. 

478 refira-se ao termo “resolução por onerosidade excessiva”, a aplicação da norma, pelo 

intérprete, deve ocorrer, sempre que possível, no sentido da revisão judicial, em face de uma 
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interpretação mais sistematizada das disposições pertinentes à teoria da imprevisão no Código 

Civil, a exemplo dos arts. 317 e 480, bem como se se levar em conta que o sistema de revisão 

deve ser sempre tido como prevalente em relação ao sistema de desfazimento contratual, em 

face do princípio da conservação do contrato. 

Por outro lado, a revisão judicial do contrato em razão de onerosidade excessiva 

superveniente, conforme determina o art. 6º, V, 2ª parte do CDC, é bem mais benéfica à parte 

prejudicada, eis que, num caminho de intensa objetivação, promove-se levando em conta 

apenas a onerosidade excessiva causada por evento futuro, superveniente, não havendo que se 

falar na necessidade de imprevisibilidade desse evento pelo consumidor. Com isso, pode-se 

até mesmo afirmar que a sistemática proposta pelo CDC aproxima-se por demais da antiga 

cláusula rebus sic stantibus, preocupada essa tão somente com a própria relação de 

equivalência das prestações. 

Todas estas hipóteses de revisão contratual, cláusulas abusivas, lesão, alteração das 

circunstâncias contemporâneas à formação dos contratos, por se tratarem de hipóteses de 

revisão judicial, materializam os princípios sociais contratuais, em especial, o princípio da 

equivalência material das prestações contratuais. 

Estes hão de ser, portanto, observados, trabalhados e densificados pelo intérprete-juiz, 

até mesmo para a exata conformação, no campo dos contratos, de uma ordem jurídica, 

constitucional e infraconstitucional, que se quer e que se pretende justa. 

Aliás, nesse prisma, a justiça e o equilíbrio contratual, bem como o seu princípio 

conformador, a equivalência material das prestações contratuais, são as facetas que devem 

governar todas as ações dos intérpretes e julgadores na seara dos contratos, especificamente 

no campo da revisão contratual, o que somente demonstra a enorme importância e 

responsabilidade de suas atividades. 
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A revisão judicial contratual é, portanto, um caminho que se impõe e que deve sempre 

ser buscado pelo magistrado, a fim de se buscar a conservação da avença de forma útil, justa e 

equilibrada.  

Em suma então, diante de todo esse quadro, pode-se ter a revisão judicial dos 

contratos como um princípio máximo de correção da relação de equivalência das prestações 

contratuais. E, de igual modo, pode-se tê-la como conceito essencialmente interligado aos 

conceitos da concepção social e dos princípios sociais dos contratos, especialmente o 

princípio da equivalência material das prestações contratuais, justamente porque todos esses 

têm como norte a busca incessante de justiça, proporcionalidade e equilíbrio contratual. 
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