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INTRODUÇÃO 

  

 

Quem contrata confia no cumprimento do acordo ajustado e projetado no 

futuro, ou seja, quando a execução não é imediata. “Contratar é prever. O contrato é um 

empreendimento sobre o futuro.”
1
 Assim, é possível afirmar, sem a pretensão de definir, 

que o contrato constitui um “mecanismo para a realização de finalidades socialmente 

relevantes”
2
 por meio do qual os contratantes, além do objeto contratado, preveem seus 

direitos e obrigações, pagamentos, prazos, responsabilidades, vigência e outros aspectos 

que fazem parte da avença e se prestam à satisfação de necessidades. 

 

De acordo com o que é lícito, possível e determinado ou determinável, os 

contratantes têm, segundo a autonomia privada, a liberdade de entabular vínculos jurídicos 

que, na prática, tornam-se lei entre as partes, como mandamento do princípio secular pacta 

sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos), verdadeiro paradigma do cumprimento 

contratual, para que a previsão expressa no contrato constitua a segurança necessária para a 

satisfação das obrigações contraídas. É essa, na verdade, a expressão primeira do pacta 

sunt servanda, que tutela o interesse do credor quanto ao recebimento da prestação que lhe 

é devida e, por outro lado, obriga o devedor a cumpri-la. O contrato tende a ser um 

elemento que se presta à redução da incerteza. 

 

Por isso, é possível extrair da lição de José de Oliveira Ascensão que, quando 

do cumprimento do contrato, ou de sua análise pelo intérprete no caso de litígio, devem ser 

observadas a “bases do negócio” ou, como denominam os germânicos, 

Geschäftsgrundlage, ou seja, as circunstâncias em que as partes celebraram a avença, para 

que se possa projetar o fim almejado pelas partes em consonância com o que imaginaram. 

Segundo o referido mestre português, “a realidade histórica que explica o negócio é deste 

modo constitutiva da vinculatividade do negócio. Não é conteúdo do negócio – não 

pertence ao seu clausulado. Mas é um pressuposto de se negociar”.
3
 

 

                                                 
1
 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis, p. 156. 

2
 ASSIS, Araken de; e outros. Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5: Direitos das obrigações, p. 10. 

3
 ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 25, p. 93. 



11 

 

 

A experiência revela que, diante da complexidade das relações humanas, é 

cada vez mais recomendável que as partes contratantes acautelem-se e tomem as 

providências necessárias para, o quanto possível, fazer do instrumento contratual um 

retrato fiel de suas vontades, sem descurar dos riscos que possam surgir durante a sua 

execução. 

 

No contrato, instrumento lançado em prol da circulação de riquezas, é natural 

que os contratantes preocupem-se em prever os riscos a que estão expostos, buscando 

evitar, nas cláusulas contratuais, surpresas indesejáveis, a exemplo dos conflitos derivados 

do descumprimento e, ao que nos interessa, dos eventos que acabam por onerar por demais 

uma das partes. Mas “o contratante, em regra, preocupa-se, especialmente, com os efeitos 

principais do contrato. Descuida-se dos pormenores e das consequências secundárias”.
4
 

 

Não obstante a mais acurada previsão dos riscos e acontecimentos, inúmeros 

são os eventos que podem influenciar ou, até mesmo, impedir a execução do contrato, por 

mais bem detalhado e completo que seja o instrumento. Na prática, sabe-se como um 

contrato se inicia, não como termina. O contrato pode sofrer inúmeras influências externas 

que acabam por impactar o cumprimento imaginado pelas partes no momento da 

contratação, como, por exemplo, alterações de ordem climática, econômica, social e 

política. “No caso brasileiro, dominado pela inflação crônica, o conhecimento de índices é 

indispensável tanto para garantir equilíbrios contratuais, quanto para proceder a avaliações 

equitativas.”
5
  

 

De acordo com a lição de Georges Ripert, “O direito romano primitivo pouco 

se tinha importado com o desequilíbrio posterior à formação do contrato”.
6
 Graciano, 

renomado professor de Bolonha, na Itália, no século XII, conforme lembra Paulo Carneiro 

Maia,
7
 é tido como precursor de uma cláusula que refletia as ideias de São Tomás de 

Aquino, defensor da possibilidade de revisão contratual em razão da superveniência de 

circunstâncias imprevisíveis e extraordinárias. Surgia, então, na Idade Média, a conhecida 

cláusula rebus sic stantibus. 

 

                                                 
4
 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da evolução da teoria dos contratos, p. 103. 

5
 LEITE, Eduardo de Oliveira. Monografia jurídica, p. 171. 

6
 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis, p. 137. 

7
 MAIA, Paulo Carneiro. Da cláusula rebus sic stantibus, p. 37. 
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Como relativização do pacta sunt servanda, foi admitida a resolução judicial 

do contrato por onerosidade excessiva superveniente com a finalidade de restabelecer o 

equilíbrio entre as partes afetadas pelo desequilíbrio pós-contratual. Trata-se, pois, do 

conceito da cláusula rebus sic stantibus, por vezes chamada genericamente de “Teoria da 

Imprevisão”, atualmente expressa pela possibilidade de resolução do contrato em razão da 

superveniente onerosidade excessiva. Na Itália, é referida como risoluzione del contrato 

per eccesiva onerosità.
8
 Na França, imprévision.

9
 Na Inglaterra, referem-se os teóricos à 

chamada frustration
10

 ou impracticability.
11

 Na Argentina, resolución del contrato 

excesivamente oneroso. Na Alemanha, Wegfall der Geschäftsgrundlage.
12

 

 

A ideia de possibilidade de resolução judicial do contrato por conta da 

superveniente onerosidade excessiva de uma das partes ganhou força, modernamente, em 

plena Primeira Guerra Mundial, a partir do célebre julgamento ocorrido em 30 de março de 

1916, em questão travada pela Compagnie Génerale d‟Éclairage de Bordeaux e a cidade de 

Bordeaux, na França. Surgia, assim, a Teoria da Imprevisão, a partir da conhecida Lei 

Failliot, na França, de 21 de janeiro 1918, que possibilitou a sua aplicação para permitir, 

diante da alteração das circunstâncias contratuais em razão de eventos imprevisíveis e 

extraordinários, a revisão judicial do contrato de modo a extingui-lo ou alterá-lo, a fim de 

restabelecer o equilíbrio entre as partes tal como previsto no início do contrato. 

 

Contudo, a possibilidade de resolução ou revisão do contrato por conta da 

alteração das circunstâncias, ainda no século XX, foi vista com reservas, tendo Georges 

Ripert asseverado, ainda na primeira metade daquele século, que “admitir a revisão dos 

contratos, todas as vezes que se apresente uma situação que não foi prevista pelas partes, 

seria tirar ao contrato a sua própria utilidade que consiste em garantir o credor contra o 

imprevisto”.
13

 

                                                 
8
 O Código Civil italiano se ocupa do tema nas regras dos artigos 1.467, 1.468 e 1.469, transcritos no 

segundo capítulo deste trabalho. 
9
 Na França, a Teoria da Imprevisão teve aplicação restrita ao Direito Administrativo. 

10
 De acordo com José Félix Chamie, no artigo Frustation of contract e impossibility of performance en el 

common law inglés, publicado na Revista de Derecho Privado, n. 16, p. 191, entende-se por frustration a 

impossibilidade de realizar a finalidade do contrato por conta de eventos externos.  
11

 Segundo referido, sinteticamente, por Paolo Gallo, na obra Sopravvenienza Contrattuale e problemi di 

gestione del contratto, p. 57, frustration corresponde à impossibilidade de atingir o escopo do contrato e 

impracticability, ao aumento da dificuldade de execução do contrato. 
12 O Código Civil alemão, o Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), no parágrafo 313, prevê a possibilidade de 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente.  
13

 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis, p. 156. 
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      Ao longo da história, as leis refletiram os momentos em que estavam inseridas. 

Se as leis são regras de convivência e derivam de um dado ambiente social, político e 

econômico, os contratos, da mesma forma, inserem-se em um cenário particular, de 

circunstâncias próprias, que precisam ser analisadas de forma a não prejudicar o equilíbrio 

entre as partes, em privilégio aos princípios da boa-fé e da função social do contrato, 

estampados na legislação civil em vigor. Ademais, a moderna compreensão do Direito 

Civil, bem como dos princípios que o norteiam, tende ao favorecimento da igualdade entre 

as partes, da boa-fé, bem como do reconhecimento de que o contrato desempenha 

verdadeira função social. O direito não tolera o desequilíbrio e a desigualdade.   

 

Conforme a lição enfática de Álvaro Villaça Azevedo, “o Direito não suporta o 

enriquecimento sem causa, seja por que motivo for”.
14

 Sendo assim, por conta da alteração 

das circunstâncias contratuais em virtude de evento imprevisível, acompanhada do 

desequilíbrio das prestações, a onerosidade excessiva de uma das partes pode constituir 

causa para a resolução superveniente do contrato. 

 

É certo que, se as partes se compuserem de modo adequar ou extinguir o 

contrato diante da superveniente onerosidade excessiva, não será necessária a intervenção 

do Poder Judiciário, que somente intervirá no caso de conflito, assim como a arbitragem, 

caso prefiram os envolvidos. 

 

O Código Civil de 2002 não previu, expressamente, o princípio pacta sunt 

servanda. No entanto, no nítido interesse de estabelecer a paridade contratual, privilegiou a 

boa-fé (art. 422), a função social do contrato (art. 421), e, a par dessas normas, conjecturou 

a possibilidade de resolução judicial do contrato por conta da superveniente onerosidade 

excessiva, se consideradas as circunstâncias de sua celebração.  

 

Há casos, não raros, em que o ajuste expresso pelas partes no contrato não é 

suficiente para regular a solução de um impasse entre elas em razão de uma circunstância 

absolutamente nova, impensada, imprevisível, que influencia as “bases do negócio”, 

                                                 
14

 VILLAÇA AZEVEDO, Álvaro. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva na 

extinção dos contratos, p. 5. 
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tornando assaz onerosa a prestação de uma das partes diante do que foi imaginado quando 

da ocasião da contratação. 

 

 Nos contratos de execução diferida e nos contratos de duração (execução 

periódica ou continuada), caso haja mudança substancial e imprevisível das circunstâncias 

que permeiam o cumprimento contratual, pode ser que ocorram eventos que impliquem em 

ônus demasiado para uma parte e vantagem excessiva para outra, quebrando, dessa 

maneira, o equilíbrio contratual privilegiado e querido pelo Direito. 

 

A possibilidade de resolução dos contratos por onerosidade excessiva 

superveniente situa-se, pois, no âmbito dos remédios jurídicos contra o cometimento de 

injustiças. 

 

Neste trabalho, não trataremos da onerosidade excessiva anterior ou 

concomitante à celebração do contrato. Interessa-nos, apenas, a onerosidade excessiva 

superveniente ao momento da contratação, tal como previsto nas regras dos artigos 317, 

478 e 479 do Código Civil, além da regra do art. 6, V, do Código de Defesa do 

Consumidor, notadamente no que diz respeito aos contratos aleatórios, por conta do 

importante papel que esses contratos atualmente desempenham na economia e em razão da 

vacilante orientação até agora manifestada pela doutrina a respeito da possibilidade, ou 

não, da resolução do contrato aleatório por conta da superveniente onerosidade excessiva.  

 

Quando eventos imprevisíveis ocorrem, eles também incidem no âmbito dos 

contratos em que as prestações das partes não são equivalentes, como é o caso dos 

contratos aleatórios. Vale dizer, desde já, de acordo com a lição de Orlando Gomes, que 

“aleatório é, em suma, o contrato em que, seguramente, é incerto o direito à prestação, 

como no jogo, a duração desta, como na renda vitalícia, ou a individuação da parte que vai 

supri-la, como na aposta”.
15

 Assim, se a incerteza é inerente à preocupação dos 

contratantes com relação ao cumprimento dos contratos em geral, ela é ainda mais evidente 

nos contratos aleatórios, que são aqueles caracterizados pela dúvida na apropriação de 

lucro ou verificação de prejuízo em virtude do cumprimento da prestação.  

 

                                                 
15

 GOMES, Orlando. Contratos, p. 80. 
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É certo, pois, que a onerosidade excessiva é reconhecida pela lei como causa 

possível à resolução judicial do contrato. Há quem defenda, categoricamente, que não teria 

lugar no âmbito do contrato aleatório a aplicação da resolução judicial por onerosidade 

excessiva superveniente. E, para confirmar essa afirmação, vale notar o entendimento 

categórico de Georges Ripert, segundo o qual “não se tratará, enfim, de revisão se o 

contrato tem um caráter aleatório”.
16

 Orlando Gomes foi categórico ao afirmar que “a 

rescisão por onerosidade excessiva cabe unicamente nos contratos comutativos. Nos 

aleatórios, obviamente não se justifica”.
17

 Também Caio Mario da Silva Pereira
18

 

manifestou-se contrariamente à possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente.  

 

No entanto, a par do crescimento econômico brasileiro, da proliferação dos 

contratos aleatórios e, naturalmente, dos riscos contratuais, bem como da importância que 

esses contratos atualmente possuem no mundo dos negócios, a exemplo dos contratos 

aleatórios de venda e compra ou de seguro, cumpre estampar, em conjunto com as 

modernas regras e diretrizes que norteiam a teoria geral dos contratos, o entendimento de 

que o contrato aleatório, tal como expressamente previsto no Código Civil Argentino,
19

 

pode sujeitar-se à resolução judicial por conta da superveniente onerosidade excessiva.  

 

Se os contratos aleatórios são relevantes para o mundo dos negócios e, em 

muitos casos, são evidentes os problemas econômicos enfrentados pelas partes em razão 

dos eventos imprevisíveis que surgem no curso da execução contratual, há a demanda por 

uma reflexão jurídica que, conforme será defendido neste trabalho, não permita a 

afirmação singela de que “quanto aos contratos aleatórios não se justificaria a aplicação da 

Teoria da Imprevisão”. 

 

Procuraremos demonstrar neste trabalho que simplesmente alijar o contrato 

aleatório da possibilidade da resolução judicial por conta da superveniente onerosidade 

                                                 
16

 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis, p. 160. 
17

GOMES, Orlando. Idem, p. 200. 
18

 Segundo Caio Mario da Silva Pereira, no v. 3, p. 142 das Instituições de Direito Civil, “nunca haverá lugar 

para a aplicação da teoria da imprevisão naqueles casos em que a onerosidade excessiva provém da álea 

normal e não do acontecimento imprevisto, como ainda nos contratos aleatórios, em que o ganho e a perda 

não podem estar sujeitos a um gabarito predeterminado”.  
19

 Na Argentina, de acordo com a regra do art. 1.198 do Código Civil de 1968, foi reconhecida a 

possibilidade de extinção do contrato aleatório por conta da onerosidade excessiva superveniente.  
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excessiva não é a solução adequada conforme o equilíbrio contratual previsto na lei – a 

função social do contrato – e o sistema da tão conhecida cláusula rebus sic stantibus.  

 

Nesse aspecto, vale indagar: no contrato aleatório, seria possível socorrer a 

parte que se encontra onerada muito além da álea normal do contrato por conta de evento 

imprevisível, superveniente à contratação? Qual a medida do desequilíbrio contratual em 

um contrato sabidamente sujeito ao risco? O contrato aleatório pode ser extinto ou revisto 

por conta da superveniente onerosidade excessiva de uma das partes? Sendo possível a 

extinção do contrato aleatório por onerosidade excessiva, qual a medida da revisão a que 

está adstrito o aplicador do direito, em atendimento ao comando legal e à garantia do 

cumprimento do contrato?   

 

As respostas a tais perguntas não nos parecem respondidas de acordo com a 

parte da doutrina que trata, corriqueiramente, da possibilidade de resolução judicial do 

contrato – comutativo – por conta da superveniente onerosidade excessiva. 

 

O contrato aleatório, exatamente por estar ligado à incerteza e ao risco, revela 

uma complexidade maior que a dos contratos comutativos no tocante à detecção dos 

limites da álea contratada pelas partes e, a partir daí, ao reconhecimento da onerosidade 

excessiva a quem, no momento da contratação, assumiu o risco da prestação aleatória, 

sujeita à sorte, com probabilidade de ganho ou perda. 

 

Tentaremos provar que os contratos aleatórios, que diferem dos comutativos 

por conta da álea neles envolvida, estão sujeitos, sim, a eventos imprevisíveis que 

justificam a resolução por conta da onerosidade excessiva. Para esse fim, buscaremos 

fundamentos históricos, doutrinários e legislativos, ainda que estrangeiros, para permitir a 

nítida defesa do entendimento de que o contrato aleatório, com o cuidado devido, pode ser 

resolvido por conta da superveniente onerosidade excessiva. 

 

Trata-se, pois, de um entendimento possível e útil de que o contrato aleatório 

pode ser resolvido, ou até mesmo revisado, em razão da superveniente onerosidade 

excessiva, em privilégio à função social do contrato. 
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CAPÍTULO I:  

ÁLEA E RISCO 

 

 

I.1. O significado de álea e risco 

 

A noção de “álea”, que dá origem à palavra “aleatório”, está intimamente 

ligada ao significado de jogo, sorte, risco, incerteza, acaso. Desse modo, um evento é 

aleatório na medida em que, projetado para o futuro, é incerto o seu resultado. 

 

A arte de prever não é novidade na história humana e pode derivar da análise 

ou do cálculo de um conjunto de dados que constituem as informações necessárias à 

projeção ou expectativa de um resultado, que pode ou não vir a ser confirmado a depender 

de evento ou eventos futuros. É notável, nesse sentido, diante da incerteza sobre os 

acontecimentos futuros, a célebre expressão alea jacta est (a sorte está lançada), que há 

mais de dois mil anos teria sido pronunciada por Caio Júlio César ao atravessar o Rubicão, 

vindo da Gália, quando marchava com sua tropa em direção a Roma. 

 

São inúmeros os fatores que influenciam os atos e eventos humanos. Nos 

eventos que perduram no tempo, do ponto de partida até o ponto imaginado, seja sob o 

aspecto obrigacional ou simplesmente temporal, podem ocorrer diversas variantes que 

impactam diretamente o resultado pretendido. Em uma viagem de automóvel, por exemplo, 

há um horário de saída, considerando determinado trajeto, e estima-se um horário de 

chegada ao destino. Porém, fatores imponderáveis acontecem, e um pneu furado, uma 

queda de barreira na rodovia ou outra circunstância adversa podem alterar 

significativamente a viagem planejada. Geralmente, as previsões não se confirmam porque 

as premissas consideradas não ocorrem da maneira como são projetadas. Além disso, 

eventos imprevisíveis acontecem. 

 

 Na prática, os atos e eventos humanos, por mais previsíveis que sejam, são 

sempre acompanhados por certo grau de incerteza. Ou seja, “quando as partes celebram um 

pacto acompanha-as a consciência plena de que, com a vinculação, assumem determinados 
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riscos e todos eles encerram uma ideia probabilística”.
20

 Sempre há a expectativa de 

confirmação da previsão, por mais certa que seja.  

 

Os acontecimentos da vida, de acordo com a probabilidade, por mais 

previsíveis que sejam estatística ou matematicamente, estão sujeitos a uma margem de 

incerteza. E quanto mais se afasta do cálculo matemático e se aproxima do empírico, mais 

aleatório torna-se o resultado esperado. 

 

É aleatório, de acordo com a noção genérica e usual que lhe é atribuída, um 

evento favorável ou desfavorável a alguém que se dispõe ou se sujeita à sorte, à incerteza, 

à probabilidade de ganho ou perda. Está sujeito à aleatoriedade quem joga na loteria, 

contrata um seguro ou, do mesmo modo, sujeita-se ao risco de obter vantagem ou não em 

virtude de um evento futuro. A álea
21

 é, portanto, a possibilidade de ocorrência de um 

evento futuro favorável ou desfavorável ao interesse de um indivíduo.
22

 

 

Do ponto de vista contratual, além do cumprimento da obrigação principal, as 

partes se preocupam com o inadimplemento e com a possibilidade de perda econômica. 

Assim, a incerteza quanto ao sofrimento de uma perda econômica ou de um dano 

financeiro está diretamente ligada, para as partes no contrato, à noção de risco.
23

 Por isso, 

nos contratos em que se admite a negociação entre as partes, estas procuram, sempre que 

possível, mitigar os riscos a que estão expostas. 

 

Quando contratam, as partes tendem a prever e, geralmente, repartir os riscos 

de modo a equilibrar a relação contratual. Quando há a possibilidade de negociar e discutir 

as cláusulas contratuais, sobretudo quando as partes gozam de paridade econômica e 

semelhantes características sociais, culturais ou até mesmo empresariais, e conhecem os 

                                                 
20

 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão e os Contratos Aleatórios. RT, v. 782, p. 79. 
21

 A par do entendimento acima exposto, “A álea é, portanto, o acontecimento futuro e incerto sob o qual as 

partes contratam (dies incertus an et incertus quando)”. CASTELLO BRANCO, Elcir. Contrato aleatório. 

Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 19. p. 191. 
22

 DI GIANDOMENICO, G. Trattato di Direito Privato. V. XIV. I contratti specialli – I contratti aleatori, p. 

4. 
23

 FEITOSA, Maria Luiza P. Alencar M. As relações multiformes entre contrato e risco. RTDC, v. 23, jul.-

set. 2005, p. 38. Segundo essa teórica, é possível sistematizar o entendimento dos riscos em dois planos. O 

primeiro deles, quanto aos riscos técnicos, corresponde aos acontecimentos possíveis de ocorrer em data 

incerta que atingem somente os interessados. Nesse caso, o contrato é o causador e produto do risco. No 

segundo plano, podem ser entendidos os riscos globais, que são os grandes riscos, de abrangência 

internacional, que podem causar grandes prejuízos em massa. 
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riscos a que estão expostas em um modelo contratual, é natural que haja o 

compartilhamento dos riscos, ou, ao menos, a precificação da assunção de determinado 

risco. É natural, assim, o impacto do risco no preço do contrato. Por exemplo, o 

acautelamento de um contratante em assegurar o objeto da prestação pretendida, por meio 

da contratação de um seguro, faz aumentar o preço do contrato. Geralmente, para minorar 

o risco é majorado o preço. 

 

As partes ficam livres do risco se um contrato é executado da forma 

convencionada. Há, pois, risco de cumprimento contratual nos contratos em que a vigência 

do contrato se protrai no tempo. O risco diz respeito aos eventos supervenientes à 

celebração do contrato e que mudam o seu contexto.  

 

Segundo o entendimento da jurista italiana Maria Cristina Diener,
24

 é possível 

distinguir entre álea jurídica e álea econômica do contrato. Para ela, a assunção de um risco 

contratual é inerente à causa do contrato e permite a interpretação de que se trata da álea 

jurídica, como, por exemplo, a incerteza quanto ao exato cumprimento do contrato 

aleatório. Já a álea econômica pode ser caracterizada pela oscilação do valor de mercado 

que causa impacto sobre o valor da prestação, como, por exemplo, a variação do preço dos 

materiais em um contrato de empreitada. 

 

Seguindo essa orientação, a álea econômica corresponde à possibilidade de 

alteração econômica ou financeira das prestações contratuais. É jurídica se, afora o aspecto 

econômico do contrato,
25

 há a possibilidade de um evento incerto e não previsto pelas 

partes no momento da contratação impactar o cumprimento do contrato, a exemplo da 

resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

 

Ainda quanto à distinção classificatória, se a incerteza de lucro ou prejuízo 

recair sobre apenas um dos contratantes, é possível afirmar que, nesse caso, a álea é 

unilateral. No caso de a possibilidade de perda ou ganho ser compartilhada entre os 

                                                 
24

 DIENER, Maria Cristina. Il contratto in generale, p. 69-70. 
25

 Vincenzo Roppo também promove distinção semelhante entre risco jurídico e risco econômico. Conforme 

se vê da obra Il contratto, nas páginas 421 e 422, o risco econômico é aquele relativo ao custo e utilidade da 

prestação devida, sendo que cada contrato apresenta um grau de risco econômico. Risco jurídico é aquele que 

diz respeito exclusivamente à prestação, excluindo o valor econômico, a depender do curso dos eventos. 
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contratantes, a álea é bilateral.
26

 A propósito do contrato aleatório, Caio Mário da Silva 

Pereira afirma que esse tipo contratual admite a álea unilateral, porque “basta que haja o 

risco para um dos contratantes”.
27

 Ainda a propósito do contrato aleatório, “como 

resultado da ideia de aleatoriedade compreendida como eventualidade de perda e de ganho 

para cada um dos contratantes, a doutrina tradicional sustenta a necessária bilateralidade da 

álea”.
28

 Concordamos com esse entendimento, tendo em vista que a incerteza constitui 

característica marcante acerca do resultado desse tipo de contrato. 

 

O risco, por sua vez, aludido pelos antigos romanos como perigo (periculum) 

ou até mesmo com o termo dano (damnum),
29

 corresponde à possibilidade de perda, que, 

no âmbito dos contratos de execução diferida ou de duração, pode ocorrer em função do 

inadimplemento, entendido como descumprimento da obrigação pactuada, ou em razão de 

circunstâncias supervenientes à celebração do contrato, previstas ou não, que modificam 

ou até mesmo impossibilitam o cumprimento contratual tal como imaginado pelas partes 

contratantes. É o “peso econômico da maior ou menor onerosidade ou na impossibilidade 

de execução do conteúdo contratual”.
30

 

 

No Código Civil, o risco é tratado em algumas regras, como a dos artigos 492 e 

494 (no caso de compra e venda), 587 (mútuo), 611 a 613 (empreitada), em decorrência da 

incidência do princípio res perit domino, sempre ligado à perda de direito pelo seu titular, 

ou seja, no risco de perda da coisa até o momento da tradição ou entrega. 

 

Como exemplo, para a aferição do risco, vale notar a distinção entre os 

diversos tipos de empreitada, que decorrem, principalmente, da repartição dos riscos entre 

o empreiteiro e o dono da obra, em relação à execução do contrato. Por isso, em privilégio 

à temática do risco, cabem alguns esclarecimentos a propósito do contrato de empreitada, 

que merece ser citado por conta da sempre presente possibilidade de variação de preços 

dos materiais e serviços empregados nas obras, as quais constituem o objeto desse modelo 

contratual.  

                                                 
26

 De acordo com Francisco Paulo de Crescenzo Marino, na Classificação dos Contratos, In: Direito dos 

Contratos, p. 41, “a álea diz-se unilateral, quando só um contratante assumir risco (como na renda vitalícia), 

ou bilateral, quando a assunção do risco estiver a cargo de ambas as partes (v.g., no jogo e aposta)”. 
27

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 3, p. 59. 
28

 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 67. 
29

 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 20. 
30

 DI GIANDOMENICO, G. Trattato di Direito Privato. V. XIV. I contratti specialli – I contratti aleatori, p. 

63. 
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Ao adotar o preço fixo global para toda a obra, por exemplo, o dono da obra 

atribui ao empreiteiro não apenas o risco de variação da quantidade de materiais e serviços 

necessários à obra, mas também o risco de variação do preço desses materiais e serviços. 

Diversamente, no caso da empreitada por medida, apenas o risco de variação do preço é 

atribuído ao empreiteiro; a variação de quantidades é assumida pelo dono da obra, uma vez 

que os preços são fixados unitariamente. No caso da empreitada por preço máximo, o risco 

de variação do preço e das quantidades é, de certa forma, dividido entre as duas partes, já 

que a variabilidade é assumida pelo dono da obra até o teto máximo fixado, sendo o 

sobrepreço assumido após ser ultrapassado o limite estabelecido. E, no caso da empreitada 

por administração, o dono da obra assume ambos os riscos referidos, já que a remuneração 

do empreiteiro não integra o preço de serviços e materiais.  

 

A lei civil, de acordo com as regras constantes nos artigos 611 e seguintes do 

Código Civil, delimita a regulamentação da empreitada muito em função dos riscos 

distribuídos entre as partes contratantes. A previsão legal é absolutamente razoável, na 

medida em que a execução de uma obra envolve uma série de imponderáveis e o sério 

risco da ocorrência de circunstâncias imprevisíveis durante o seu prazo de duração. É por 

essa razão que a lei disciplina um sistema de maior previsibilidade aos riscos envolvidos, 

respeitando, contudo, o regime de riscos definido pelas partes quando da contratação, em 

atenção ao pacta sunt servanda. Via de regra, o contrato de empreitada não tem feição 

aleatória. “La dottrina è abbastanza concorde nel ritenere che l‟appalto non rientri nei 

contratti aleatori „per loro natura‟, ma è anche abbastanza concorde nel ritenere che 

l`appalto possa diventare aleatorio „per volontà delle parti”.
31

 

 

É comum que, no curso do contrato de empreitada, os empreiteiros pretendam 

a majoração ou a repactuação do preço geralmente por conta de variação inflacionária ou 

aumento no custo dos preços dos materiais ou serviços, sob pena de abandono da obra. No 

entanto, de acordo com a regra do art. 619 do Código Civil:  

 

 

                                                 
31

 TARGAGLIA, Paolo. Eccessiva onerosità ed appalto, p. 111. Em tradução livre: “A doutrina é bastante 

concorde com o entendimento que a empreitada não corresponde aos contratos aleatórios „pela sua natureza‟, 

mas é também bastante concorde que a empreitada pode se tornar aleatória „por vontade das partes‟”. 
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Salvo estipulação em contrário, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, 

segundo plano aceito por quem a encomendou, não terá direito a exigir acréscimo no 

preço, ainda que sejam introduzidas modificações no projeto, a não ser que estas 

resultem de instruções escritas do dono da obra.  

 

Conforme a regra acima transcrita, os riscos de alta ou de baixa no preço são 

assumidos pelo empreiteiro, ficando o dono da obra, a rigor, a salvo de risco. O exemplo 

acima, relativo ao contrato de empreitada, dá conta de que a temática do risco contratual 

não é privilégio do contrato aleatório, que constitui objeto do presente trabalho e 

contempla o risco, ou a álea, já quando da sua celebração. 

 

Diante do exposto até o momento a respeito da álea e do risco, ainda resta 

esclarecer se estas são expressões distintas ou não. 

 

Segundo o entendimento manifestado por G. Di Giandomenico, seria possível 

diferenciar as expressões álea e risco, embora o próprio autor admita que a distinção 

proposta não implique em grande relevo. De acordo com o referido autor, a álea 

corresponderia à probabilidade de perda ou ganho, enquanto que o risco corresponderia 

apenas à possibilidade de dano ou prejuízo. “Appare chiaro, infatti, che il concetto di rischi 

è molto più ampio di quello di alea ed attiene alle valutazioni economiche della operazione 

contrattuale, mentre l‟alea riguarda le determinazioni giuridiche.”
32

  

 

De acordo com Paula Greco Bandeira, comumente, álea e risco são expressões 

sinônimas. Contudo, a mesma autora, em referência ao jurista italiano Aldo Boselli, 

expressa o entendimento de que “a álea traduz a ideia de probabilidade de uma vantagem 

com inerente probabilidade de perda. O risco, por sua vez, exprime o aspecto negativo 

desta situação de incerteza, ou seja, o perigo de um mal”.
33

 

 

Conforme a lição de Vincenzo Roppo, “il termine alea significa sorte (profilo 

oggettivo); e significa rischio (profilo soggettivo)”.
34

  

 

                                                 
32

 DI GIANDOMENICO, G. Trattato di Dirito Privato. V. XIV. I contratti speciali – I contratti aleatori, p. 

77. Em tradução livre: “Parece claro, de fato, que o conceito de riscos é muito mais amplo do que aquele de 

álea e atém-se às estimativas econômicas da operação contratual, enquanto a álea diz respeito às 

determinações jurídicas”. 
33

 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 21. 
34

 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 421. Em tradução livre: “O termo álea significa sorte (perfil objetivo), e 

significa risco (perfil subjetivo)”. 
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Embora haja quem prefira diferenciar álea e risco, como anteriormente 

mencionado, consideramos acertado o emprego indiscriminado dessas expressões. Isto 

porque ambos os termos exprimem, comumente, possibilidade de lucro ou exposição a um 

determinado efeito não desejado. Podem ser utilizados para designar a incerteza do lucro e 

o perigo de um resultado desfavorável. 

 

Assim, na prática, a álea corresponde ao risco, ou seja, à coexistência, no 

mesmo contrato, da possibilidade de a parte auferir lucro ou incorrer em prejuízo 

financeiro em razão da superveniência de evento ou eventos posteriores à contratação. 

Nesse contexto, o contrato, que é um instrumento dedicado à redução das incertezas, 

também é o “ambiente” gerador de riscos, na medida em que quem contrata está sujeito ao 

inadimplemento, às variações do mercado, à inflação inesperada, às influências da natureza 

e às alterações legislativas, entre outros fatores externos à relação jurídica mantida entre as 

partes que podem impactar o cumprimento do contrato da maneira como foi celebrado. 

 

 

I.2. A busca pela previsão do incerto 

 

Se todos os contratos fossem restritos àqueles em que a prestação é exaurida 

imediatamente, no momento da contratação, não haveria risco, dúvida ou incerteza quanto 

ao cumprimento da obrigação. Ao pagamento corresponderia a prestação imediata, 

momentânea. No entanto, com vistas à satisfação das mais variadas necessidades humanas, 

e de acordo com a necessidade de satisfação de interesses, são incontáveis os contratos 

criados e as soluções imaginadas para a circulação de riquezas, com prestações periódicas, 

que muitas vezes perduram por longos anos. Na medida em que a vigência dos contratos se 

protrai no tempo, as partes, naturalmente, expõem-se ao risco, à incerteza do cumprimento 

contratual, à confirmação da expectativa de lucro ou prejuízo. Na realidade, quando a 

execução do contrato se prolonga no tempo, nenhum dos envolvidos tem certeza a respeito 

do cumprimento contratual da outra parte.
35

  

 

O desenvolvimento da capacidade de empreender, de buscar alternativas para, 

em razão do incerto, estabelecer parâmetros que permitam alcançar a estabilidade e a 

                                                 
35

 MARASCO, P. Gerardo. Contratti di investimento e ratchet. Contratto e Impresa. V.19, n.3, p. 1134. 
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segurança, acabam por revelar o engenho criativo humano. Por isso é que há o seguro, a 

compra e venda de bens futuros, a venda a crédito, bem como tantos outros modelos de 

contratação que revelam a incessante busca de alternativas para a circulação de riquezas, 

que têm por objeto bens existentes ou por existir. 

 

Há incerteza quando se vincula o negócio ao jogo ou aposta, na venda 

aleatória, no seguro e na constituição de renda vitalícia, ou seja, nos negócios em que as 

partes se expõem, necessariamente, ao risco e à incerteza sobre a medida exata da 

prestação, como é típico dos contratos aleatórios. 

 

O resultado aleatório do jogo e da aposta,
36

 exemplos clássicos de negócio 

puramente aleatórios, fascina exatamente por conta da possibilidade de êxito e da 

esperança de lucro extraordinário. Há, assim, diante da incerteza de eventos fortuitos, ou 

até mesmo previsíveis, mas indesejáveis, a que todos estão sujeitos, o cuidado de se 

prevenir para tentar minorar reveses, a par da incessante busca pelo acúmulo de riqueza.  

 

Entretanto, afora o aspecto ligado ao acúmulo de riquezas, nas relações 

humanas, geralmente, as pessoas tendem a buscar estabilidade e segurança. Por isso é que 

elas contratam o seguro, por exemplo, para que, na eventualidade de um infortúnio, 

possam estar suficientemente cobertas em face de um prejuízo inesperado, porém possível. 

No mesmo sentido, a contratação de um plano de previdência que visa garantir o 

pagamento de recursos durante a velhice, embora não se saiba por quanto tempo, é atrelada 

à expectativa de vida.  

 

Embora haja incerteza quanto à medida exata das prestações em certos 

modelos contratuais, como no jogo e na aposta, no contrato de seguros, na renda vitalícia 

ou na venda e compra de bens cuja existência é incerta há sempre uma expectativa sobre o 

que pode acontecer. Por isso é que, na celebração de um contrato de longa duração, as 

partes “pretendem pôr-se ao abrigo das mutações posteriores que a experiência comum 

                                                 
36

 Conforme lembra P. Gerardo Marasco, no artigo denominado Contratti di Investimento e Ratchet, na 

página 1.135 da publicação Contratto e impresa, a doutrina, por vezes, tenta distinguir jogo e aposta, o que 

tem efeitos meramente classificatórios, já que a disciplina aplicável é a mesma, sendo que o jogo e a aposta, 

perante o ordenamento jurídico, podem ser diferenciados entre os “tutelados”, “não proibidos” e “vetados”.  
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mostra de possível verificação, substituindo às flutuações da vida a estabilidade do vínculo 

jurídico”.
37

  

 

Quando o jogador procura uma casa de apostas, ele certamente conhece o 

recurso financeiro que dispõe para empenhar no jogo. De outro lado, o prêmio deve estar à 

disposição do ganhador. No seguro, as partes têm conhecimento de que, se o infortúnio 

ocorrer, a respectiva indenização deve ser paga. O segurador calcula, previamente, o risco 

a que está exposto e, em função desse elemento, fixa o prêmio a ser pago ao segurado. Ou 

ainda, se o pescador for contratado a entregar ao adquirente todo o produto da sua pesca, 

seja qual for o resultado, por certo será estabelecido o preço hábil a tornar vantajoso ao 

pescador realizar a pesca em determinado lugar. 

 

Há, desse modo, no momento da contratação, mesmo quando são contratadas 

prestações sujeitas a evento incerto, a projeção ou a estimativa do que pode ocorrer no 

curso da execução do contrato. Há, pois, pelas partes contratantes, a expectativa de 

segurança sobre a manutenção das premissas do contrato mesmo quando se contrata sobre 

o que é incerto. Desse modo, não é justo que permaneça inalterado o modo de executar o 

contrato se forem alteradas, no curso do contrato, as circunstâncias que o balizaram no 

momento da contratação, de modo a causar prejuízo e desequilíbrio. 

 

No caso do pescador contratado para entregar ao adquirente todo o produto da 

pesca, se o rio secar, não é justo que, considerando o mesmo pagamento, obrigue-se o 

pescador a realizar a pesca em outro local, muito distante, com custos e despesas inviáveis.  

 

Assim, no tocante aos contratos aleatórios, integra a contratação e faz parte 

desse modelo contratual o conhecimento prévio do risco, da incerteza. Todavia, pode ser 

que ocorram eventos muito além do que é previsível no momento da contratação. Não se 

exclui desse tipo de contrato a possibilidade de existência de evento imprevisível, 

tipicamente extraordinário, que, não obstante a aleatoriedade caracterizadora da avença, 

extrapola os limites do risco normal do contrato. Nesse aspecto, é importante distinguir o 

evento incerto, sujeito ao risco, mas previsto pelas partes, do evento imprevisível, 

extraordinário, que se situa fora da percepção das partes no momento da contratação a 
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 GOUVEIA, Alfredo José Rodrigues Rocha de. Da teoria da imprevisão nos contratos civis, p. 46. 
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propósito do que pode ocorrer no curso do contrato. Mesmo quando as partes se sujeitam a 

evento aleatório, não é justo que se responsabilizem ilimitadamente, a não ser que 

expressamente se obriguem nesse sentido.  

 

Seja como for, embora haja incerteza quanto ao resultado esperado pelas partes 

com relação aos contratos cuja execução se protrai no tempo, a busca incessante é por 

segurança e estabilidade, por confirmação das diretrizes imaginadas e pretendidas pelas 

partes quando da celebração do contrato. Por isso é que, mesmo nos contratos aleatórios, 

nos quais o risco é sempre presente e não é possível mensurar previamente a extensão da 

vantagem ou perda, as partes, ao contratarem, preveem o sacrifício a que estão sujeitas e a 

medida econômica que pode onerá-las. 

 

 

I.3. Os limites da normalidade da álea  

 

A propósito da compreensão da álea normal do contrato,
38

 é possível afirmar 

que se trata de um risco calculado,
39

 tolerável com as características do contrato entabulado 

entre as partes. Corresponde, segundo Augusto Pino,
40

 à orbita na qual ocorrem as 

oscilações de valor causadas pelas flutuações regulares e normais do mercado. Não é 

preciso que esteja expressa ou discriminada no contrato celebrado entre as partes. 

Constitui, pois, o plexo de eventos previsíveis no curso do contrato. “A álea normal 

designa o evento normal e previsível que possa vir a ocorrer no curso da relação contratual, 

em contraposição aos eventos extraordinários e imprevisíveis que tornam excessivamente 

onerosa a prestação [...]”.
41

 No caso da locação, por exemplo, é possível que o locatário 

não pague o aluguel, cause danos ao imóvel e não pague as contas de água e luz, ou seja, 

descumpra o contrato, ou ainda que haja a variação habitual do valor da moeda por conta 

                                                 
38

 Enrico GABRIELLI, na obra L’Eccessiva Onerosità Sopravvenuta, páginas 8 a 13, promove a referência 

da abordagem de várias manifestações da doutrina italiana a respeito do entendimento de álea normal do 

contrato. Há uma corrente doutrinária que entende que o conceito de álea normal corresponde ao risco que o 

contrato comporta, ou seja, aquele a que as partes supõem estarem sujeitas quando da celebração do contrato. 

Há outra corrente que entende o conceito de álea normal como relação de conveniência e compatibilidade 

entre um risco estranho à mudança contratual e a causa típica do contrato. Segundo outro entendimento 

doutrinário, álea normal significa o risco econômico a que as partes podem estar sujeitas no contrato. Para 

outros, álea normal diz respeito à normal variação da situação econômica do contrato, se considerado o seu 

equilíbrio econômico originário e os valores de mercado. 
39

 GALGANO, Francesco. Diritto Privato, p. 337. 
40

 PINO, Augusto. La excessiva onerosidad de la prestación, p. 88. 
41

 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 51. 
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da inflação, “tudo dentro de um espectro de riscos previsíveis, inseridos na chamada álea 

normal de contratação”.
42

 

 

De acordo com a lição de Vincenzo Roppo,
43

 a álea normal do contrato 

corresponde ao risco que o contratante assume durante a contratação e para aferir essa álea 

é preciso analisar o tipo contratual, tendo em vista que cada tipo de contrato contém planos 

de repartição de riscos específicos. Exemplificativamente, considerando-se as oscilações 

típicas do contrato de bolsa (em que são negociadas ações), a álea normal desse tipo de 

contrato é totalmente diversa, ou até mesmo excessiva, tendo em conta os contratos 

celebrados com base em valores de mercados diversos daqueles da bolsa de valores. É 

sabido que o mercado de ações varia constantemente e, por vezes, radicalmente. Logo, é 

normal a álea de um contrato de bolsa com variações extremas nos preços das ações, o que 

permite afirmar, nesse caso, que a álea normal do contrato de bolsa é ilimitada.  

 

Na compra e venda de ações em bolsa, como mencionado, as oscilações no 

preço das ações são comuns no mercado. Desse modo, tais oscilações integram a álea 

normal de um contrato cujo objeto esteja atrelado a essa modalidade de comércio. Nos 

contratos aleatórios, as partes se sujeitam, obrigatoriamente, ao risco. “Mas a alteração das 

circunstâncias pode ser relevante mesmo no domínio dos contratos aleatórios, porque o que 

estiver para lá do risco tipicamente implicado no contrato pode ser atingido.”
44

 Assim, 

conforme o exemplo de José de Oliveira Ascensão, se a própria bolsa, de uma hora para a 

outra, abruptamente, sem a participação dos que nela operam, encerra suas atividades, 

enseja-se, então, um evento externo, incomum, inimaginável, que extrapola a álea normal 

do contrato. 

 

A par dos entendimentos acima expostos, extrapola a normalidade da álea o 

evento anormal e singular que ultrapassa os limites do risco acordado pelas partes no 

momento da contratação, a propósito de um determinado tipo contratual, e que tem efeito 

sobre a prestação contratada, impactando diretamente o valor econômico da obrigação. 

Desse modo, é certo que a medida financeira da prestação serve de baliza para a 
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 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão e os contratos aleatórios, p. 79. 
43

 ROPPO, Vincenzo. Il contrato, p. 952-953. 
44

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. 

RTDC, v. 25, jan.-mar. 2006, p. 102. 
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mensuração da álea normal do contrato.
45

 Por isso é que Rodolfo Sacco e Giorgio De 

Nova
46

 defendem que a álea normal corresponde aos riscos puramente econômicos 

assumidos pelas partes. No contrato de empreitada, por exemplo, as oscilações dos preços 

dos materiais envolvidos, no curso previsto do contrato, situam-se nos limites da álea 

normal do contrato. 

 

Pode ser, aliás, que as próprias partes contratantes estabeleçam, no contrato, 

um teto ou um limite para a álea do negócio. Utilizando-se da prerrogativa da liberdade de 

contratar, é plenamente possível que se estabeleça o reajuste do preço de um contrato, ou 

até mesmo sua extinção, se o preço de determinada prestação atingir um patamar 

preestabelecido. É razoável, por exemplo, que as partes estabeleçam, de acordo com a 

liberdade de contratar, que o preço do contrato será revisado, para mais ou para menos, por 

exemplo, se o valor de mercado de um determinado insumo for alterado em dez ou vinte 

por cento em um determinado período. “Le parti possono ripartirsi come meglio credono il 

rischio finale dal momento della conclusione del contrato, inserindo in esso clausole di 

adeguamento (hardship), di esonero della responsabilità, [...]”.
47

  

 

Desse modo, nos contratos aleatórios, a aleatoriedade pode incidir sobre 

critérios quantificáveis, ou seja, sobre a medida ou o número da prestação, em um 

determinado período.  

 

Nesse sentido, é possível, a depender da intenção das partes contratantes, 

limitar, ou não, de acordo com a autonomia privada e a liberdade de contratar, a 

aleatoriedade, que constitui requisito intrínseco do contrato aleatório. 

Exemplificativamente, na venda de uma safra de determinada plantação, as partes podem 

estabelecer que o adquirente pagará o preço ajustado entre as partes independentemente da 

colheita. As partes, ademais, podem limitar a álea de outro modo. Podem estabelecer que 

                                                 
45

 É inegável que o contrato desempenha papel fundamental para a circulação de riquezas, e, por esse motivo, 

os aspectos econômicos devem ser considerados para a adequação do contrato, quando necessário. Nesse 

mesmo sentido, conclui Fernando Marquezini: “É justamente pelo fato de o contrato ser, destacadamente, um 

instrumento funcional para as relações patrimoniais, e portanto econômicas, que na conjunção de índices 

aplicáveis ao controle do ajustamento do regramento contratual às circunstâncias, não se pode deixar de lado 

critérios econômicos”. MARQUEZINI, Fernando Silva. Contribuição ao estudo dos riscos contratuais e de 

sua distribuição no direito privado, p. 167. 
46

 SACCO, Rodolfo; NOVA, Giorgio de. Il Contratto. Tomo 2, p. 480. 
47

 GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, p. 8. Em tradução livre: 

“As partes podem distribuir como melhor entenderem o risco desde o momento da conclusão do contrato, 

inserindo nele cláusula de adequação (hardship), de exoneração da responsabilidade, [...]”.  
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nada será pago, ou que haverá abatimento do preço, se nada for colhido; nesse caso será, 

por certo, limitada a aleatoriedade do contrato. 

 

Ressalte-se, por oportuno, que não há que se confundir “álea” com “álea 

normal do contrato”. Conforme mencionado, álea ou risco corresponde à incerteza de lucro 

ou prejuízo. Já a álea normal do contrato corresponde aos eventos supervenientes à 

celebração do contrato que são previstos ou previsíveis, e pode ser mensurada, na prática, 

de acordo com os riscos econômicos aos quais os contratantes estão sujeitos, conforme 

previsto no contrato. Nesse contexto, no contrato de jogo ou aposta, por exemplo, a álea 

corresponde ao risco que identifica os contratos, à incerteza do jogador ou apostador 

quanto à possibilidade de ganhar o prêmio ou a aposta. Realizado o jogo ou a aposta, 

situam-se na álea normal desses contratos as possibilidades de nada ganhar, de ganhar em 

conjunto com outro jogador ou apostador e ter que compartilhar o prêmio ou, ainda, de 

ganhar a integralidade do prêmio. 

 

Promovida a distinção entre álea e álea normal do contrato, no caso de possível 

discussão entre as partes contratantes a respeito de eventual onerosidade excessiva que se 

verifique no âmbito da álea normal do contrato, o contratante que se sentir prejudicado não 

tem legitimidade para pretender o reconhecimento da onerosidade excessiva para a 

correção de pretenso desequilíbrio no contrato, na medida em que o evento faz parte do 

risco do negócio.
48

 

 

Para a aferição da medida da álea normal do contrato, ou melhor, para detectar 

se a álea normal do contrato é ultrapassada, é preciso considerar as bases ou circunstâncias 

de celebração do negócio,
49

 o ambiente econômico do momento da celebração, bem como 

sopesar o transcurso temporal entre a celebração do contrato e o momento em que ocorrer 

a necessidade de avaliação da alteração das circunstâncias contratuais. Por isso é que G. Di 

Giandomenico afirmou que “La valutazione del superamento dell‟alea normale del 

contratto si efetua mediante un giudizio di prevedibilità che si articola su profili 
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 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 60. 
49

 Segundo Karl Larenz, na obra Base del Negocio Jurídico y Cumplimiento del Contrato, p. 34, é possível 

distinguir entre base “subjetiva ou objetiva” do negócio. A base subjetiva do negócio corresponde à 

representação mental das partes, aos motivos que as influenciam para a realização do negócio. Já a base 

objetiva do contrato corresponde ao conjunto de circunstâncias cuja existência pressupõe o contrato. Diz 

respeito ao propósito das partes contratantes, à finalidade do contrato. 
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quantitativi, qualitativi e temporali”.
50

 Perfilhamo-nos a esse entendimento porque, para a 

constatação da ocorrência de eventos que excedam o espectro de previsibilidade do 

contrato, é preciso aferir os aspectos econômicos envolvidos, os eventos que não poderiam 

ser previstos pelas partes, consideradas as suas qualidades pessoais e o tipo de contrato 

celebrado, tudo ponderado em relação ao momento de celebração do contrato e o posterior 

momento de desarranjo da avença.  

 

O critério quantitativo de superação da álea normal é aferível se a prestação se 

torna, no curso do contrato, excessiva, do ponto de vista econômico. No que diz respeito ao 

critério qualitativo, é preciso avaliar se, de acordo com o tipo contratual, eventos 

extraordinários ou imprevisíveis ocorreram e, por fim, o critério temporal exige a 

comparação entre o cenário econômico no momento da contratação e o respectivo cenário 

econômico no momento da cogitada extrapolação da álea normal do contrato. 

 

Desse modo, é possível propor que, para a aferição da álea normal de um 

contrato, considerada para os fins da resolução por onerosidade excessiva, é preciso 

realizar um juízo qualitativo, quantitativo e temporal. Quantitativo porque é preciso aferir 

se a prestação, do ponto de vista econômico, ultrapassou os limites do risco contratado. 

Qualitativo porque é preciso verificar a ocorrência de eventos extraordinários ou 

imprevisíveis, considerando-se, como observa Judith Martins Costa,
51

 as circunstâncias da 

contratação (como a qualidade das partes, o tipo do contrato e o ambiente em que ocorreu a 

relação entabulada entre as partes) e os usos do local da contratação, conforme a regra do 

art. 113 do Código Civil.
52

 E temporal porque a avaliação da mudança da prestação deve 

ter em conta o momento da celebração do contrato entre as partes e o momento da 

mudança da cogitada onerosidade. 

 

Assim, objetivamente, para a avaliação de eventual extrapolação da álea 

normal de um contrato é preciso aferir o risco que as partes se comprometem a correr, 

quando da celebração do contrato, com projeção para o curso do mesmo, no tocante à 

variação do preço da prestação devida, e a medida da prestação no momento em que for 

                                                 
50

 DI GIANDOMENICO, G. Trattato di Diritto Privato. V. XIV. I contratti speciali. I contratti aleatori, p. 

115. Em tradução livre: “A estimativa de superação da álea normal do contrato se efetua mediante um juízo 

de previsão que se articula sobre perfis quantitativos, qualitativos e temporais”. 
51

 COSTA, Judith Martins Costa. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, tomo I, p. 308. 
52

 Art. 113 do Código Civil: Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 

lugar de sua celebração. 
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prestada. Ou ainda, conforme anotou Francisco Paulo de Crescenzo Marino, é preciso ter 

em conta “a oscilação na relação entre, de um lado, os custos e vantagens previsíveis da 

prestação, no momento da conclusão do contrato, e, de outro, os custos e vantagens 

efetivos, no momento da sua execução”.
53

 

 

Assim, se um empreiteiro se obrigar a construir uma estrutura metálica em um 

determinado momento, considerando que a matéria-prima da obra custa um preço “x”, e, 

quando da efetiva construção, a mesma matéria-prima, da qual ainda não dispõe o referido 

empreiteiro, passa a custar 50 “x”, é evidente, nesse caso, o rompimento da álea normal do 

contrato. Vale notar que a regra do art. 620 do Código Civil, ao tratar da empreitada, 

estabelece a possibilidade de revisão do contrato se a “álea contratual” for extrapolada, 

pois, “se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão de obra superior a um décimo 

do preço global convencionado, poderá ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se 

lhe assegure a diferença apurada”.  

 

Em relação à possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva, 

ao se considerar a álea normal de um contrato, a par do ambiente negocial, ou seja, da 

situação concreta em que se encontram as partes, bem como a análise circunstancial das 

qualidades do contratante (como sua experiência para a realização do negócio, qualidade 

empresarial, capacidade financeira, etc.), merece ser avaliado o aspecto econômico da 

prestação para a aferição da onerosidade imposta à parte e que justifica a resolução do 

contrato.  

 

Conforme ressalta o jurista italiano Riccardo Cardilli,
54

 para que seja 

configurada a onerosidade excessiva apta a ensejar a resolução do contrato, não é possível 

que esteja vinculada a circunstâncias ordinárias e previsíveis pelas partes, mas a 

circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, que não se situem na álea normal do 

contrato. É preponderante, portanto, a constatação do sacrifício econômico excessivo, além 

da álea contratada, para a resolução por onerosidade excessiva superveniente, diante da 

ocorrência de evento extraordinário e imprevisível, que importa em desequilíbrio 

contratual extremo, intolerável. 

                                                 
53

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Direitos dos Contratos. Classificação dos contratos, p. 41. 
54

 CARDILLI, Riccardo. Soppravvenienza e pericoli contrattuali. In: Modelli teorici e metodologici nella 

storia del diritto privato, p. 19. 
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Para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, conforme a regra do 

art. 478 do Código Civil, diante da necessidade da configuração da onerosidade excessiva, 

é necessário que sejam ultrapassados os limites da álea normal do contrato. Nesse sentido, 

é necessário que haja um acréscimo significativo no valor econômico da prestação de 

forma a quebrar os padrões imaginados pelas partes no momento da contratação. Impõe-se 

que, para a resolução do contrato, conforme a orientação de G. Di Giandomenico,
55

 o ônus 

suportado pela parte altere a equação econômica programada quando da celebração do 

contrato, importando em um sacrifício econômico que exceda a álea normal do contrato. 

 

Se a álea normal de um contrato, como mencionado, corresponde aos riscos 

assumidos pelas partes com relação aos eventos previstos ou previsíveis que podem ocorrer 

no curso do contrato e ser mensurados levando em consideração a variação do preço das 

prestações, a onerosidade excessiva importa no desequilíbrio contratual, verificada em 

razão de eventos extraordinários e imprevisíveis, sob a perspectiva da celebração do 

contrato. 

 

Nos contratos cuja execução se prolonga no tempo, é natural que as partes, no 

momento da contratação, atentem aos riscos a que estão expostas em função das prestações 

contratadas. Com efeito, a ocorrência de sacrifício econômico excessivo, que ultrapassa os 

limites da álea normal do contrato, pode justificar a resolução por onerosidade excessiva. 

 

 

I.4. Álea extraordinária  

 

Como referido anteriormente, os eventos ocorridos de acordo com a álea 

normal do contrato não são passíveis de resolução por onerosidade excessiva, na medida 

em que se encontram no espectro de previsibilidade das partes quando da celebração do 

contrato e inserem-se nos riscos previstos e assumidos no momento da contratação.  

 

Na regra do art. 478 do Código Civil, não foi feita referência à extrapolação da 

álea normal do contrato para que possa ocorrer a resolução por onerosidade excessiva. 
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 DI GIANDOMENICO, G. I contrati specialli – I contratti aleatori, p. 111. 



33 

 

 

Preferiu o legislador brasileiro, simplesmente, nos termos do referido artigo, estabelecer 

como diretriz para a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente a verificação, no curso do contrato, de um “evento extraordinário e 

imprevisível”. Assim, em razão do quanto até agora exposto, pode ser caracterizado como 

extraordinário e imprevisível o evento que não se situa no âmbito da álea normal do 

contrato, apesar desta expressão sequer ter sido mencionada no texto legal. 

 

De outro modo, o evento extraordinário e imprevisível insere-se na álea 

extraordinária do contrato, ou seja, no espectro dos riscos anormais que desequilibram a 

equação econômica imaginada pelas partes no momento da contratação. A economia do 

contrato pode ser alterada por eventos que as partes não controlam. “O contrato não é um 

fenômeno isolado. Ocorre inserido numa realidade social e humana”.
56

 

 

É extraordinário o acontecimento excepcional, incomum, inacreditável. A par 

desse entendimento, considera-se imprevisível o que não pode ser previsto, o inesperado, 

ou seja, o evento que, ainda que possível, foge da probabilidade dos acontecimentos, 

considerando-se as regras comuns da experiência. 

 

Considerando, pois, a letra da lei, ou seja, a referida regra do art. 478 do 

Código Civil que permite a resolução do contrato por onerosidade excessiva quando da 

ocorrência de eventos que extrapolem a álea normal do contrato, vale notar que o 

legislador utilizou a expressão imprevisível, e não imprevisto. Isso porque evento 

imprevisível permite um entendimento que diz respeito a acontecimento que as partes 

envolvidas não podiam prever no momento da contratação. Trata-se do fato excepcional, 

incomum, inacreditável, considerando-se o momento da contratação. Não se trata, 

portanto, de evento imprevisto, que simplesmente não foi previsto no momento da 

contratação, mas que poderia sê-lo. “A definição da imprevisibilidade deve ser feita com o 

auxílio do conceito de álea normal do contrato. O incluído na álea normal não pode ser 

considerado extraordinário ou imprevisível”.
57

 Assim, o evento simplesmente imprevisto, 

nos moldes da regra do art. 478 do Código Civil, não pode ser suscitado com vistas à 

possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. 

 

                                                 
56

 MONTEIRO, Antonio Pinto. Erro e teoria da imprevisão. RTDC, v. 15, p. 10. 
57

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. VI, tomo II, p. 903. 
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Conforme a lição de José de Oliveira Ascensão, as expressões “extraordinário” 

e “imprevisível” são perfeitamente harmônicas, “porque é por ser extraordinário que o 

acontecimento é imprevisível; e como traduz uma marcha dos factos que se não pode 

prever, o acontecimento é extraordinário”.
58

 São, assim, extraordinários e imprevisíveis os 

riscos anormais do contrato, que ocorrem, para sua identificação, além da equação 

econômica imaginada pelas partes por ocasião da celebração do contrato.  

 

De acordo com a orientação de Vincenzo Roppo, o parâmetro “extraordinário” 

acaba sendo absorvido pela noção de imprevisibilidade.
59

 A propósito dessa orientação, 

vale lembrar que a regra do art. 317 do Código Civil brasileiro prevê a possibilidade de 

revisão da prestação com base apenas na imprevisibilidade, revelando-se silente a respeito 

da ocorrência de evento extraordinário.  

 

É, pois, imprevisível, ainda de acordo com Roppo,
60

 o evento que não poderia 

ser previsto no momento da celebração do contrato, considerando-se a natureza deste, as 

qualidades dos contraentes e as condições do mercado, tendo em vista, ainda, o grau de 

especificidade e o grau de probabilidade do evento superveniente.  

 

Portanto, se consideradas as especificidades ou características de cada caso, e 

ainda os registros históricos pertinentes, é previsível a probabilidade de ocorrer, durante o 

ano, um longo período de estiagem na região Nordeste do Brasil, um tsunami ou terremoto 

no Japão, assim como é previsível que, na época das chuvas, no litoral do Rio de Janeiro, 

haja desmoronamentos ou desabamentos com vítimas fatais, ou, ainda, que as enchentes na 

cidade de São Paulo causem inundações, sobretudo nas já conhecidas zonas de risco.  

 

Não se despreze, assim, que a aferição da álea extraordinária do contrato 

conduz à presunção que está ligada ao evento tido como imprevisível, o que fez Vincenzo 

Roppo afirmar que “è prevedibile un fato probabile al 60%; è imprevedibile un fato con il 

2% di probabilità; per un fato probabile al 20% si discuterà”.
61
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 ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. 

RTDC, v. 25, jan.-mar. 2006, p. 105. 
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 ROPPO, Vincenzo. Il Contratto, p. 953. “Il parametro della straordinarietà non riceve autonomo rilievo, e 

finisce assorbito in quello dell‟imprevedibilità: che resta solo a comandare il giudizio.” 
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 ROPPO, Vincenzo. Idem, p. 954. 
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 ROPPO, Vincenzo. Ibidem, p. 953. Em tradução livre: “[É] previsível um fato provável a 60%; é 

imprevisível um fato com 2% de probabilidade; para um fato provável a 20% se discutirá”. 
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Considerando, por exemplo, o atual momento econômico brasileiro, em que a 

inflação gravita em torno de 6% ao ano, é improvável que a inflação alcance patamares de 

20% a 30% ao mês ou que o dólar norte-americano tenha valor inferior ao da moeda 

brasileira. No entanto, atualmente não se descarta que a inflação varie entre 0,5% e 0,8% 

ao mês ou que o valor da moeda norte-americana, valorizada a pouco mais que o dobro do 

Real, varie de 1,5 a 3 vezes o valor da moeda brasileira. 
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CAPÍTULO II:  

CONTRATOS ALEATÓRIOS: CONCEITOS, ESPÉCIES E LIMITES 

 

 

II.1. Conceito de contrato aleatório 

 

No direito romano, era utilizada a expressão periculum, indistintamente, para 

indicar uma situação perigosa, exposta a risco. Não era feita referência, nesse sentido, ao 

termo “álea”, ligado ao jogo, à sorte. Assim, o periculum exprimia, em tradução livre, 

“conceito do risco em sentido objetivo, relação entre uma pessoa e a situação perigosa, 

como o representa a linguagem vulgar, distinguindo-se, assim, da responsabilidade por 

inadimplemento”.
62

 “Il diritto romano non conosceva peraltro ancora la categoria dei 

contratti aleatori nel senso moderno dell‟espressione, [...]. Sarà però solo in tempi 

relativamente più recenti che Pothier giungerà a generalizzare la figura”.
63

 

 

Na Idade Média, foi criado o contrato de seguro. Também neste período foi 

criada a renda vitalícia. Contudo, “Só em época relativamente recente, no Iluminismo, é 

realizada elaboração da categoria dos contratos aleatórios.”
64

 

 

Os contratos aleatórios são, por excelência, contratos de risco. Neles, o 

resultado econômico esperado pelas partes é incerto. A álea, ou incerteza quanto à 

assunção de lucro ou prejuízo, a depender de evento incerto, constitui traço marcante e 

distintivo desses contratos. Nos contratos aleatórios, os contratantes perseguem um 

resultado patrimonial incerto, o qual depende necessariamente de um evento previamente 

estipulado.
65

 

 

Mas a álea ou risco não são elementos exclusivos do contrato aleatório, típico 

instrumento de incerteza quanto ao resultado esperado pelas partes. Não se exclui de um 
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 DI GIANDOMENICO, G. I contrati specialli – I contratti aleatori, p. 11. “Il concetto del rischio in senso 

obiettivo, relazione tra una persona e la situazione pericolosa, come lo rappresenta il linguaggio volgare, 

distinguendosi cosi dalla responsabilità per inadempimento.” 
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 GALLO, Paolo. Tratatto del contratto, v. I, p. 219. Em tradução livre: “O direito romano não conhecia a 

categoria dos contratos aleatórios no sentido moderno da expressão, [...] Será porém somente nos tempos 

relativamente mais recentes que Pothier generalizará a figura”. 
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 DI GIANDOMENICO, G. Idem, p. 15. 
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 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 45. 
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contrato comutativo (de prestações equivalentes entre as partes) a possibilidade de 

descumprimento, ou de ocorrência de um evento que demande a alteração das prestações 

ou até mesmo a necessidade de extinção. Por isso, não é correto afirmar, taxativamente e 

de antemão, que um contrato aleatório é mais arriscado que um contrato comutativo, 

embora no contrato aleatório não se olvide que a álea ou o risco estão sempre presentes. 

 

Não há, de todo modo, no âmbito dos contratos em geral, regra rígida a 

propósito da assunção de riscos, os quais normalmente são regulados pelas partes 

contratantes, de acordo com a autonomia privada e a liberdade de contratar. 

 

Conforme o escopo ajustado, é incerta a vantagem ou a desvantagem das 

partes, de modo a qualificar o contrato como aleatório. No entanto, o evento incerto é 

previsto no momento da contratação, quando as partes exprimem o conhecimento do risco 

a que estão sujeitas, delimitando, dessa maneira, os limites da incerteza quanto ao 

cumprimento contratual. 

 

No contrato aleatório, a prestação ajustada pelas partes integra o objeto da 

contratação.
66

 “O objeto do contrato aleatório pode abranger bens que ainda não existem, 

bens que já existem e bens que talvez não venham a existir em determinado momento”.
67

 

As partes manifestam pleno conhecimento da incerteza acerca da medida da prestação 

contratada, mas não o fazem em relação a evento imprevisível, que extrapola a 

aleatoriedade contratada e, conforme será analisado adiante, constitui elemento essencial 

para a resolução do contrato por onerosidade excessiva.  

 

A álea, no contrato aleatório, deve ser prevista de acordo com a vontade das 

partes, como no caso de venda aleatória de coisa futura, seguro, renda vitalícia, jogo ou 

aposta, e caracteriza o próprio objeto contratado.  

 

                                                 
66

 Conforme a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, exposta na obra Negócio Jurídico: existência, 

validade e eficácia, p. 134, o objeto do negócio jurídico corresponde ao seu conteúdo. É, pois, o elemento 

central do negócio. “Realmente, é a característica específica do negócio que seus efeitos lhe sejam imputados 

pelo ordenamento jurídico de acordo com os efeitos manifestados como queridos.” Ou ainda, “o que de fato 

caracteriza o negócio [...] é ser ele uma declaração de vontade, isto é, uma manifestação de vontade 

qualificada por um modelo cultural que faz com que ela socialmente seja vista como juridicamente 

vinculante”. 
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 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5, p. 415. 
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Os sujeitos contratantes projetam e calculam o risco a que estão sujeitos nos 

contratos aleatórios, bem como a influência em seu patrimônio caso ocorram as variáveis 

que podem ocorrer no decurso do contrato. Arriscam, por vontade própria, de acordo com 

as regras pactuadas, a incerteza de benesse ou perda econômica. 

 

O Código Civil napoleônico, de 1804, modelo para vários países, no art. 

1.964,
68

 indicou as diretrizes utilizadas para o entendimento do contrato aleatório, vigente, 

atualmente, nestes termos, em tradução livre: “O contrato aleatório é um acordo de 

reciprocidade com os efeitos sobre os benefícios e perdas, ou para todas as partes, ou por 

uma ou mais delas, dependente de um evento incerto”. Há, ainda, no art. 1.104 do Código 

Civil francês,
69

 a regra de que o contrato aleatório está ligado a evento incerto, no qual as 

partes estão sujeitas a ganho ou perda.  

 

O Código Civil argentino, por sua vez, na regra do art. 2.051, estabeleceu que 

“los contratos serán aleatorios, cuando sus ventajas o perdidas para ambas partes 

contratantes, o solamente para una de ellas, dependan de un acontecimiento incierto”.  

 

Diversamente dos códigos civis francês e argentino, o Código Civil brasileiro 

não definiu, textualmente, o contrato aleatório. Entretanto, tratou especificamente das 

vendas aleatórias nas regras dos artigos 458 a 461, de modo a expressar que é aleatória a 

venda que diz respeito a coisas ou fatos futuros, assumindo um dos contratantes o risco de 

não virem a existir. Também, tratou das dívidas de jogo e de aposta, nos artigos 814 e 

seguintes, estabelecendo que o jogo e a aposta, típicos contratos aleatórios, não obrigam ao 

pagamento. A esse respeito, o Código Civil tratou dos efeitos do acaso, com a nítida 

repressão ao azar. Ainda, o Código Civil regulou os contratos aleatórios de constituição de 

renda vitalícia (art. 803) e o seguro (art. 757).  

 

Conforme a lição de Silvio Rodrigues, “aleatórios são os contratos em que o 

montante da prestação de uma ou de ambas as partes não pode ser desde logo previsto, por 

                                                 
68

 Art. 1.964 do Código Civil francês: “Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, 

quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l‟une ou plusieurs d‟entre elles, 

dépendent d‟un événement incertain”. 
69

 Art. 1.104 do Código Civil francês: “Lorsque l‟équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour 

chacune des parties, d‟après un événement incertain, le contrat est aléatoire”. Em tradução livre: “Quando o 

equivalente é a chance de ganho ou perda para cada uma das partes, depois de um evento incerto, o contrato é 

aleatório”. 
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depender de um risco futuro, capaz de provocar sua variação”.
70

 Segundo Arnoldo Wald, 

“o que caracteriza os contratos aleatórios é a circunstância de que as partes, ou ao menos 

uma delas, assume prestação dependente de risco futuro e incerto, não se podendo 

antecipar a sua existência ou seu montante”.
71

 Já de acordo com Caio Mário da Silva 

Pereira, são aleatórios “os contratos em que a prestação de uma das partes não é 

precisamente conhecida e suscetível de estimativa prévia, inexistindo equivalência com a 

da outra parte. Além disto, ficam dependentes de um acontecimento incerto”.
72

 

 

Como se nota a partir das noções anteriormente transcritas, a propósito dos 

contratos aleatórios, os teóricos citados manifestaram o entendimento de que, nesses 

contratos, há incerteza sobre a medida da prestação. De fato, é muito comum que nos 

contratos aleatórios não se saiba a medida da prestação devida, como no caso de compra 

aleatória de bens futuros, que sequer existem. No entanto, no contrato de seguro de vida ou 

de bem, eminentemente aleatório, é certo que, desde a contratação, é conhecida a medida 

da prestação, correspondente ao capital segurado, embora não se saiba, no momento da 

contratação, se será prestada. Também no jogo ou na aposta é possível ter pleno 

conhecimento da prestação, sendo desconhecido, de antemão, se a contraprestação se 

concretizará. 

 

Desse modo, não parece razoável, para a conceituação do contrato aleatório, 

fazer referência à incerteza sobre a medida da prestação. Nesse sentido, vale notar o 

entendimento manifestado por Enrico Gabrielli a respeito dos contratos aleatórios: 

 

 [...] quei contratti nei quali al momento della conclusione è impossibile valutare la 

relazione di reciprocità tra vantaggi e perdite cosi che il vantaggio patrimoniale, che 

da un evento incerto può derivare ad uno o all‟altro dei contraenti, costituirebbe la 

nota distintiva della categoria.
73

 

 

                                                 
70

 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil, v. 3, p. 124. 
71

 WALD, Arnoldo. Contratos aleatórios de venda de coisa futura e contratos comutativos atuais de execução 

continuada ou diferida. Revista de Direito Civil, v. 76, p. 27. 
72

 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. 3, p. 68. 
73

 GABRIELLI, Enrico. Tratatto di Diritto Privato. V. XIII. Il contratto in generale, tomo VIII, p. 355. Em 

tradução livre: “[...] são considerados aleatórios aqueles contratos nos quais no momento da conclusão é 

impossível avaliar a relação de reciprocidade entre vantagens e perdas como que a vantagem patrimonial, que 

de um evento incerto pode derivar a um ou ao outro dos contratantes”. 
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Paula Greco Bandeira, estudiosa dos contratos aleatórios, no mesmo sentido da 

noção exposta por Enrico Gabrielli, com a consideração da probabilidade de perda e 

vantagem que constitui a causa do contrato aleatório, ponderou que: 

 

[...], sob o aspecto estrutural, os contratos aleatórios se caracterizam, em regra, pela 

indeterminação ab initio da prestação de uma ou de ambas as partes em seu an ou 

quantum, de tal maneira que a existência ou a determinação física da prestação (em 

número, peso e medida) depende da ocorrência do evento incerto.
74

 

 

Cumpre notar, a propósito das noções acima transcritas, que o contrato 

aleatório
75

 é sujeito a risco obrigatório. A álea constitui razão essencial e marcante do 

contrato aleatório, verdadeira causa do negócio,
76

 que enseja lucro incerto às partes 

contratantes. “Somente a indeterminação genérica ou originária das prestações, não a 

superveniente, caracteriza esta espécie de negócio. Bem por isso a doutrina francesa 

identifica a álea com causa mesmo do contrato”.
77

  

 

Em razão do exposto, parece-nos que é aleatório o contrato cuja causa
78

 é a 

álea ou o risco, e, no momento da celebração, não é possível mensurar a vantagem ou a 

desvantagem de ao menos um dos contratantes, a depender de evento incerto.  

 

A necessidade de satisfazer interesses enseja a celebração de contratos, 

firmados com a finalidade precípua de regular as operações que permitam o atendimento 

aos interesses individuais, com vistas à circulação de riquezas. Assim, além dos tipos 

previstos no Código Civil anteriormente mencionados, é plenamente possível a idealização 
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 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 46. 
75

 O autor português Alfredo José Rodrigues da Rocha Gouveia, na página 57 da obra Da Teoria da 

Imprevisão nos Contratos Civis, sustentou que são relativamente aleatórios os contratos celebrados em 

momento de anormalidade (v.g., uma guerra), porquanto o curso normal duma situação de anormalidade se 

traduz numa série de flutuações anormais a que as partes ficam sujeitas. Nesse caso, segundo esse autor, 

interessa considerar a economia originária do contrato, para considerar quais os limites de alterações que 

podem ser consideradas excessivas. Ao contrário, Vincenzo Roppo, nas páginas 421 e 422 da obra Il 

Contratto, esclarece que não são aleatórios os contratos que apresentam risco econômico altíssimo, como é o 

caso da compra de bens imóveis em tempos de guerra, sujeitos a bombardeios, porque não há incerteza 

quanto à prestação. 
76

 Segundo Antonio Junqueira de Azevedo, na obra Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia, p. 16, 

negócio jurídico “é todo fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico 

atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e eficácia 

impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. 
77

 ASSIS, Araken, et al. Comentário ao Código Civil Brasileiro, v. V, p. 414. 
78

 Conforme a lição de Vincenzo Roppo, na obra Il contratto, p. 344, a causa é atualmente entendida como 

“ragione che concretamente giustifica il particolare contratto in esame, alla luce delle specificità rilevanti che 

lo connotano” (em tradução livre: “razão que concretamente justifica o particular contrato em exame, à luz 

das especificidades relevantes que o conotam”).  
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e a celebração do contrato aleatório, no qual as partes convencionam um risco atrelado à 

prestação, de modo a torná-la incerta, assim como possibilitar a liberdade de contratar, 

conforme previsto nas regras dos artigos 421 e 425 do Código Civil. 

 

Se atualmente o contrato constitui “instrumento característico da atividade 

empreendedora, ligado à produção e à circulação das riquezas”,
79

 o contrato aleatório 

ocupa, nesse contexto, papel de destaque. Para a comprovação dessa afirmação, basta 

verificar, além da discussão da possibilidade de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente, a incidência de discussões judiciais que são travadas, 

ano após ano, a respeito de questões relativas a caracterização, cumprimento, 

inadimplemento e extinção dos contratos aleatórios, tema recorrente nos tribunais 

brasileiros, tal como ocorre nos casos de seguro, jogo ou venda e compra de bens futuros. 

 

 

II.2. Emptio Spei 

 

Se nos contratos aleatórios os contratantes estão expostos à incerteza em 

relação ao lucro ou prejuízo derivado da prestação devida, na emptio spei, prevista na regra 

do art. 458 do Código Civil,
80

 o adquirente contrata o risco de a coisa adquirida ou um 

“fato” (portanto, um fazer) vir a existir ou não. No momento da contratação, a coisa 

pretendida ainda não existe. É, na realidade, a compra da esperança de a coisa existir.  

 

Na emptio spei, há o preço, o consenso e a expectativa de a coisa existir. “Em 

tal espécie de contrato, o adquirente assume o risco de nada receber, embora obrigado ao 

preço”.
81

 É o caso, por exemplo, do prestador de serviços obrigado a perfurar um poço em 

busca d‟água. Pode ser que o contratante do serviço pague o preço devido pela perfuração 

do poço, ainda que nenhuma água seja encontrada. 

 

Uma vez ocorrido, na emptio spei, o evento previsto para a realização do 

pagamento do preço, a este fará jus o alienante, ainda que nada lhe seja entregue, desde 
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GALGANO, Francesco. Il contratto, p. 3. 
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 A regra do art. 458 do Código Civil estabelece o seguinte: “Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a 

coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de 

receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda 

que nada do avençado venha a existir”. 
81

 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil brasileiro, v. 5, p. 415. 
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que não concorra com dolo ou culpa. Assim, no caso de um contrato de compra do produto 

da exploração, por um determinado período, de uma mina de pedras preciosas, por 

exemplo, mesmo no caso de nenhuma pedra valiosa ser encontrada, a venda será perfeita e 

acabada. O adquirente assume o risco de a coisa não existir e, mesmo assim, realizar o 

pagamento integral do preço. 

 

De acordo com a álea envolvida no negócio, que constitui elemento essencial 

do contrato, assim entendida como causa do negócio, o adquirente é beneficiado se o valor 

das pedras preciosas encontradas ensejar lucro, se considerado o preço pago. Por outro 

lado, é evidente o prejuízo do adquirente caso nada seja encontrado. A álea do contrato é 

absolutamente variável. 

 

Também, de acordo com a regra do art. 458 do Código Civil, o alienante não 

faz jus ao recebimento do preço se impedir, por dolo ou culpa, a ocorrência de evento 

incerto. Nesse caso, há “ilícito contratual traduzido na violação do dever negativo de não 

impedir a livre ocorrência de evento incerto. Autoriza-se, pois, o comprador a resolver o 

negócio e pleitear perdas e danos”.
82

 

 

Há, desse modo, na emptio spei, como em todo contrato aleatório, 

desproporção ou desigualdade entre o concurso das prestações das partes no contrato. O 

risco, enquanto a própria causa do contrato, incide sobre a possibilidade de prestação. 

 

No caso de dúvida entre a configuração da emptio spei ou da emptio rei 

speratae, Orlando Gomes sentencia que “trata-se de uma questio voluntatis, devendo-se, na 

dúvida, preferir a emptio rei speratae, por ser mais favorável ao comprador”.
83

 No entanto, 

com o respeito devido, merece prevalecer, nessa hipótese, tal como previsto nas regras dos 

artigos 112 e 113 do Código Civil, a necessidade de avaliar a intenção dos contratantes 

quando da celebração, bem como a boa-fé e os usos do lugar do contrato, para aquilatar e 

decidir a propósito das obrigações contraídas e as consequências delas derivadas. 
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 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 96. 
83

 GOMES, Orlando. Contratos, p. 256. 
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II.3. Emptio Rei Speratae  

 

Como mencionado, a emptio spei é a compra da esperança. E a emptio rei 

speratae, prevista na regra do art. 459 do Código Civil,
84

 é a compra da esperança de a 

coisa adquirida vir a existir em menor ou maior quantidade, não assumindo o adquirente o 

risco de pagar o preço caso a coisa inexista. Nessa modalidade contratual, há o preço, o 

consenso e a expectativa de a coisa existir em quantidade variável, ainda que em 

quantidade ou qualidade inferior à imaginada pelo adquirente, que se exonera de pagar o 

preço caso a coisa não venha a existir, conforme prevê o parágrafo único do art. 459 do 

Código Civil. Conforme o entendimento manifestado por Araken de Assis, “se nada vier a 

existir, desaparece um dos elementos do negócio, o seu objeto, e, por isso, o outorgado se 

desobriga do pagamento do preço ou adquire pretensão à sua restituição”.
85

 

 

No caso de compra de colheita futura de uma determinada área de terras, por 

exemplo, se contratada a emptio rei speratae, o adquirente estará obrigado ao pagamento 

do preço ainda que o produto entregue represente o resultado total de colheita pífia. Por 

certo, se o resultado da colheita for equivalente ou superior ao imaginado pelo adquirente, 

o negócio lhe será vantajoso. Por outro lado, se o resultado da colheita for inferior ao 

imaginado quando da celebração do contrato, em quantidade ou qualidade, incorrerá em 

prejuízo o adquirente.  

 

Ainda a propósito do exemplo cogitado no parágrafo anterior, na hipótese de 

não vir a existir o produto da venda, tal como previsto no parágrafo único do art. 459 do 

Código Civil, o contrato, apesar de existente e válido, deve ser tido como ineficaz.
86
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 Art. 459 do Código Civil: “Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si 

o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que 

de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. 

Parágrafo único. Mas, se da coisa nada vier a existir, alienação não haverá, e o alienante restituirá o preço 

recebido”. 
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 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil brasileiro, v. 5, p. 419. 
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 Conforme a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, na obra Negócio Jurídico: Existência, Validade e 

Eficácia, p. 65, “o ato ineficaz em sentido restrito é um ato válido, mas que, por falta de um fator de eficácia, 

não produz, desde o princípio, efeitos”. No caso da celebração de contrato válido e regular tido por emptio rei 
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no princípio da conservação, na medida em que, ocorrendo o fator da eficácia (o evento imaginado pelas 

partes), o ato passa a produzir efeitos, diferentemente dos atos nulos ou inexistentes. Além disso, diante da 

existência e validade do negócio, mas lhe faltando a eficácia, é de se cogitar a possibilidade de discussão da 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, como admite Antonio Junqueira de Azevedo 

na referida obra, p. 71. 
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Há, na emptio rei speratae, em que a álea constitui elemento crucial ao 

contrato, o risco previsto e contratado de se pagar o preço ainda que a coisa contratada 

venha a existir em qualquer número ou qualidade, liberando-se o adquirente do pagamento 

do preço se nada vier a existir. Nesse aspecto, se considerada a emptio rei speratae em 

perspectiva à figura da emptio spei, há um menor grau de risco, por parte do adquirente, 

com relação à existência da coisa. 

 

Assim como no caso da emptio spei, se houver culpa do vendedor que impeça 

o efeito do contrato, configura-se o ilícito contratual, o que importa na necessidade de 

restituição do preço pago e no dever de reparar o dano causado, conforme previsto nas 

regras dos artigos 186 e 402 do Código Civil. 

 

 

II.4. Venda e compra de coisa exposta a risco 

 

As regras dos artigos 460 e 461 do Código Civil
87

 tratam da venda e compra 

das coisas sujeitas a risco de deterioração ou perda. Nesse caso, nitidamente aleatório, o 

adquirente da coisa deve pagar o preço do bem, ainda que não exista, integral ou 

parcialmente, quando da celebração do contrato, desde que assumido o risco de perda ou 

deterioração do bem. Ou seja, o risco assumido pelo adquirente pode até mesmo ser 

anterior à celebração do negócio. 

 

A álea do contrato corresponde, exatamente, ao risco assumido pelo adquirente 

do bem em pagar o preço devido, ainda que haja perda ou deterioração. 

 

Considere-se, como exemplo de venda e compra de coisa exposta a risco, a 

aquisição de um determinado conjunto de bens produzidos no exterior (uma porção de 

trufas ou flores raras e delicadas de determinada localidade europeia, por exemplo), cujo 
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 Art. 460 do Código Civil: “Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, mas expostas a 

risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não 

existisse, em parte, ou de todo, no dia do contrato”. Art. 461 do Código Civil: “A alienação aleatória a que se 

refere o artigo antecedente poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro 

contratante não ignorava a consumação do risco, a que no contrato se considerava exposta a risco”. 
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risco de perda derivado do transporte até o local de entrega, no Brasil, é assumido 

integralmente pelo adquirente. 

 

Caso se comprove que o vendedor tinha conhecimento da deterioração ou 

perda do bem, poderá ser anulado o negócio, como previsto na regra do art. 461 do Código 

Civil. 

 

 

II.5. Contrato de seguro 

 

Conforme a orientação de Orlando Gomes, “pelo contrato de seguro, uma 

empresa especializada obriga-se para com uma pessoa, mediante contribuição por esta 

prometida a lhe pagar certa quantia, se ocorrer o risco previsto”.
88

 No contrato de seguro, 

mediante o pagamento do prêmio por parte do segurado, o segurador oferece a cobertura 

ou garantia no sentido de indenizar ou reparar o prejuízo derivado de evento danoso, ou 

seja, o sinistro. Esta é a regra do art. 757 do Código Civil: “Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do 

seguro, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 

 

O segurado contrata o seguro para se prevenir contra eventual prejuízo 

derivado da perda de um bem decorrente de um evento danoso. Na realidade, com a 

contratação da cobertura securitária, o segurado visa compensar a probabilidade de 

prejuízo derivado de um infortúnio, previsível, mas indesejável, como é, por exemplo, o 

furto ou o roubo de um veículo, a queda de um avião, um acidente de automóvel, a queda 

de um guindaste. Por essa razão o dono de um veículo contrata o seguro contra incêndio, 

roubo ou furto; o pai de família assegura a própria vida para que, após seu falecimento, 

seus beneficiários recebam indenização securitária; ou o dono de uma obra contrata seguro 

contra o abandono do empreiteiro ou em razão de acidente que destrua o objeto da 

empreita. 

 

Embora haja incerteza quanto aos eventos segurados, as empresas seguradoras 

se valem de estudos apriorísticos que se prestam à previsibilidade dos riscos a que se 
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 GOMES, Orlando. Contratos, p. 462. 



46 

 

 

submetem por meio da contratação do seguro. Trata-se, pois, do cálculo atuarial. Por meio 

desse cálculo, as seguradoras avaliam o histórico dos sinistros ocorridos durante um 

período, o perfil dos envolvidos, os elementos que os caracterizaram (como a região em 

que ocorreram) e preveem a possibilidade de evento semelhante ocorrer durante novo 

período. Daí, calculado de antemão o risco a que estão expostas, as empresas seguradoras 

fixam o valor do prêmio segurado e emitem a apólice, que representa o contrato de seguro 

celebrado. 

 

A incerteza do sinistro enseja o entendimento, preliminar, de que o contrato de 

seguro é aleatório, porque as partes contratantes – segurador ou segurado – estão sujeitas à 

probabilidade de ganho ou perda. “A noção de seguro pressupõe a de risco, isto é, fato de 

estar o indivíduo exposto à eventualidade de um dano à sua pessoa, ou ao seu patrimônio, 

motivado pelo acaso”.
89

 Se, durante o período de vigência do contrato de seguro, nenhum 

sinistro ocorrer, a empresa seguradora se apropria do prêmio pago pelo segurado, sem nada 

despender. Por outro lado, se houver sinistro coberto pelo contrato de seguro, a 

indenização securitária ou a reparação do dano sofrido pelo autor, nos limites da apólice, 

importará em dispêndio para a seguradora. Assim, exatamente pela circunstância de o 

contrato de seguro estar sujeito a cálculo atuarial, conforme referido no parágrafo anterior, 

considerando a gama de contratos de seguro celebrados pela empresa seguradora, não 

estaria a seguradora sujeita ao risco,
90

 à probabilidade de perda, na medida em que já tem 

conhecimento apriorístico do desembolso que, em média, deve efetuar. Por essa razão é 

que Silvio Rodrigues afirmou que “o contrato de seguro não é aleatório para o 

segurador”.
91

   

 

Contudo, no âmbito da relação jurídica estabelecida entre o segurado e o 

segurador, interessa a garantia de satisfação do interesse segurado e, nesse passo, quanto ao 

negócio considerado individualmente, há incerteza de ambas as partes a respeito da 
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 GOMES, Orlando. Contratos, p. 463. 
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 Para Nelson Borges, na obra A Teoria da Imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil, p. 729, a 
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 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Dos contratos e das declarações unilaterais de vontade, v. III, p. 336. 
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ocorrência do sinistro,
92

 o que dá ensejo ao desembolso, por parte do segurador, da 

indenização ou à reparação securitária.  

 

Há, assim, no contrato de seguro, incerteza a respeito da ocorrência ou não de 

evento coberto. Caso não haja sinistro, a vantagem patrimonial se estabelece em prol do 

segurador, por conta da apropriação do prêmio pago pelo segurado; caso o ocorra o 

sinistro, como previsto no contrato de seguro, para a prestação da cobertura devida, o 

segurador deve desembolsar uma cifra muito superior ao prêmio pago pelo segurado. O 

evento incerto, desse modo, qualifica o contrato, sujeito a risco. “Por isso mesmo, o 

contrato revela-se aleatório, sendo caracterizado pela expectativa jurídica do segurado de 

mudança automática da relação contratual em virtude do evento incerto”,
93

 o que 

determina a equação econômica final do contrato.  

 

 

II.6. Contrato de constituição de renda vitalícia 

 

No contrato de constituição de renda vitalícia, o devedor (ou rendeiro, 

censatário ou censuário) se compromete a pagar a renda, em dinheiro ou coisas fungíveis, 

em favor do credor, instituidor ou beneficiário, durante certo prazo, geralmente até a morte 

do instituidor, de modo a garantir a este ou a seu beneficiário, até esse evento, a sua 

subsistência. 

 

Conforme previsto na regra do art. 806 do Código Civil,
94

 o prazo da renda 

vitalícia pode ser vinculado à duração da vida do beneficiário ou do devedor e requer a 

celebração do ato por meio de escritura pública, conforme determina a regra do art. 807 do 

Código Civil. De um modo ou de outro, quando da celebração do contrato, as partes não 

têm conhecimento se uma ou outra terá lucro ou prejuízo, a depender da ocorrência do fim 

do contrato que corresponde ao evento cujo termo é incerto. 

 

                                                 
92

 De acordo com Maria Helena Diniz, na obra Tratado Teórico e Prático dos Contratos, v. 4, p. 530, o 

contrato de seguro é aleatório porque não há equivalência entre as prestações das partes e, também, porque o 

segurador assume o risco de ressarcir o eventual e incerto prejuízo do segurado. 
93

 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 109. 
94

 Art. 806 do Código Civil: “O contrato de constituição de renda será feito a prazo certo, ou por vida, 

podendo ultrapassar a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja terceiro”. 
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Conforme a lição de Orlando Gomes, “estipulado com prazo determinado, é 

contrato comutativo, mas, se a renda é vitalícia, será aleatório, porque pode ser vantajoso 

ou desvantajoso para uma e outra parte”.
95

 De acordo com essa orientação, é aleatório o 

contrato de constituição de renda vitalícia.  

 

A álea, no contrato (oneroso) de constituição de renda vitalícia corresponde à 

incerteza quanto ao período de vigência do contrato.
96

 Se o credor vier a falecer 

prematuramente, lucrará o devedor. De outro modo, se o credor morrer durante ou após o 

tempo de vida médio estimado, o devedor, obviamente, desembolsará mais que o previsto. 

 

 

II.7. Contratos de jogo e aposta 

 

Jogo e aposta são, apesar das distinções, contratos muito semelhantes, 

aleatórios por excelência e definidos pelo acaso. Enquanto o jogo remete à ideia de 

competição entre os participantes, a aposta importa na tentativa de acerto de prognóstico 

entre os apostadores.
97

 “A aposta visa dar força a alguma afirmação, enquanto o jogo busca 

distração, ganho ou ambos. Há jogo quando as partes contribuem para o resultado.”
98

 

 

Em razão do modo de participação das partes, é possível distinguir aposta e 

jogo. Neste, “os contratantes são também competidores, ao passo que na aposta os 

contratantes não participam diretamente da competição, mas se obrigam a determinada 

prestação a favor daquele que tiver adivinhado o êxito de uma competição [...]”.
99

 Ou 

ainda, “enquanto no jogo há propósito de distração ou ganho, e participação dos 

contendores, na aposta há o sentido de uma afirmação a par de uma atitude de mera 

expectativa”.
100

 São exemplos de jogos as partidas de futebol, as lutas de artes marciais, as 

competições olímpicas e apostas realizadas nas corridas de cavalo ou nas loterias. 

 

                                                 
95

 GOMES, Orlando. Contratos, p. 459. 
96

 Conforme a lição de DI GIANDOMENICO, Giovanni, na obra Contratti Speciali – I contratti aleatori, p. 

332, a prestação periódica se destina a perdurar até a morte da pessoa contemplada, o que evidencia a 

aleatoriedade do contrato e dá conta de que a álea é elemento essencial dele, o que determina, tanto de acordo 

com a doutrina e a jurisprudência, que a ausência da álea implica na nulidade do contrato. 
97

 Nesse mesmo sentido: RAMOS, André de Carvalho. Os telessorteios 0900. RT 767, set. 1999, p. 72. 
98

 SZTAJN, Rachel. Futuros e swaps: uma visão jurídica, p. 171. 
99

 BANDEIRA, Paula Greco. Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 116. 
100

 PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, v. 3, p 483. 
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Na prática, do ponto de vista contratual, o jogo ou a aposta tem relevância se 

há envolvimento financeiro das partes. Pode ser, aliás, que as partes de um jogo apostem 

que o vencedor terá algum tipo de benefício financeiro, nada impedindo, desta maneira, 

que o jogo e a aposta sejam pactuados concomitantemente entre as partes contratantes. Seja 

como for, mesmo diante da distinção prática entre os contratos de jogo e de aposta, ambos 

são contratos aleatórios, sujeitos ao risco, essencialmente, expostos à incerteza de lucro ou 

prejuízo e tratados nas regras dos artigos 814 a 817 do Código Civil, tendo, assim, a 

mesma disciplina legal.  

 

A álea é, pois, a causa dos contratos de jogo e aposta, exatamente porque 

dependem da sorte, do acaso, mesmo nos casos em que as habilidades físicas ou 

intelectuais dos jogadores sejam preponderantes para os resultados. Isso porque, se não 

ficar caracterizada a incerteza sobre a vitória ou a derrota, não se tratará de jogo ou aposta. 

 

As dívidas de jogo ou aposta, enquanto obrigações naturais,
101

 não obrigam o 

devedor ao pagamento, conforme previsto na regra do art. 814 do Código Civil.
102

 Desse 

modo, o jogo ou a aposta não gera obrigação exigível de pagamento. Assim, “desde que 

não permitidas legalmente as apostas ou disciplinados os prêmios, os estranhos, não 

atuantes nos esportes, ficam alijados e qualquer amparo legal para o recebimento das 

quantias ganhas”.
103

 Por certo, a restrição legal não se aplica aos jogos ou às apostas 

autorizadas, conforme estabelecem os parágrafos 2
o
 e 3

o
 do art. 814 do Código Civil, a 

exemplo do que ocorre com as loterias patrocinadas pelo próprio Estado.  

 

Considerando-se a permissão legal (baseando-se no que seria socialmente útil 

ou não) para a prática de jogos ou apostas, é possível distingui-los em proibidos, tolerados 

                                                 
101

 Segundo a lição de Georges Ripert, exposta na obra A Regra Moral nas Obrigações Civis, p. 370, a 

obrigação natural se aproxima do dever moral e com ele quase se confunde. Por meio da obrigação natural, 

não tem o credor a alternativa jurídica para cobrar o que lhe é devido, no entanto, resta-lhe a possibilidade de 

receber caso o devedor, voluntariamente, pague. 
102

 Art. 814 do Código Civil: “As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode 

recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou 

interdito. § 1.º Estende-se esta disposição a qualquer contrato que encubra ou envolva reconhecimento, 

novação ou fiança de dívida de jogo; mas a nulidade resultante não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé. § 

2.º O preceito contido neste artigo tem aplicação, ainda que se trate de jogo não proibido, só se excetuando os 

jogos e apostas legalmente permitidos. § 3.º Excetuam-se, igualmente, os prêmios oferecidos ou prometidos 

para o vencedor em competição de natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se 

submetam às prescrições legais e regulamentares”.  
103

 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, p. 969-970. 
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e autorizados.
104

 Proibidos são os jogos ilícitos,
105

 como a roleta e o jogo do bicho. 

Tolerados são aqueles que não dependem exclusivamente da sorte, mas sim da malícia, 

como os jogos de carta. Autorizados são aqueles legalmente permitidos, como as loterias e 

as apostas nas corridas de cavalo nas casas autorizadas. 

 

Note-se, ainda, que de acordo com a regra do art. 816 do Código Civil,
106

 não 

se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadorias ou valores as regras 

pertinentes ao jogo e à aposta.  

 

Dessa maneira, nos referidos contratos, sobre títulos de bolsa, tidos como 

diferenciais,
107

 nos quais há especulação em torno dos valores de títulos, mercadorias ou 

valores, as dívidas constituídas devem ser devidamente pagas e não correspondem às 

obrigações naturais. 

 

Em tais casos de contrato de bolsa, vale dizer, como já mencionado, é ilimitada 

a álea normal do contrato, na medida em que a flutuação de valores, típica do mercado de 

ações ou valores, é absolutamente normal e previsível, amplamente conhecida pelas partes, 

sujeitas aos lucros e prejuízos próprios desse tipo de negócio. 

 

 

 

 

                                                 
104

 PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, v. III, p. 487. 
105

 Conforme a orientação de Paula Greco Bandeira, na obra Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 

121, apesar de o jogo proibido corresponder a ilícito, aquele que pagou dívida não poderia pretender a 

repetição do que pagou, tendo em vista a causa torpe de sua conduta. 
106

 Art. 816 do Código Civil: “As disposições dos arts. 814 e 815 não se aplicam aos contratos sobre títulos 

de bolsa, mercadorias ou valores, em que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o 

preço ajustado e a cotação que eles tiverem no vencimento do ajuste”. 
107

 De acordo com Paula Greco Bandeira, na obra Contratos aleatórios no direito brasileiro, p. 223, a 

propósito do contrato diferencial, referido no art. 816 do Código Civil, “uma parte vende a outra determinada 

quantidade de bens, a certo preço e data prefixada, e no prazo contratual é oferecida a faculdade de adimplir a 

obrigação por meio do equivalente em dinheiro do valor do bem, calculado segundo a cotação do dia”. Os 

contratos derivativos (futures, swaps, options), do inglês derivative, constituem modelos mais evoluídos do 

contrato diferencial, cujos valores estão atrelados a um parâmetro financeiro (índice ou taxa). As partes não 

compram o bem, mas a “diferença de valores” entre a data do negócio e seu termo, sendo que é incerta a 

flutuação da incerteza da variação de valores. No future, é fixado em um dia o preço do bem a ser entregue 

no outro. No option, o beneficiário da opção pode optar pela realização da operação. No swap, são 

predeterminadas as taxas de juros ou os valores das moedas negociados. “Prevê-se que uma das partes pagará 

à outra diferença entre taxa fixa e taxa variável a cada período ajustado”. (STAJN, Rachel. Futuros e swaps: 

uma visão jurídica, p. 220). As prestações, nesses contratos, são certas e determinadas. 
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II.8. A álea como instrumento de identificação do negócio aleatório 

 

Para a identificação do contrato aleatório é essencial que a álea, o lucro incerto, 

esteja presente.
108

 Mas apenas esse elemento não basta para a identificação do contrato 

como aleatório. Tome-se como exemplo, assim, o contrato de empreitada por preço global. 

Nessa modalidade contratual, o empreiteiro se obriga a entregar a obra por inteiro ainda 

que haja oscilação no preço dos materiais e produtos que devem ser empregados na obra e, 

nem por isso – embora, em função dessa oscilação, o lucro seja incerto – é aleatório o 

contrato de empreitada por preço global, na medida em que a sua causa,
109

 ou natureza, não 

é aleatória. 

 

Faz-se necessário, assim, para facilitar a compreensão do negócio como 

aleatório, diferenciar a álea jurídica da econômica, conforme a lição de Vincenzo 

Roppo.
110

  

 

Na álea jurídica, a incerteza é característica própria do negócio, somada à 

possibilidade de descumprimento contratual, de inadimplemento, considerando-se que a 

incerteza está ligada à causa do contrato. É certa, desse modo, no contrato aleatório, a 

probabilidade de perda. O risco é necessário.  

 

Já a álea econômica, que toca a todos os contratos de execução diferida ou de 

duração, indistintamente, refere-se à habitual variação de valores das operações 

financeiras. No caso da empreitada por preço global, a álea econômica do contrato pode 

variar, mas a intenção das partes não é direcionada à possibilidade de incerteza, de lucro 

incerto. Por isso, não se trata de contrato aleatório. 

 

                                                 
108

 Segundo Pompeo Polito, na obra La giurisprudenza sul Codice Civile, Livro IV, coordenado por Saverio 

Ruperto, p. 577, a propósito da identificação do contrato aleatório, “L‟incertezza deve caratterizzare il 

contratto fin dalla fondazione, sicché è da escludere l‟ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle 

parti all‟atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilitá di valutare Il proprio rispettivo 

sacrifício e vantaggio”, o que, em tradução livre, significa “[a] incerteza deve caracterizar o contrato desde a 

fundação, desse modo é de excluir a hipótese do contrato aleatório quando quaisquer das partes no ato de 

aperfeiçoamento do contrato teve a possibilidade de avaliar o próprio sacrifício e vantagem”. 
109

 De acordo com a lição de Roberto Senise Lisboa, em Relação de Consumo e a Proteção Jurídica do 

Consumidor, p. 30, “a causa determinante ou final, denominada simplesmente causa, é a razão em virtude da 

qual as pessoas contraem obrigações. É a ideia filosoficamente correlata à de efeito”. 
110

 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 421-422.  
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Assim, para identificar o contrato aleatório é preciso avaliar a causa que leva as 

partes a contratar.
111

 No contrato aleatório, a álea é juridicamente estabelecida pelas partes, 

“[...] o risco vem denominado álea jurídica no sentido que penetra na causa do contrato, 

caracterizando-o, nesse ponto, como contrato aleatório”.
112

 As partes contratam o risco 

necessário, sem equivalência entre as prestações, “não basta que a prestação de uma ou de 

ambas as partes seja indeterminada, no que diz respeito à sua existência ou quantidade (an 

ou quantum). Essa indeterminação deve, necessariamente, refletir-se na função ou causa 

concreta do negócio”.
113

 O risco integra o objeto da contratação entabulada entre as partes, 

que assumem a aleatoriedade da prestação como elemento essencial do contrato. 

 

É certo que, no contrato aleatório, ao contratar, as partes optam pelo risco 

próprio deste tipo de contrato, que constitui a sua própria causa, ou seja, a incerteza sobre a 

prestação, além de correr o risco comum a todos os contratos, como a possibilidade de 

inadimplemento, exposição a oscilações de preços de insumos e matéria-prima, variação 

do valor da moeda, entre outros fatores ínsitos a qualquer tipo de contratação. 

 

Nesse passo, parece-nos acertada a lição de Nelson Borges a propósito da 

identificação de “três áleas” no contrato aleatório: “Uma natural, comum a todos os 

pactos, [...]; outra, de natureza extracontratual, específica para a identificação de 

acontecimentos imprevisíveis, [...]; e uma terceira, determinada pela natureza sui generis 

da contratação”,
114

 relacionada à incerteza da prestação. 

 

De acordo com essa distinção, a sujeição dos contratantes às oscilações dos 

preços de mercado diz respeito à álea natural do contrato aleatório. A incerteza sobre a 

prestação, por sua vez, integra a álea normal do contrato aleatório e, por fim, a álea de 

natureza extracontratual diz respeito aos eventos imprevisíveis, no momento da 

contratação, que podem ocorrer no curso do contrato, de modo a desconfigurar a finalidade 

contratual imaginada pelas partes no momento da celebração do contrato, tal como a 

ocorrência de uma enchente em local onde nunca houve ou a alteração exagerada nunca 

antes ocorrida de um índice financeiro. 

                                                 
111

 Segundo Enrico GABRIELLI, na obra Trattato de Diritto Privato, v. XIII, Il Contratto in generale, tomo 

VIII, p. 359, “Nei contratti aleatori l‟alea si collocherebbe quindi come un momento originario ed essenziale, 

„che colora e qualifica lo schema causale del contrato”. 
112

 DIENER, Maria Cristina. Il contratto in generale, p. 69. 
113

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Direito dos Contratos. Classificação dos contratos, p. 41. 
114

 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão e os contratos aleatórios. RT 782, p. 81. 
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Importa considerar que, na verdade, no contrato aleatório é possível identificar 

as áleas normal e anormal, ou extracontratual. Embora seja variável, ou inicialmente não 

quantificável a medida da prestação ou o grau de apropriação de lucro ou prejuízo em 

razão do cumprimento do contrato, não é de se excluir desse tipo de contrato a 

possibilidade da superveniência de eventos absolutamente estranhos à previsibilidade 

normal que cabe aos contratantes, de modo a desarranjar as premissas iniciais contratadas. 

 

Promovidos esses registros, vale notar que, ademais, se o contrato aleatório é 

identificado pela álea ou o risco assumido pelas partes, a se verificar no futuro, a depender 

de evento que implicará em prejuízo ou lucro para as partes, é preciso distingui-lo do 

contrato sob condição,
115

 que é aquele vinculado a evento futuro e incerto. “Por 

conseguinte, tal evento atinge a eficácia do negócio, no todo ou em parte. Mas as 

prestações do negócio condicional se exigem, desde logo, determinadas e equivalentes.”
116

 

Não há, pois, no contrato sob condição, incerteza sobre a quantidade da prestação, como 

ocorre no contrato aleatório. 

 

Como mencionado, a incerteza dos contratantes, no contrato aleatório, a 

respeito do lucro ou prejuízo, corresponde à causa do contrato, e não simplesmente a traço 

secundário da contratação (a ocorrência de evento futuro).  

 

Há, pois, no contrato aleatório, plenamente válido e eficaz, incerteza sobre o 

lucro ou prejuízo e, até mesmo, sobre a quantidade da prestação ou sua própria existência. 

Já o contrato sob condição
117

 está subordinado a evento futuro e incerto. A incerteza, nesse 

caso, recai sobre a ocorrência de evento futuro, seja para produzir efeitos, no caso da 

condição suspensiva, seja para ser encerrado, no caso da condição resolutiva. 

                                                 
115

 De acordo com a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, na obra Negócio Jurídico: Existência, Validade 

e Eficácia, p. 155, “[...] a condição é cláusula, é elemento particular (ou acidental) do negócio. Por definição, 

ela é expressamente aposta no negócio pelas partes e, assim, nunca poderá ser tácita, isto é, implícita na 

natureza do negócio”. 
116

 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil Brasileiro, p. 416. 
117

 Paula Greco Bandeira, na obra Contratos Aleatórios no Direito Brasileiro, p. 65, afirma que não há 

contrato aleatório “gratuito” no Direito brasileiro. Segunda ela, se apenas uma das partes obtém vantagens 

diante da ocorrência de evento incerto, como nos contratos gratuitos, estar-se-á diante de contrato de doação 

sob condição. Desse modo, os contratos aleatórios constituem, apenas, subcategoria dos contratos onerosos. 

No entanto, Paolo Gallo, no primeiro volume do Trattato del contratto, p. 223, lembra que a renda vitalícia 

pode ser constituída a título gratuito, tal como prevê a regra do art. 803 do Código Civil brasileiro, e conclui 

que a doutrina moderna admite a gratuidade do contrato aleatório. 



54 

 

 

 

II.9. A importância da distinção entre o contrato aleatório e o contrato comutativo 

 

Os contratos aleatórios integram, na maioria das vezes, a categoria dos 

contratos onerosos,
118

 entendidos como aqueles contratos em que o sacrifício patrimonial 

empregado no negócio corresponde a uma vantagem. Nos contratos onerosos, as partes 

transferem umas às outras direitos ou vantagens e por isso recebem uma contraprestação. É 

o caso do contrato de venda e compra, em que uma parte transfere um bem à outra e, por 

isso, recebe o preço devido. Também é o caso do seguro, em que o segurado paga o prêmio 

para, no caso de sinistro, receber a indenização correspondente. 

 

Distinguem-se, pois, os contratos onerosos em comutativos e aleatórios. Nos 

contratos comutativos, “a prestação de um dos contratantes é, desde logo, certa e avaliável, 

sendo incerta a do outro, porque depende de um acontecimento desconhecido por ocasião 

da celebração do ajuste”.
119

 Nos contratos comutativos, há presumida equivalência entre as 

prestações das partes (como é o caso clássico da compra e venda).
120

 Já nos contratos 

aleatórios, a depender de um evento incerto, há incerteza quanto à apropriação de lucro ou 

assunção de prejuízo, assim como a compra de um risco ou da esperança da prestação. 

Aliás, a relevância em categorizar o contrato aleatório interessa, principalmente, à sujeição 

das partes ao risco, o que excluiria a incidência das figuras da lesão e da onerosidade 

excessiva.
121

 

 

A regra do art. 441 do Código Civil estabelece que “a coisa recebida em 

virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos”. Assim 

sendo, a interpretação dessa regra conduz ao entendimento de que, no caso dos contratos 

aleatórios, não cabe a ação redibitória.
122

 Daí, pois, o interesse da distinção entre contratos 

                                                 
118

 Segundo Francisco Paulo de Crescenzo Marino, Classificação dos Contratos. In: Direito dos Contratos, p. 

38: “Contratos onerosos são aqueles em que a prestação de cada uma das partes é realizada a título oneroso, 

isto é, a título de sacrifício patrimonial (também chamado ônus econômico) suportado para receber uma 

vantagem”.  
119

 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da Evolução da Teoria dos Contratos, p. 34. 
120

 WALD, Arnoldo. Das operações realizadas pelo Banco A. com a Eletropaulo e do descabimento da 

aplicação das sanções pelo Banco Central. RT 719, set. 1995, p. 73. 
121

 SACCO, Rodolfo; DE NOVA, Giorgio. Il contratto. Tomo 2, p. 481. 
122

 Ação redibitória é, em linhas gerais, a medida judicial do comprador ou adquirente em face do vendedor 

para que esta responda pelos vícios redibitórios da coisa vendida, os quais eram ocultos ou desconhecidos, 

ainda que existentes no momento da celebração do negócio. Além da anulação do contrato ou o abatimento 

do preço, há a possibilidade de indenização por perdas e danos.  



55 

 

 

aleatórios e comutativos. Além disso, essa distinção, na prática, tem sido utilizada para a 

admissão, ou não, da possibilidade de lesão
123

 ou resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente. 

 

Em acórdão proferido em 30 de agosto de 2004, o extinto Primeiro Tribunal de 

Alçada Civil do Estado de São Paulo, ao julgar a apelação número 1.274.495-1,
124

 utilizou 

como justificativa para não acolher a possibilidade de resolução judicial do contrato por 

onerosidade excessiva o entendimento de que “o contrato celebrado é de cunho 

eminentemente aleatório, por dizer respeito a safras futuras”.  

 

Ora, não é porque um contrato está vinculado à compra futura (de safra, por 

exemplo) que ele é obrigatoriamente aleatório. É, pois, comutativo o contrato em que o 

adquirente se compromete ao pagamento de certo preço por determinado produto, ainda 

que sujeito à produção futura. Se um comprador se compromete a pagar um preço “x” a 

cada saca de milho colhida por um determinado produtor agrícola durante certo período, é 

nítido o estabelecimento da correspondência entre o preço pago e a prestação. O contrato é 

comutativo. De outro modo, se o comprador se compromete a pagar um preço fixo, “x + 

y”, por todas as sacas colhidas por um produtor agrícola em determinado período, seja qual 

for a produção, é evidente que, nesse caso, há sujeição à incerteza de lucro ou prejuízo em 

razão de evento futuro (a colheita). O contrato, desse modo, é aleatório. 

 

Na prática, a distinção entre contrato aleatório e comutativo pode ser penosa.
125

 

A complexidade das relações humanas exige do intérprete cada vez mais atenção. Mas, 

                                                 
123

 Parte da doutrina entende que a lesão é aplicável apenas aos contratos comutativos. Nesse sentido: 

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Da Lesão no Direito Brasileiro Atual, p. 46; e GOMES, Orlando. 

Contratos, p. 81. Por outro lado, Vincenzo Roppo, na obra Il Contratto, p. 843-844, esclarece que o contrato 

aleatório é rescindível por lesão quando esta se verifica por conta da desproporção entre a medida da 

prestação e a medida do risco deduzido no contrato. Também, Paolo Gallo, na obra Trattato del Contrato, v. 

3, p. 229, pondera que o caráter aleatório do contrato não implica na assunção de todos os riscos derivados de 

sua conclusão, de modo que o contrato aleatório pode, sim, ser declarado nulo, por ausência de álea. 
124

 O acórdão tem a seguinte ementa: “Compra e venda – Safra futura – Contrato aleatório – Reestimativa do 

preço inviabilizada por ausência de consenso – Inviabilidade de renegociação que implica prevalência do 

pacto originário e não o sucedâneo da resolução ou rescisão do contrato – Inadimplemento ocorrido da 

empresa compradora – Encargos moratórios expressamente avençados – Honorários advocatícios bem 

dosados – Valores referentes a acordos homologados na proporção da condenação – Procedência em parte – 

Recurso parcialmente provido”. 
125

 O teórico argentino Eugenio Osvaldo Cardini, na obra La Teoria de La Imprevision, p. 257, reconheceu a 

dificuldade em distinguir os contratos aleatórios e os comutativos, sobretudo em épocas de crise. De fato, 

sobretudo quando as prestações estão sujeitas a variações, como no caso de venda futura de bens, pode haver 

dúvida na classificação do contrato. Parece-nos, pois, que a identificação da álea atrelada à causa do contrato 

é o elemento balizador para a qualificação do contrato como aleatório. 
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conforme exposto no item anterior deste trabalho, a álea é o elemento identificador do 

contrato aleatório. “L‟aleatorietà, in realtà, si reverbera sull‟oggetto del contrato, ovvero 

sulla sua causa”.
126

 Ou ainda, “è da escludere l`ipotesi del contratto aleatorio quando 

ciascuna delle parti all`atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilità di 

valute il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio”.
127

  

 

Desse modo, pode ser que a compra e venda seja comutativa ou aleatória.
128

 

No contrato comutativo não há risco, contratualmente assumido, de que a prestação não se 

realize ou se realize em grau incerto. Por outro lado, no contrato aleatório, esse risco é a 

causa da avença. Ainda a propósito do exemplo anteriormente cogitado, se comprador e 

vendedor estipularem que será pago determinado preço (certo) por saca de milho colhida 

em safra futura, qualquer que seja o número de milhos colhidos, o contrato é comutativo, 

na medida em que há presumida equivalência entre as prestações das partes. Não há 

incerteza sobre a medida do pagamento e da respectiva contraprestação. Para cada saca 

colhida é pago o preço correspondente. De outro modo, é aleatório o contrato em que o 

adquirente se compromete a pagar preço fixo pela integralidade da safra de milho de 

determinado produtor em um ano, seja por uma safra recorde ou pelo resultado de uma 

colheita pífia. Há, nesse caso, incerteza e risco sobre a medida da prestação, sobre a 

apuração de lucro ou prejuízo. 

 

Seja como for, o interesse na distinção entre os contratos comutativos e 

aleatórios impacta diretamente na aplicação da resolução do contrato por superveniente 

onerosidade excessiva, notadamente porque os teóricos e os julgadores, em grande parte, 
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 REALI, Francesco. Alea, commutatività e scomessa: il ruolo assunto dal rischio e le scomesse atipiche. 

Contrato e impresa, 4 – 5, ano 23, 2007, p. 960. Em tradução livre: “A aleatoriedade, na verdade, reverbera-

se sobre o objeto do contrato, sobre a sua causa”. 
127

 RUPERTO, Cesare. La giurisprudenza sul Codice Civile coordinata con la dottrina, p. 557. 
128

 Ainda a propósito da diferenciação entre contratos aleatórios e contratos comutativos, vale notar a 

seguinte decisão judicial que realça a importância da distinção, em questão judicial na qual se discute a 

compra de safra futura: “A interpretação contratual pretendida pelo apelante, no sentido de se tratar de 

contrato aleatório, não se compadece com o que foi contratado. O contrato não é aleatório, porque não se 

funda no risco da coisa adquirida, ou ainda no risco de sua existência ou inexistência. O que a apelada 

adquiriu, foi toda a produção de laranja do apelante, estimada em 10.000 caixas. A produção poderia ser 

maior ou menor. Mas o preço unitário foi estabelecido, consoante a estimativa de produção, podendo variar 

para mais ou para menos, conforme o que fosse produzido. O caso é diverso do contrato aleatório, em que se 

compra coisa futura, pagando-se o preço, e correndo o risco de a coisa não existir ou existir em menor 

quantidade. Nesse contrato, o preço fixado corresponde ao proveito ou prejuízo do comprador, e que não é o 

caso dos autos. O comprador paga o que efetivamente produzir o pomar”. (PRIMEIRO TRIBUNAL DE 

ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Terceira Câmara. Relator: Carvalho Viana. Apelação n.° 

700.885-7. Apelante: Conceição Carvalho Boschiero (espólio). Apelado: Branco Peres Citrus S.A., 5 de maio 

de 1998). 
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reconhecem a possibilidade da resolução do contrato por onerosidade excessiva apenas 

aos contratos comutativos, como é o caso de Orlando Gomes,
129

 que, conforme já 

mencionado anteriormente, afirmou categoricamente que “a rescisão por onerosidade 

excessiva cabe unicamente nos contratos comutativos. Nos aleatórios, obviamente não se 

justifica”.  

 

A par do entendimento exposto no parágrafo anterior, na prática, se o contrato 

for considerado como comutativo, admite-se com maior probabilidade a possibilidade da 

resolução por onerosidade excessiva. Logo, na realidade, a classificação de um contrato 

como aleatório ou comutativo pode representar o reconhecimento ou a perda da 

possibilidade de resolução judicial do contrato por onerosidade excessiva. Isso porque o 

julgador pode entender, conforme certa parcela da doutrina, que a resolução por 

onerosidade só se aplica ao contrato comutativo.  

 

Por oportuno, vale notar ainda que, no caso da legislação italiana, a regra do 

art. 1.469 do Código Civil italiano
130

 veda expressamente, aos contratos aleatórios, a 

aplicação das normas que tratam da resolução do contrato por onerosidade excessiva, 

nestes termos, em tradução livre: “as normas dos artigos precedentes não se aplicam aos 

contratos aleatórios pela sua natureza ou pela vontade das partes”.
131

 Mas, no caso da lei 

brasileira, não houve a reprodução de regra semelhante à vigente na Itália, o que, de plano, 

permite no mínimo a dúvida sobre a possibilidade de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente, diante do entendimento de que o que não é proibido 

é permitido. 

 

De todo modo, há quem afirme a possibilidade de resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, como é o caso de Nelson Borges, para quem “a Teoria 

da Imprevisão sempre será aplicável aos contratos aleatórios, desde que o evento alterador 

da base contratual não se relacione com sua álea específica de dúvidas, de incertezas”.
132
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 GOMES, Orlando. Contratos, p. 200. 
130

 Art. 1.469 do Código Civil italiano: “Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti 

aleatori per loro natura o per volontà delle parti”. 
131

 De acordo com Pompeo Pollito, na obra La giurisprudenza sul Codice Civile, Livro IV, coordenado por 

Saverio Ruperto, Milano: Giuffré, 2011, a jurisprudência italiana tem sido orientada de acordo com a 

doutrina, que tem negado a possibilidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva superveniente nos 

contratos aleatórios. 
132

 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão e os contratos aleatórios. RT 782, p. 82. 
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Promovidas as distinções relevantes entre contratos comutativos e aleatórios, 

importa considerar que, diante do exposto neste capítulo, tanto no contrato aleatório como 

no comutativo podem ocorrer eventos extraordinários e imprevisíveis, situados no espectro 

da álea anormal do contrato, e essa constatação nos permite afirmar que não exclui-se do 

contrato aleatório a possibilidade de resolução por onerosidade excessiva superveniente.  
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CAPÍTULO III:  

QUESTÕES SUPERVENIENTES À FORMAÇÃO DO CONTRATO 

ALEATÓRIO 

 

 

III.1. O risco contratual e econômico 

 

Assumir riscos pressupõe avaliar a possibilidade da ocorrência de sacrifícios, 

problemas e perdas em virtude de circunstâncias supervenientes. De acordo com esse 

entendimento, é usual a avaliação promovida pelas partes contratantes acerca dos 

problemas que podem enfrentar no curso da contratação, bem como a utilização da 

expressão risco contratual de modo genérico, que corresponde, na prática, à possibilidade 

de perda a que o contratante está sujeito. 

 

Nos contratos de execução diferida ou de duração, as partes ficam sujeitas ao 

risco, maior ou menor, a depender das circunstâncias do caso, da não confirmação das 

previsões realizadas quando da formação e celebração do contrato, seja por conta do 

inadimplemento, da impossibilidade de cumprimento da prestação ou da ocorrência de 

evento que impeça o cumprimento a contento da avença. 

 

Genericamente, são riscos inerentes aos contratos o atraso no cumprimento da 

prestação, a receita não confirmada, o lucro não aferido, a possibilidade de dano ou 

prejuízo, o aumento inesperado dos custos, a entrega em desconformidade com o objeto 

contratado, a não entrega, a possibilidade de ineficácia do negócio, o caso fortuito e a força 

maior.  

 

Nesse sentido, não deixa de ser um risco a cargo do devedor a necessidade de, 

em virtude das obrigações assumidas no contrato, cumpri-lo mesmo no caso da 

superveniência de um evento que torne onerosamente excessiva a prestação devida.   

 

Os contratos aleatórios são, por excelência, como já visto, contratos sujeitos a 

risco, de consequências incertas, exatamente porque neles há incerteza quanto à existência 

de vantagem econômica ou lucro, ainda que em maior ou menor grau. Se o risco faz parte 



60 

 

 

dos contratos aleatórios, “o ato de contratar é exatamente o ato de assumir riscos, desde 

que inerentes ao negócio próprio e não riscos extraordinários”,
133

 além da álea contratada, 

que é campo para a aplicação da resolução judicial do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente. 

 

Segundo Paolo Gallo, “l‟esercizio di qualsiasi attività economica comporta 

rischi; il problema è quello di stabilire su quale delle sue parti debbano gravare”.
134

 Assim, 

se é inconteste que o risco equivale a uma possibilidade perene nos contratos, o direito, a 

par dessa constatação, privilegia a igualdade, o equilíbrio entre as partes, em detrimento do 

enriquecimento sem causa, “visto que não é lícita vantagem obtida indevidamente além das 

proporções entabuladas pelos contraentes do negócio jurídico cujas bases econômicas 

foram alteradas ao longo do tempo”,
135

 e, ao que nos interessa, a resolução judicial do 

contrato por onerosidade excessiva superveniente, como meio de mitigação do risco a que 

estão sujeitos os contratantes, está inserida no ordenamento jurídico em consonância com 

os princípios da boa-fé e da função social do contrato como meio de manutenção do 

equilíbrio contratual. 

 

A possibilidade de resolução do contrato por conta da onerosidade excessiva 

superveniente protege a parte contratual onerada pela ocorrência de riscos anormais, fora 

da previsibilidade comum à contratação. Desse modo, ao sacramentar a possibilidade de 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, o Direito se ocupa da 

proteção contratual com vistas à manutenção do equilíbrio contratual.  

 

 Nesse ponto, convém discriminar, como subsídio necessário à aferição da 

possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva, o tipo de risco que pode 

ensejar a resolução do contrato.   

 

Se a noção de risco está ligada à possibilidade de dano, convém aludir, 

novamente, conforme a lição de Vincenzo Roppo,
136

 à distinção entre risco jurídico e risco 

econômico. O risco jurídico é aquele natural aos contratos e que depende do curso dos 

                                                 
133

 SCHUNCK, Giuliana Bonanno. A onerosidade excessiva superveniente no Código Civil de 2002, p. 110. 
134

 GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contrato, p. 385. Em tradução 

livre: “[...] o exercício de qualquer atividade econômica comporta riscos; o problema é aquele de estabelecer 

sobre quais das partes devam recair”. 
135

 NANNI, Giovanni Ettore. Enriquecimento sem causa, p. 383. 
136

 ROPPO, Vincenzo. Il Contratto, p. 421-422. 
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eventos. É o risco da superveniência de um evento que impeça o cumprimento do contrato 

tal como imaginado pelas partes no momento da contratação – o inadimplemento, por 

exemplo. Já o risco econômico é aquele que incide sobre a variação do preço contratado. 

Imagine-se, por exemplo, o contrato de venda e compra de coisa futura, por meio do qual o 

vendedor se obriga a fornecer ao comprador, por determinado período, a preço fixo, certa 

quantidade de bens. No curso do contrato, inúmeras variantes podem dificultar a prestação 

contratual. Intempéries podem ocorrer e prejudicar a entrega, ou, ainda, o preço dos 

insumos necessários à produção pode aumentar de tal forma a torná-la inviável. Na 

ocorrência de um evento ou outro, a avaliação econômica do lucro ou prejuízo é que 

permitirá concluir se, no curso do contrato, será preservado, ou não, o equilíbrio contratual.  

 

Nos termos da regra do art. 478 do Código Civil, para a resolução do contrato 

por onerosidade excessiva, há que se configurar o ônus excessivo de uma das partes, 

estranho à sua vontade. Desse modo, parece-nos claro que a medida desse ônus, no âmbito 

do contrato, pode ser aferida do ponto de vista econômico. Nesta perspectiva, não há regra 

rígida a respeito da detecção desse limite. “O que interessa é que a equação econômica do 

negócio, tal como foi querida pelas partes, seja quebrada.”
137

 Se os riscos jurídicos são 

aqueles relativos à superveniência de eventos ocorridos no contrato, o risco econômico, 

relativo à variação da expectativa de confirmação do lucro contratado, é que, em última 

análise, acaba sendo considerado pela parte onerada para a avaliação da possibilidade de 

cumprimento contratual.  

 

Nessa perspectiva, o sacrifício econômico demasiado, verificado em função da 

quebra da equação econômica estabelecida entre as partes no momento da contratação, é 

que enseja o reconhecimento de que a parte, no curso do contrato, está sendo onerada. 

 

De todo modo, é difícil estabelecer o limite que justificaria a quebra econômica 

do negócio. Não se trata de vincular as prestações ao preço de mercado para a aferição, por 

exemplo, da necessidade de resolução judicial do contrato por onerosidade excessiva. Não 

há uma fórmula. “O acontecimento que determina a mudança das circunstâncias deve ser 

anormal, extraordinário, da ordem daqueles que entram na definição de força maior.”
138
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 ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. 

RTDC, v. 25, jan.-mar. 2006, p. 103. 
138

 SIDOU, J. M. Othon. A revisão judicial dos contratos e outras figuras jurídicas, p. 30.  
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Não se olvide, desse modo, que há sacrifício econômico excessivo se uma prestação deve 

oscilar entre 1 e 2 “x” e, no curso do contrato, atingir 10 “x”, por exemplo. Mas, além da 

exigência de oneração da parte, caracterizada pelo demasiado sacrifício econômico 

imposto ao contratante por conta de evento superveniente à celebração do contrato, para 

além do risco econômico previsível no momento da contratação, para a possibilidade de 

resolução judicial do contrato, devem ser aferidas a função social do contrato e a boa-fé 

das partes, adiante tratadas. 

 

 

III.2. O pacta sunt servanda e a proteção que merece ser conferida ao cumprimento 

do contrato 

 

No contrato, o consenso empregado pelas partes,
139

 em decorrência da proposta 

e da consequente aceitação, faz completar o elo que resulta na obrigatoriedade contratual, 

expressão do pacta sunt servanda, verdadeiro princípio, premissa, segundo o qual o pacto 

deve ser cumprido ou, ainda, o contrato faz lei entre as partes. É a expressão máxima da 

segurança, da expectativa de confirmação da álea previsível do contrato. 

 

Nesse sentido, o secular
140

 entendimento de que os pactos devem ser 

cumpridos visa garantir a segurança dos negócios, das expectativas pessoais quanto à 

confirmação de promessas, realizadas no âmbito da autonomia de vontade, que permite às 

partes liberdade de contratar. O princípio “da vinculatividade do contrato ou, ainda, de sua 

intangibilidade é uma consequência da liberdade de contratar, ou seja, se o homem é livre 

para contratar, [...] fica obrigado ao que livremente convencionou”.
141
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 De acordo com a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, na obra Negócio Jurídico: existência, validade e 

eficácia, p. 18, no contrato “não há, como às vezes se diz, duas ou mais declarações de vontade; há, nele mais 

de uma vontade e mais de uma manifestação de vontade, mas essas manifestações unificam-se a visão social 

de uma só declaração, que juridicamente será um só fato jurídico”. 
140

 Conforme a lição de Paulo Carneiro Maia, na obra Da Cláusula rebus sic stantibus, p. 13, “o princípio da 

intangibilidade ou da imutabilidade do contrato parece até ter sido erigido em dogma para atravessar os 

tempos. Tem por si, como fórmula variada do princípio da autonomia da vontade, antiguidade venerável, pois 

remonta à lei das XII Tábuas”. 
141

 REIS, Jorge Renato dos. A função social do contrato e sua efetiva vinculatividade às partes contratantes, 

p. 118. 
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As pessoas são, assim, livres para contratar ou não.
142

 Podem celebrar contratos 

típicos ou atípicos, contratos padronizados ou não. De acordo com o que for lícito e 

possível, as partes podem estabelecer o que bem lhes aprouver no intuito de regular as 

relações com as quais se comprometem. 

 

A estabilidade social e econômica depende, assim, do cumprimento das 

promessas individuais para que não se quebre a cadeia da circulação das riquezas, que 

serve à satisfação das necessidades, das mais básicas às mais complexas. A obrigação 

contratual, “como vinculum iuris, implica una relación de cooperación entre las partes, que 

está basada en la buena fe y la equidad, e impone, en razón del vínculo, una necessitas, un 

oportere recíproco”.
143

  

 

Não se olvide, aliás, quanto à efetividade do cumprimento dos contratos, 

segundo o qual quem empenha uma promessa, em contrapartida, espera o cumprimento da 

promessa alheia, com quem contratou. Daí, pois, a necessidade de sanção, entendida como 

instrumento de garantia ao cumprimento do contrato, seja ela estabelecida no contrato, 

como multa ou penalidade, por exemplo, ou ainda em virtude de uma sanção judicial, 

como a astreinte. 

 

Com efeito, a noção de soberania do contrato pode ser sintetizada segundo o 

entendimento de que o contrato faz lei entre as partes “e, em certo sentido, superior a ela, 

pois que a própria lei não pode atingir”.
144

 Nesse sentido, o rigor da intangibilidade ou 

irretratabilidade contratual proporciona o entendimento de que o contrato firmado entre as 

partes é imutável e deve ser cumprido independentemente da ocorrência superveniente de 

circunstância que dificulte o cumprimento da prestação. E se os contratantes avaliaram as 

circunstâncias nas quais contrataram, presume-se, a princípio, o equilíbrio das prestações 

se um contrato é celebrado e está livre de vícios, cláusulas abusivas, ilícitas, nulas, etc. 

  

Note-se, a propósito, que o entendimento geral de que os contratos devem ser 

cumpridos é tão arraigado no senso comum que sequer há uma regra específica no Código 
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 Conforme Araken de Assis, na obra Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. V, p. 73, a autonomia 

privada subdivide-se em dois sentidos: na liberdade de contratar, com a celebração ou não do contrato, e na 

liberdade de escolha do conteúdo do contrato. 
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 CHAMIE, José Félix. Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: el deber de revisión del 

contrato. Revista de Derecho Privado, n. 14, p. 114. 
144

 RIPERT, Georges. A regra moral nas obrigações civis, p. 136. 
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Civil brasileiro que se limite a enunciar o princípio do pacta sunt servanda,
145

 o que, de 

outro modo, restou estampado no Código Civil francês, no art. 1.134, segundo o qual “les 

convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” (o que, em 

tradução livre, significa que “as convenções legalmente formadas fazem lei para as partes 

que dela participam”). Ou seja, os contraentes devem obedecer ao contrato tal como devem 

obedecer à lei. 

 

Conforme a lição de José Félix Chamie, a propósito da citada norma do art. 

1.134 do Código Civil francês, que serviu de baliza para inúmeros outros sistemas 

jurídicos que tomaram como base o Código Napoleônico, em tradução livre: “A norma é 

seguramente o reflexo das condições políticas, econômicas e sociais de seu tempo, isto é, a 

prevalência da ideologia individualista e de uma política legislativa favorável ao princípio 

pacta sunt servanda...”.
146

 Nesse passo, o Código Civil francês, fruto dos ideais liberais 

oriundos da Revolução Francesa, foi silente a respeito da cláusula rebus sic stantibus e 

sobrevalorizou o direito individual, privilegiando o absolutismo da autonomia pessoal. 

 

Entre os séculos XVIII e XIX, muito provavelmente em decorrência do 

movimento iluminista e pós-revolucionário francês, bem como da revolução industrial 

inglesa, que desumanizou a sociedade em privilégio do capital, houve certa resistência à 

aplicação da cláusula rebus sic stantibus. Naquele período, mais valiam os interesses 

individuais dos contratantes do que os aspectos sociais. O pacta sunt servanda “passa a ser 

a chave da validade e eficácia dos contratos. Os negócios, tal como as leis ou os tratados, 

produzem efeitos porque foram queridos. Não interessa o conteúdo dos contratos”. 
147

 

 

De acordo com Paolo Gallo,
148

 no século XX, no entanto, marcado por duas 

guerras mundiais, foi renovado o interesse pela questão relativa à superveniência contratual 

e instrumentos lançados em prol da gestão do risco contratual. “A construção jurídica 

tradicional do contrato, que era de irrecusável individualismo, foi sendo, entretanto, 
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 Segundo Araken de Assis, nos Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5, p. 64, “Os intuitivos 

fundamentos do princípio da obrigatoriedade se ostentam universais e, por isso, o princípio se impõe mesmo 

na ausência de uma regra formal”.  
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 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 103. 
147

 ASCENSÃO, J. Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no Novo Código Civil. RTDC, 

v. 25, jan.-mar. 2006, p. 95. 
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 GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, p.108. 
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abalada pelas metamorfoses econômicas e sociais.”
149

 A resolução do contrato por 

superveniente onerosidade excessiva configura, pois, exceção ao pacta sunt servanda, que 

continua plenamente em voga, diante da necessidade de cumprimento dos pactos e 

atingimento da necessária função social do contrato, que é fundamental para a manutenção 

da segurança nas relações jurídicas e na circulação de riquezas, tão necessária ao progresso 

e à estabilidade econômica. 

 

 

III.3.  A função social nos contratos aleatórios 

 

A função social do contrato é expressão utilizada de modo indiscriminado, por 

vezes com emprego genérico de “serve absolutamente para tudo”,
150

 e enseja o 

entendimento preliminar de que o contrato desempenha um papel na sociedade, de modo a 

propiciar a circulação de riquezas, gerar tributos, criar empregos e proporcionar a 

satisfação das necessidades nele previstas, identificando-o como elemento útil e integrante 

de um elo social.  

 

Na prática, principalmente no âmbito dos litígios judiciais, não se nota rigor 

técnico no emprego da expressão função social do contrato, que é utilizada como 

argumento capaz de colorir as pretensões mais descabidas. É, também, utilizada para 

justificar a tentativa de equilibrar uma questão em uma contenda ou,
151

 simplesmente, 

estampar a necessidade do cumprimento de um contrato, por conta da função social que 

desempenha.  

 

Muitas vezes, a função social do contrato é ligada à noção de boa-fé 

objetiva,
152

 com o intuito de exteriorizar o entendimento de que as partes, no contrato, 

devem pautar sua conduta de maneira leal e tendente ao cumprimento das obrigações que 
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 MAIA, Paulo Carneiro. Da Cláusula rebus sic stantibus, p. 15. 
150

 VILLELA, João Batista. Equilíbrio do contrato: os números e a vontade. RT 900, out. 2010, p. 119. 
151

 De acordo com Álvaro Villaça Azevedo, na obra Teoria Geral dos Contratos Típicos, p. 28, ao tratar do 

tema “função social”, “[...] a intervenção do Estado, no âmbito contratual, abriu as portas a um novo tempo, 

em que se mitigam os malefícios do liberalismo jurídico, com a proteção social ao mais fraco”. 
152

 Segundo o entendimento exposto por Luís Gustavo Haddad, na dissertação Função social do contrato: um 

ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 96, a função social do contrato, como a boa-fé objetiva, cria para as 

partes, no contrato, deveres laterais de conduta, “relativos à diligência, informação e proteção, por exemplo”. 

Assim, função social do contrato e boa-fé objetiva “desempenham papéis análogos e complementares, como 

fundamento da atribuição dos referidos deveres laterais de conduta”.  
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contraíram, cumprindo a contento a finalidade
153

 pela qual o contrato é celebrado e 

permitindo a produção dos efeitos a ele inerentes, com a repercussão social e econômica 

correspondente. 

 

O Código Civil brasileiro trata da função social do contrato nas regras dos 

artigos 421 e 2.035, parágrafo único.
154

 Da leitura dessas regras, é possível perceber que a 

função social pode ser entendida como pressuposto, fundamento e limite do contrato.
155

 

“Pressuposto” porque a liberdade de contratar, que diz respeito às partes contratantes e ao 

interesse econômico a que estão vinculadas, deve ser exercida de acordo com a função 

social do contrato. “Fundamento” porque a função social do contrato, no cumprimento 

deste, é assegurada por preceitos de ordem pública. E “limite” porque a liberdade de 

contratar encontra limite na função social que o contrato deve desempenhar.  

 

De todo modo, a dicção legal dos artigos 421 e 2.035 do Código Civil quis 

conferir à função social do contrato o entendimento de que é conceito útil para as partes, 

dos terceiros integrantes da sociedade e do próprio Estado, o que justifica a ideia de 

sociabilidade do Direito, em contraposição ao individualismo contratual. 

 

Note-se, por oportuno, que na Exposição de Motivos do Código Civil de 2002 

constou o seguinte a propósito dos limites da função social do contrato:  

 

Tornar explícito, como princípio condicionador de todo o processo hermenêutico, que 

a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância com os fins sociais do 

contrato, implicando os valores primordiais da boa-fé e da probidade. Trata-se de 

preceito fundamental, dispensável talvez sob o enfoque de uma estreita compreensão 

                                                 
153

 De acordo com a conclusão expendida por Rodrigo Cogo, na dissertação denominada A Frustração do 

Fim do Contrato, p. 274, “A finalidade que integra o conteúdo do contrato é representada pelo interesse, o 

resultado prático ou a função que se extrai do negócio jurídico, relevante e conhecida por ambos os 

contratantes ou que, de acordo com o juízo de boa-fé, articulado com o uso dos critérios da normalidade, 

preço e tipo contratual, razoavelmente se possa dizer que deveria ser conhecida e considerada por ambos, 

tendo em conta o tipo de negócio celebrado e as circunstâncias que pontuavam a celebração”. 
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 Art. 421 do Código Civil: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 

do contrato”. Art. 2.035 do Código Civil: “A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos 

antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas 

os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver 

sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá 

se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função 

social da propriedade e dos contratos”. 
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 A par dessa orientação, o entendimento manifestado por Luís Gustavo Haddad, na obra Função social do 

contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 1. 
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positivista do Direito, mas essencial à adequação das normas particulares à concreção 

ética da experiência jurídica.
156

 

 

Não foi indicado, entretanto, pelo Código Civil, o entendimento preciso a 

respeito da extensão conceitual de função social do contrato, “que não contém um sentido 

claro e não comunica uma mensagem de pronto inteligível ao interlocutor”.
157

 É vaga e 

imprecisa a noção que deriva da expressão função social do contrato tal como empregada 

no Código Civil, cabendo aos teóricos e à jurisprudência,
158

 dessa forma, a conceituação 

necessária. 

 

Função faz lembrar encargo, papel ou capacidade para a realização de alguma 

atividade ou tarefa. Desse modo, parece possível afirmar, primeiramente, que função social 

do contrato corresponderia ao papel desempenhado pelo contrato na sociedade. O contrato 

de seguro, por exemplo, desempenha importante papel social, na medida em que, por meio 

dele, um grande número de segurados, visando à cobertura de riscos, contrata uma empresa 

seguradora para que o beneficiário do seguro receba a indenização devida caso ocorra o 

sinistro. Trata-se, pois, de atividade que desempenha função social importante, que gera 

proveito não só aos contratantes, mas também aos beneficiários e, em última análise, a toda 

a coletividade, beneficiada pela circulação de riquezas derivadas dos efeitos gerados pelo 

contrato. 

 

Em trabalho dedicado ao tema função social, Luís Gustavo Haddad
159

 concluiu 

que são diversas as acepções da expressão função social. Assim, é possível afirmar que ela 

designa os efeitos sociais e econômicos derivados do contrato, diz respeito à causa 
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 A exposição de motivos que deu origem ao Código Civil de 2002 foi apresentada pelo Prof. Miguel Reale, 

Supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil, em 16 de janeiro de 1975, ao Ministro de 

Estado da Justiça, Armando Falcão, e o trecho acima transcrito consta da p. 41 do texto disponível na 

biblioteca virtual do Senado: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/70319. 
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 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 5. 

Conforme salienta o autor, a função social do contrato é conceito jurídico indeterminado e, também, cláusula 

geral, que permite direcionar um conjunto de consequências jurídicas idênticas a grupos distintos de casos, 

capaz de orientar e fundamentar comportamentos e decisões. 
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 De acordo com julgado de 8 de maio de 2012, proferido no Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do 

Ministro Raul Araújo, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 1.394.166, disponível na internet 

em www.stj.jus.br, a propósito da possibilidade de revisão contratual, foi manifestado o seguinte 

entendimento: “É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio 

do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função 

social dos contratos e do dirigismo contratual”.  
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 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 168-172. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/70319
http://www.stj.jus.br/
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concreta
160

 do negócio (o que impacta na aferição da eficácia do contrato), corresponde a 

deveres laterais de conduta – como o de colaboração, informação e proteção –, determina 

os nexos funcionais e finalísticos dos contratos coligados e complementa a noção de ordem 

pública.  

 

Sobreleva notar, ao que nos interessa, conforme a lição de Antonio Junqueira 

de Azevedo, a respeito do entendimento de função social, que “predomina, atualmente, na 

verdade, o que se chama de sentido objetivo da causa, isto é, um terceiro sentido da 

palavra, pelo qual se vê, na causa, a função prático-social, ou econômica-social do 

negócio”.
161

 Nessa perspectiva, a função social do contrato pode ser entendida como causa 

ou finalidade do contrato, ou seja, como justificativa do ato. Nesse sentido, vale notar o 

seguinte esclarecimento promovido por Emílio Betti: 

 

[é] fácil concluir que a causa ou razão do negócio se identifica como função 

econômico-social de todo o negócio, considerado despojado da tutela jurídica, na 

síntese de seus elementos essenciais, como totalidade e unidade funcional, em que se 

manifesta a autonomia privada. A causa é, em resumo, a função de interesse social da 

autonomia privada.
162

 

 

Desse modo, coube, no Brasil, a Antonio Junqueira de Azevedo o 

esclarecimento da utilização da função social do contrato como causa, que, segundo 

Vincenzo Roppo, compreende “gli interessi della parte che il contratto deve assicurarle, 

perché formano la ragione giustificativa del contratto stesso”.
163

 

 

É de se notar, ainda, em reforço ao entendimento da função social do contrato 

compreendida como causa do contrato, que o art. 1.325 do Código Civil italiano estabelece 

a “causa” como requisito do contrato, e, segundo Francesco Galgano, pode ser expressa 

como “la funzione economico-sociale dell‟atto di volontà; è, come la definiscono le 

relazioni che accompagnano il codice civile, la „giustificazione della tutela dell`autonomia 

privata‟; un „vincolo al potere della volontà individuale”.
164
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 De acordo com a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, na obra Negócio Jurídico e Declaração 

Negocial, p. 129: “a causa concreta é, na verdade, o „fim do negócio jurídico‟”. 
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 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia, p. 153. 
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 BETTI, Emílio. Teoria Geral do Negócio Jurídico. Tomo I, p. 350. 
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 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 357. Em tradução livre: a causa do contrato compreende “os interesses 

das partes que o contrato deve assegurar, porque formam a razão justificativa do mesmo contrato”. 
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 GALGANO, Francesco. Il contratto, p. 149. Em tradução livre: “[...] a causa é a função econômico-social 

do ato de vontade; é, como a definiram as relações que acompanham o Código Civil, a „justificação da tutela 

da autonomia privada‟; um „vínculo ao poder da vontade individual”. 
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Com efeito, para a exemplificação da detecção da causa no contrato, a compra 

e venda, ou sua função econômico-social, corresponde à entrega da coisa e ao recebimento 

do preço, conforme sabidamente estipulado pelos contratantes, considerando o preço e as 

circunstâncias relativas ao negócio. A entrega da coisa justifica o recebimento do preço, e 

vice-versa. A função social do contrato, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, 

assegura trocas úteis e justas.
165

 

 

No Brasil, vale referir que a regra do art. 187 do Código Civil
166

 qualifica 

como ato ilícito a extrapolação de limites impostos pelo fim econômico e social do 

contrato. A consideração da causa do contrato é de crucial importância para a aferição do 

desaparecimento da finalidade do contrato e de seus efeitos. Vale notar, nesse sentido, que 

“Pode-se afirmar que a causa é o porquê e o para quê do contrato. A causa serve, em 

primeiro lugar, para destacar se juridicamente os contratos merecem consideração e para 

distinguir o valor e o alcance que se atribui a cada contrato”.
167

 

 

No que diz respeito aos contratos aleatórios, especificamente, vale ressaltar que 

a álea normal do contrato integra o elemento finalístico ou causal pelo qual as partes 

contratam, na medida em que as partes submetem-se ao risco que identifica o contrato 

como aleatório. Nesse aspecto, se circunstâncias supervenientes à contratação implicarem 

no desaparecimento da causa do negócio, tal como havia sido previsto pelas partes, é 

possível pretender a ineficácia do negócio. Isso porque a função social do contrato pode 

“ser invocada para, a pedido de qualquer das partes, tornar ineficaz todo esse contrato ou 

parte dele, pois um contrato destituído de causa concreta pode se mostrar disfuncional, 

imediatamente para as partes e mediatamente para a coletividade”.
168

 

 

A causa do contrato, segundo a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, pode 

ser entendida como motivo determinante ou fato que dá origem à obrigação ou função 

econômico-social do contrato. Não atua somente no plano da eficácia dos contratos 

bilaterais “[...], mas também, quanto à eficácia de outros negócios jurídicos; ela é assim, 
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uma explicação geral para os casos de ineficácia superveniente de negócios causais com 

causa final”.
169

 

 

Desse modo, se no curso do contrato aleatório desaparece a causa do contrato, 

assim entendido como os interesses a que estão vinculadas as partes, bem como a 

finalidade de contrato, por ocasião de um evento superveniente, é possível afirmar, com 

fundamento nas regras dos artigos 421 e 2.035, parágrafo único, do Código Civil, que há 

frustração da função social do contrato, apta a ensejar a ineficácia da avença. 

 

Nesse passo, no caso de uma venda e compra futura, caracterizada como 

aleatória, validamente celebrada, na hipótese de um evento superveniente, como uma 

guerra, por exemplo, que importe em ônus demasiado para o devedor, é possível pretender 

a ineficácia do negócio por conta do desaparecimento da causa do contrato, 

consubstanciada na álea normal do mesmo. 

 

 

III.4. A boa-fé e o evento superveniente 

 

Atualmente, a expressão “boa-fé”, tida como axioma, máxima ou regra geral, 

oriunda da bona fides romana, é utilizada corriqueiramente, até mesmo sem muita 

preocupação técnica, como cânone de defesa do que é justo, leal, equânime. Não podia ser 

diferente, porque “teria revestido, no período clássico, a natureza de norma jurídica 

objectiva de comportamento honesto e correcto, respeitador da lealdade e dos costumes do 

tráfego”.
170

 Mas o que é, na realidade, a boa-fé? 

 

O Código Civil português, no art. 227, estabelece que: 

 

[q]uem negocia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nas 

preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena 

de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte. 
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 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico: Existência, Validade e Eficácia, p. 157. 
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 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no Direito Civil, p. 105. 
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Diferentemente do Código Civil português e, também, do italiano, que no art. 

1.337
171

 faz referência às tratativas que antecedem a celebração do contrato, as quais 

devem ser pautadas segundo a boa-fé, o Código Civil brasileiro nada mencionou a respeito 

da fase que antecede o contrato.  

 

No que respeita à formação do contrato, de acordo com Álvaro Villaça 

Azevedo, “a boa-fé é um estado de espírito que leva o sujeito a praticar um negócio em 

clima de aparente segurança”.
172

  

 

Segundo João de Matos Antunes Varela, é “um manancial inesgotável de 

deveres acessórios de conduta, quer dentro, quer fora do contrato, quer na realização do 

interesse para que directamente aponta a prestação devida, [...]”.
173

 Ou ainda, para outro 

jurista português, António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, a boa-fé está ligada à 

ideia de confiança, que “exprime a situação em que uma pessoa adere, em termos de 

actividade ou de crença, a certas representações, passadas, presentes ou futuras, que tenha 

por efectivas”.
174

 

 

Conforme a lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a propósito do princípio da 

boa-fé: 

 

O princípio da boa-fé contempla o laço obrigacional, impondo às partes os deveres 

secundários de cooperação, de lealdade, de informação e de proteção, tudo devendo 

ser feito à base da confiança recíproca, a fim de garantir a mútua satisfação de seus 

interesses. Exige-se sinceridade, no momento da negociação, solidariedade e 

fidelidade na interpretação.
175

 

 

É possível constatar, portanto, de acordo com as orientações acima transcritas, 

que a boa-fé expressa o sentimento de segurança quanto ao cumprimento leal e sincero das 

obrigações contraídas. No entanto, a referência pura e simples à boa-fé, embora necessária 

à compreensão do conceito, pode denotar vagueza ou imprecisão quanto à real e efetiva 

aplicação do princípio. Daí a distinção promovida entre boa-fé subjetiva e objetiva, que 
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 AZEVEDO, Álvaro Villaça. O novo Código Civil Brasileiro. In: O direito e o tempo, p. 17. 
173

 ANTUNES VARELA, João de Matos. Das obrigações em geral, p. 14. 
174

 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no Direito Civil, p. 1234. 
175

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. VI, tomo II, p. 90. 



72 

 

 

serve à aplicação prática. Nesse sentido, vale promover o esclarecimento do significado de 

boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. 

 

 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”.
176

 

Assim, a boa-fé subjetiva diz respeito à intenção da parte ou o entendimento particular a 

respeito da interpretação da situação ou do negócio, ainda que utilizada como desculpa 

pela equivocada interpretação da situação. “Serve à proteção daquele que tem a 

consciência de estar agindo conforme o Direito, apesar de ser outra a realidade. Ao definir 

a posse de boa-fé, o art. 1.021 do Código Civil descreve um estado de ignorância.”
177

 

 

Já a boa-fé objetiva é “modelo de conduta social, arquétipo ou standard 

jurídico, segundo o qual „cada pessoa deve ajustar a própria conduta a esse arquétipo, 

obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade, probidade”.
178

 A boa-fé 

objetiva é, portanto, norma de conduta que deve balizar a orientação da parte no 

cumprimento de qualquer contrato, conforme previsto na regra do art. 422 do Código 

Civil,
179

 presente em todas as relações contratuais. É possível afirmar, portanto, que “Da 

vigência do princípio geral de boa-fé se deduzem obrigações essenciais ao vínculo 

contratual como as obrigações de informação, de conselho, de segurança, de 

colaboração”.
180

  

 

Se a boa-fé objetiva, por força da regra contida no art. 422 do Código Civil, 

deve ser observada no cumprimento de qualquer contrato, os deveres derivados da boa-fé 

objetiva, são, na verdade, deveres secundários ou acessórios à obrigação principal 

contratada.
181

 Conforme a lição de António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro,
182

 tais 
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deveres acessórios podem, satisfatoriamente, ser discriminados como deveres de proteção, 

esclarecimento e lealdade. De acordo com os deveres acessórios de proteção, as partes 

devem evitar a ocorrência de danos a si e ao seu patrimônio. Em relação aos deveres 

acessórios de esclarecimento, as partes devem informar-se, mutuamente, a respeito dos 

acontecimentos relevantes que podem influenciar a execução contratual. E em consonância 

com o dever de lealdade no curso do contrato, obrigam-se as partes a não elidir a finalidade 

do negócio e ensejar o desequilíbrio das prestações contratadas, o que inclui o dever de não 

concorrência e de sigilo. 

 

Enquanto norma de conduta, a boa-fé objetiva expressa um dever contratual 

que deve ser verificado nos contratos, em geral, e exige das partes contratantes, a par do 

cumprimento de suas obrigações, conduta proba,
183

 leal e fiel.  

 

Age de acordo com a boa-fé quem atua com honestidade, evita a malícia ou o 

ardil. Exemplificativamente, age conforme a boa-fé, no contrato aleatório, a parte que 

informa a outra parte a respeito da ocorrência de eventos supervenientes e relevantes à 

execução do contrato tão logo eles aconteçam,
184

 ou o contratante que, sabendo da 

provável alta de preço da matéria-prima que pode colocar em risco a execução do contrato, 

adquire os bens necessários para pôr a salvo o contrato e evitar a resolução. Do mesmo 

modo, age com boa-fé o devedor que reclama a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente quando, no curso do contrato, a prestação devida se torna, de fato, 

grande fardo e não meramente insignificante ou inibidora do lucro. 

 

Ainda a propósito do esclarecimento relativo à boa-fé objetiva e sua aplicação 

prática, vale notar a lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior,
185

 que, à luz do entendimento 

anteriormente exposto, e em consonância com as regras dos artigos 113, 187 e 422 do 

                                                 
183

 MESSINEO, Francesco. Il contratto in genere, p. 361. 
184

 Segundo Enrico GABRIELLI, na obra Trattato di Diritto Privato, Il contratto in generale, tomo VIII, p. 

411: “Il debitore in buona fede, colpito dalla sopravvenienza, al fine di evitare di sottoporsi ad un 

adempimento che al momento della sua esecuzione non risponde più all‟originaria economia del contrato e 

che non voglia, a seguito della sua inerzia, essere poi tacciato di inadempimento, sembrerebbe non avere altro 

rimedio che agire in risoluzione, [...]”. Em tradução livre: “O devedor de boa-fé, atingido pela 

superveniência, a fim de evitar submeter-se a um adimplemento que ao momento da sua execução não 

responde mais pela economia original do contrato e que não pretende, em razão da sua inércia, ser taxado de 

inadimplemento, pareceria não ter outro remédio senão pretender a resolução, [...]”. 
185

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. VI, tomo II, p. 89-99. 
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Código Civil,
186

 esclarece que a boa-fé objetiva desempenha três funções principais: serve 

de baliza à interpretação (para a compreensão das circunstâncias reais do contrato e de 

como este deve ser executado),
187

 cria deveres de conduta (como os deveres de 

informação, esclarecimento, de evitar situações de perigo, de conservação da coisa, de 

confidencialidade, de cooperação com a outra parte e de lealdade) e limita o exercício de 

direitos (quando, por exemplo, o contratante pretende a resolução do contrato por 

onerosidade excessiva superveniente sendo que, na prática, o ônus verificado é 

insignificante).  

 

Vale dizer, assim, que a inobservância da boa-fé objetiva pode corresponder à 

violação do contrato. Daí a possibilidade de afirmar que, se na formação do contrato faltar 

boa-fé objetiva a uma das partes, é possível o questionamento da validade do próprio 

contrato, visto que influencia a formação da vontade das partes.  

 

A falta de boa-fé objetiva no curso do contrato equivale ao inadimplemento 

contratual, podendo ensejar, inclusive, a extinção de contrato por ausência de boa-fé. Para 

confirmar esse entendimento, referencia-se o entendimento manifestado por Francesco 

Galgano, segundo o qual a violação da boa-fé no contrato configura inadimplemento 

contratual,
188

 capaz de ensejar, até mesmo, a resolução por inadimplemento.
189

  

 

O Código Civil brasileiro não indicou a boa-fé como pressuposto ou requisito 

da revisão do contrato por onerosidade excessiva. No entanto, o art. 113 do Código Civil 

estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, sendo 

certo que as circunstâncias que envolvem a contratação são reconhecidamente 

                                                 
186

 Art. 113 do Código Civil brasileiro: “Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e 

os usos do lugar de sua celebração”. 
186

 Art. 187 do Código Civil brasileiro: “Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 
187 Note-se que o Código de Defesa do Consumidor, no art. 4, III, reconhece a boa-fé objetiva como regra de 

interpretação, com vistas à harmonização dos interesses entre o fornecedor e o consumidor. Já no art. 51, IV, 

também do Código de Defesa do Consumidor, a boa-fé é expressa como cláusula geral, com a previsão de 

nulidade às cláusulas contratuais incompatíveis com a boa-fé. 
188

 De acordo com o Enunciado 24, aprovado na 1
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “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”. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada 
189

 GALGANO, Francesco. Il contratto, p. 592. 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada
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consideradas para a aferição e manutenção da validade e eficácia do negócio.
190

 O art. 187 

do Código Civil preceitua que comete ato ilícito o titular de direito que excede os limites 

impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e/ou pelos bons costumes. Já o art. 

422 do Código Civil sacramentou o entendimento de que as partes, no contrato, devem agir 

de acordo com a boa-fé. 

 

Na execução do contrato, a boa-fé objetiva é dever da parte contratante. Desse 

modo, influenciam no regime da resolução do contrato a interpretação deste de acordo com 

a boa-fé objetiva, bem como a observância dos deveres de informação, esclarecimento, de 

evitar situações perigosas, de conservação, confidencialidade e lealdade.
191

 Sendo assim, 

em atenção às funções da boa-fé objetiva, a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente não socorre quem faltar com o dever de lealdade ou usar de 

malícia para configurar uma situação de desvantagem. 

 

Portanto, para que se permita a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva, a parte beneficiada deve agir de acordo com o dever acessório da boa-fé 

objetiva. Fica claro, desse modo, que a resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente deve ser compreendida a par da boa-fé objetiva, que deve ser verificada 

quando da resolução, sob pena de, se ausente, negar-se a própria resolução. Isto porque, 

entendida a boa-fé como dever acessório, o seu descumprimento, “quando ligado à 

prestação principal, pode atingir, tal seja a sua gravidade, a própria prestação e significar o 

descumprimento da obrigação”.
192

 

 

Sendo assim, de acordo com o Código Civil, se a boa-fé não constitui requisito 

principal para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, deve, ao menos, ser 

considerada para a dissolução do vínculo, porque, conforme mencionado, a boa-fé deve ser 

                                                 
190 Vale notar, a propósito da interpretação do contrato de acordo com a boa-fé objetiva, os Enunciados 26 e 

27, aprovados na 1
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de Justiça Federal, sob a coordenação 

científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior. 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”. 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”. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada  
191

 ALPA, Guido; BESSONE, Mario; ROPPO, Enzo. Rischio contrattuale e autonomia privata, p. 383-384. 
192

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentário ao novo Código Civil, v. 6, tomo II, p. 97. 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada
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observada em todo contrato, conforme prescrevem as regras dos artigos 113, 187 e 422 do 

Código Civil. 

 

 

III.5. A impossibilidade do cumprimento da prestação 

 

No contrato aleatório, como já mencionado, o devedor obriga-se pela incerteza 

do resultado da sua própria prestação. Ou seja, mesmo o cumprimento de todas as 

obrigações contratuais por parte do devedor não garante medida alguma do objeto da 

prestação adquirida. 

 

A venda de coisa futura pode configurar a emptio spei, ou compra da 

esperança, em que o adquirente paga o preço integral avençado. Assim, o devedor recebe a 

integralidade do preço ainda que o objeto do contrato não venha a existir, desde que não 

tenha agido com dolo ou culpa quanto à eventual inexistência da coisa, conforme previsto 

na regra do art. 458 do Código Civil. Nesse caso, diante da incerteza do resultado, caso se 

configure o risco de não entrega do objeto contratado, há a consequente impossibilidade do 

cumprimento da prestação.  

 

No caso da emptio rei speratae, em que a realização da venda depende de 

existência do objeto, ainda que de valor ou conteúdo variável, o devedor recebe a 

integralidade do preço, mesmo se o objeto existir em quantidade ínfima e desde que não 

tenha agido com culpa quanto a esse resultado. É o que prevê a regra do art. 459 do Código 

Civil, que, no parágrafo único, estabelece que a inexistência da coisa esperada impede o 

pagamento do preço. Nessa hipótese, também, caso não seja entregue o objeto contratado, 

há a impossibilidade do cumprimento da prestação.  

 

O mesmo ocorre com a hipótese prevista na regra do art. 460 do Código Civil, 

na qual o adquirente do bem existente, mas exposto a risco, deverá o preço do bem mesmo 

diante da falta da entrega, configurando, assim, a impossibilidade do cumprimento da 

prestação. 

 

Mesmo sendo imprevisível a quantidade da prestação, ou até mesmo sua 

própria existência, pode ser que o devedor, no curso do contrato aleatório, seja 
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impossibilitado de realizar a prestação devida, involuntária ou voluntariamente. 

Impossibilidade não é a mera dificuldade, ainda que econômica. Impossibilidade do 

cumprimento de obrigação, no caso, deve ser entendida como verdadeiro impedimento 

para o cumprimento da obrigação. Equivale, por exemplo, à perda ou destruição da coisa 

ou objeto contratado, tal como previsto na regra do art. 238 do Código Civil,
193

 que trata, 

especificamente, da possibilidade de resolução do contrato por conta da impossibilidade, 

aplicável, também, aos contratos aleatórios.  

 

Na lição precisa de José Félix Chamie, a respeito da noção de impossibilidade, 

“se refiere tanto a la imposibilidad objetiva (como la destrucción de la cosa debida) cuanto 

a la imposibilidad subjetiva (como la perdida de la cosa debida) incluso cuando ésta es 

provocada por la conducta del deudor”.
194

  

 

A impossibilidade de prestação contratual é involuntária quando o devedor, 

ainda que queira, não pode satisfazer, no curso do contrato, por completo, a obrigação pela 

qual se obrigou, seja, por hipótese, por conta de caso fortuito ou força maior, isto é, por 

circunstâncias alheias à vontade de quem deveria satisfazer a obrigação. É a perda 

completa do objeto contratado, por exemplo, no caso de um contrato de venda e compra de 

bem futuro. Nesse caso, não responde o devedor por perdas e danos, de acordo com a regra 

do referido art. 238 do Código Civil. Some-se a essa regra a expressão da regra do art. 396 

do Código Civil
195

 ou, no que respeita às obrigações de dar, na regra do art. 234 do Código 

Civil,
196

 que prevê a resolução do negócio no caso de impossibilidade posterior absoluta. 

 

Ainda quanto à impossibilidade involuntária do cumprimento do contrato, 

diante da falta de culpa pelo devedor quanto ao descumprimento, a qualquer das partes 

assiste a possibilidade de pretender a resolução do contrato, conforme faculta a regra do 

art. 474 do Código Civil,
197

 caso a impossibilidade da prestação seja completa. Deve ser, 

                                                 
193

 Art. 238 do Código Civil: “Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se 

perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até 

o dia da perda”. 
194

 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 94. 
195

 Art. 396 do Código Civil: “Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em 

mora”.  
196

 Art. 234 do Código Civil: “Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, 

antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a 

perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos”. 
197

 Art. 474 do Código Civil: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de 

interpelação judicial”. 
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ademais, “sucessiva, inevitável e definitiva”.
198

 Isto porque, se houver, de algum modo, a 

possibilidade de prestação, pode ser que o credor ainda tenha interesse no cumprimento da 

prestação contratual. De outro modo, o inadimplemento absoluto torna inviável a pretensão 

do credor com vistas ao cumprimento. 

 

Se a impossibilidade da prestação for parcial, assiste ao credor o direito de 

resolver o contrato ou aceitar a prestação, abatido o valor do preço que perdeu. É a regra 

do art. 235 do Código Civil. 

 

Ademais, o pacto pode ser extinto por culpa do devedor, com fundamento na 

regra do art. 475 do Código Civil,
199

 se a impossibilidade de prestar a obrigação decorrer 

de culpa e configurar inadimplemento. Nesse caso, responde o devedor pelas perdas e 

danos que der causa. 

 

Além disso, a partir dos comentários anteriores, nota-se que há a preocupação 

do legislador, refletida nas normas acima referidas, em regular o risco nos contratos, bem 

como em considerar as modificações nas circunstâncias contratuais de tal forma que 

justifiquem a extinção do contrato no caso de impossibilidade de seu cumprimento, sem 

culpa do devedor, caso em que este se exime de responsabilidade, tal como ocorre nos 

casos de força maior ou caso fortuito. 

 

Vale notar, desse modo, que o jurista alemão Karl Larenz fundamentou a 

impossibilidade de cumprimento do contrato na alteração superveniente das “bases do 

negócio”, que podem ser entendidas com duplo sentido. O primeiro sentido da expressão 

“base do negócio” diz respeito à “base subjetiva”, ou a representação mental dos 

contratantes que os leva a contratar e os influencia na formação do negócio, acompanhada 

da esperança de inalterabilidade das circunstâncias que devem permanecer existentes no 

curso do contrato. E “base objetiva” do contrato “se refiere a la cuestión de si todavia 

puede realizarse el fin del contrato y la intención conjunta de las partes contratantes”.
200

 

Karl Larenz vinculou, desse modo, a impossibilidade do cumprimento superveniente do 

                                                 
198

 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 94. 
199

 Art. 475 do Código Civil: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não 

preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 
200

 LARENZ, Karl. Base del negocio jurídico y cumplimento de los conratos, p. 34. 
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contrato (por causa não imputável ao devedor), apta a ensejar a extinção do contrato, ao 

desaparecimento das bases do negócio. 

 

Conforme aponta José Félix Chamie,
201

 o critério da base negocial, utilizado 

para a adaptação do contrato à realidade em que se encontra, é verificado em matéria de 

frustration,
202

 no sistema anglo-saxão,
203

 como também na recente Schuldrectreform do 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), que entrou em vigor em 2002, quando foi incluída no 

referido Código Civil alemão norma expressa (§ 313) a respeito da possibilidade de 

adaptação do contrato no caso de mudança das circunstâncias, ou seja, da base objetiva do 

negócio (Störung der Geschäftsgrundlage), o que, no sistema alemão, acabou por ampliar 

o âmbito de aplicação da impossibilidade (Unmöglichkeit). 

 

No modelo francês, também conforme a lição de José Félix Chamie, a 

disciplina da impossibilidade superveniente da prestação tem duas explicações. A primeira 

revela que a ocorrência de força maior destrói a causa do contrato e, como segunda 

explicação, tem fundamento na equidade.
204

 

 

Na prática, as alterações das bases do negócio são verificadas tanto nos casos 

de impossibilidade de cumprir o contrato como na hipótese de resolução por onerosidade 

excessiva superveniente. Nos dois modelos são alteradas as circunstâncias contratuais de 

tal forma que a extinção do negócio passa a ser justificável. Por isso, Paolo Gallo
205

 

afirmou que, entre esses dois institutos, não há uma diferença qualitativa, mas quantitativa. 

                                                 
201

 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 95-96. 
202

 Rodrigo Barreto Cogo, na dissertação apresentada à Universidade de São Paulo para a obtenção do grau 

de mestre, intitulada A Frustração do Fim do Contrato, com base na doutrina estrangeira, notadamente na 

conclusão realizada na página 54, promove a distinção terminológica entre as expressões frustration e 

impracticability, nos países do common law. Conforme o entendimento daquele civilista, a frustration 

abrange a impossibilidade de prestação contratual (impossibility), a excessiva onerosidade (impracticability) 

e a frustração do fim do contrato (frustration of purpose). Na impossibility, por conta de evento 

superveniente, a prestação contratual prevista não pode ser cumprida. Na impracticability, em razão de fato 

superveniente, a prestação é passível de cumprimento, mas a um custo diverso do que foi ajustado no 

contrato. E na frustration of purpose, em razão de evento superveniente à contratação, há a perda do sentido 

da prestação. 
203

 De acordo com José Félix Chamie, no artigo intitulado Frustration of Contract e Impossibility of 

performance en el Common Law estadunidense, publicado na Revista de Derecho Privado, n. 18, p. 98, no 

common law norte-americano, o conceito de impracticability é um mecanismo que permite ao juiz soluções 

equitativas a propósito da distribuição dos riscos contratuais nos casos de impossibilidade superveniente, o 

que foi elaborado originalmente no common law britânico, de acordo com a doutrina denominada frustration 

of contract. 
204

 CHAMIE, José Félix. La adaptación del contrato, p. 108. 
205

 GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, p. 150. 
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É tão tênue a diferença entre impossibilidade e resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente que Clóvis do Couto e Silva afirmou, antes da entrada em vigor do 

Código Civil vigente, que “a teoria da impossibilidade poderia ser a fundamentação correta 

para os casos de modificação nas circunstâncias do contrato, se não existissem outros 

princípios que definissem a relação contratual como uma relação material”.
206

  

 

 Na Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, a jurisprudência que tratou 

das alterações das circunstâncias contratuais tendeu a equiparar os casos de onerosidade 

excessiva aos de impossibilidade da prestação.
207

 Tratou-se, pois, de empregar solução ao 

problema da superveniência por meio da expansão na noção de impossibilidade.
208

 

 

Note-se ainda, a propósito da lição de Clóvis do Couto e Silva sobre o 

rompimento objetivo da base do contrato, “o direito de exigir reparação ou 

complementação do preço, quando, não se tratando de relação duradoura, o contrato já 

houver sido integralmente cumprido”.
209

 Não se exclui, desse modo, mesmo diante do 

cumprimento do contrato, a possibilidade de reparação civil. No entanto, vale enfatizar 

que, no que respeita à resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, “no 

se concede respecto de los contratos ya ejecutados”.
210

  

 

Todavia, a propósito da diferenciação dos modelos,
211

 não obstante o 

tratamento legal autônomo a eles dispensado, a distinção entre “impossibilidade”
212

 e 

“dificuldade” de realizar a prestação serve para diferenciar as hipóteses de resolução do 

contrato por impossibilidade do cumprimento, a que alude a regra do art. 475 do Código 

Civil, da resolução do contrato por onerosidade excessiva, prevista na regra do art. 478 do 

                                                 
206

 SILVA, Clóvis V. do Couto e. A teoria da base do negócio jurídico no direito brasileiro. RT 655, maio 

1990, p. 9. 
207

 COGO, Rodrigo Barreto. A frustração do fim do contrato, p. 82. 
208

 LORENZ, Werner. Contract Modification as a Result of Change of Circumstances. In: Good faith and 

fault in contract law, p. 366. 
209

 SILVA, Clóvis V. do Couto e. Idem, p. 10. 
210

 TRABUCCHI, Alberto. Instituciones de derecho civil, p. 212. 
211

 A propósito da diferenciação entre impossibilidade e onerosidade excessiva superveniente, vale notar a 

lição de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na obra Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão, p. 333, no sentido de 

que o caso fortuito ou força maior “só libera quando acarreta a impossibilidade absoluta ou objetiva de 

executar”. Além desse traço distintivo, Rogério Ferraz Donnini, na obra A Revisão dos Contratos no Código 

Civil e no Código de Defesa do Consumidor, p. 57, assevera que “no caso fortuito ou força maior existe a 

inevitabilidade do acontecimento; já na imprevisão, como o próprio nome diz, há imprevisibilidade do 

evento”.  
212

 De acordo com a lição de Aldo Boselli, na obra La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, p. 

133, impossibilidade relativa não corresponde a onerosidade excessiva, porque se é relativa não se trata de 

impossibilidade. 
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Código Civil. Nesse ponto, a dificuldade, se caracterizada de modo a onerar 

demasiadamente o devedor no cumprimento do contrato, serve de substrato para a 

resolução contratual em virtude da ocorrência de superveniente onerosidade excessiva, tal 

como previsto no art. 478 do Código Civil. A impossibilidade superveniente do 

cumprimento da obrigação, que prescinde do reconhecimento judicial para que seja 

reconhecida,
213

 não enseja a resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

 

Em linhas gerais, de acordo com as regras dos artigos 478 a 481 do Código 

Civil, são pressupostos para a resolução judicial do contrato (i) a oneração, equivalente à 

extrema dificuldade em cumprir o contrato, por parte do prestador da obrigação, somada à 

extrema vantagem para o credor, e (ii) a ocorrência de fatos supervenientes que sejam (iii) 

extraordinários e imprevisíveis. 

 

Desse modo, vale dizer, não enseja a resolução contratual por onerosidade 

excessiva superveniente, nos termos da lei, o inadimplemento ou a impossibilidade 

absoluta de cumprimento da avença, que, por causa própria, podem dar causa à extinção do 

negócio. 

 

 

III.6. A resolução como causa de extinção do contrato aleatório 

 

O contrato se extingue, naturalmente, pelo cumprimento das obrigações nele 

pactuadas ou, de outro modo, por um defeito que o impede de ser cumprido. 

 

Conforme a lição de Araken de Assis, “a resolução do contrato consiste na sua 

dissolução em virtude de fato superveniente”.
214

 Com a resolução,
 
o contrato é desfeito, 

dissolvido por conta de um evento ocorrido após a sua celebração. Assim, liberam-se as 

partes do vínculo contratual. 

 

Desde já, importa saber se, com o desfazimento do vínculo, os efeitos do ato 

retroagem ao da celebração do negócio, com a restituição das prestações recebidas, 

retornando as partes contratantes à situação em que se encontravam antes da celebração do 
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contrato ou não. De acordo com a orientação de Araken de Assis, a resolução do contrato, 

além de desfazer o negócio, opera a retroatividade dos efeitos, com o retorno das partes à 

situação em que se encontravam, o que implicaria, desse modo, na restituição das parcelas 

pagas. Daí, pois, o reconhecimento dos efeitos de desvinculação e restituitórios atribuídos 

à resolução.
215

 De outro modo, o desfazimento do contrato por conta de evento 

superveniente, porém sem a retroatividade dos efeitos, melhor seria denominado 

resilição.
216

 

 

No entanto, na prática, os efeitos da resolução podem ou não retroagir ao 

período de realização do negócio, pois, “quando se tratar de contratos duradouros, de 

execução continuada (locação) ou periódica (pagamento de aluguéis), a extinção atinge o 

contrato apenas na sua duração para o futuro (ex nunc)”,
217

 sem que haja motivo algum 

para cogitar a devolução das parcelas já pagas em função da normal fruição do contrato já 

executado. 

 

A resolução pode ser legal (quando estiver prevista em lei, como ocorre na Lei 

de Locações, art. 9, II e III) ou convencional, quando decorrer de cláusula resolutória tácita 

ou expressa. Pode ocorrer, como já mencionado, no caso de impossibilidade superveniente 

da prestação, conforme previsto na regra do art. 238 do Código Civil. Também, pode 

ocorrer a resolução do contrato na hipótese de inadimplemento do devedor, conforme 

previsto na regra do art. 475 do Código Civil, com indenização por perdas e danos. Ou 

ainda, a resolução do contrato pode derivar da onerosidade excessiva superveniente, tal 

como previsto nas regras dos artigos 478 a 480 do Código Civil. 

 

Ademais, a resolução do contrato pode ser judicial ou extrajudicial. Nesse caso, 

pode ser que as partes, em razão de um evento superveniente à formação do contrato, 

decidam pela extinção do mesmo. De outro modo, deve ser pronunciada em juízo, como 
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exige a parte final da regra do art. 478 do Código Civil, para o caso de resolução por 

onerosidade excessiva. Nada impede, ademais, que a resolução do contrato recaia sobre 

parte dele se, por exemplo, uma parcela for cumprida, a extinção contratual corresponder à 

parcela restante e o credor tiver interesse receber as parcelas já cumpridas. 

 

De acordo com a regra da primeira parte do art. 474 do Código Civil,
218

 quando 

da celebração dos contratos, as partes podem prever, expressamente, o mecanismo de 

encerramento contratual, sem que haja o envolvimento do Poder Judiciário para que se 

possa considerar extinto o contrato.
219

 Desse modo, em razão da ocorrência de determinado 

evento superveniente à celebração do contrato, as partes estipulam o modo como deve 

ocorrer a extinção, seja com relação aos prazos, pagamentos ou ao cumprimento das 

obrigações ainda restantes. 

 

No caso de previsão expressa da cláusula resolutiva, o que, por certo, pode 

ocorrer nos contratos de duração, tal como no contrato aleatório, em razão das prestações 

serem efetuadas em momento posterior à conclusão do negócio, a parte prejudicada pelo 

inadimplemento contratual pode, nos moldes da regra do art. 475 do Código Civil, 

pretender a resolução sem a necessidade de pretender em juízo o reconhecimento da 

extinção contratual, poupando-se à parte inocente, desse modo, os dissabores, custos e 

despesas inerentes ao ajuizamento de uma ação judicial. É necessário, no entanto, o 

socorro ao Poder Judiciário para se pretender a resolução no caso de não constar do 

contrato cláusula resolutiva expressa, bem como para pretender as perdas e os danos 

incorridos, no caso da parte prejudicada, ou, também, por outro lado, para pretender a 

continuidade da validade do contrato.  
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 Art. 474 do Código Civil: “A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de 

interpelação judicial”. 
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 Se o contrato não conta com cláusula resolutiva expressa, é necessária, para a resolução do contrato, a 
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Há, ainda, de acordo com a regra do referido art. 475 do Código Civil, a 

possibilidade de, não se tratando de inadimplemento absoluto do devedor (ou seja, quando 

a obrigação não mais pode ser cumprida), o credor pretender o cumprimento da obrigação 

inadimplida, como alternativa à resolução do contrato. 
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CAPÍTULO IV:  

A DESMITIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE O CONTRATO 

ALEATÓRIO NÃO ESTARIA SUJEITO À RESOLUÇÃO POR 

ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE 

 

IV.1 A insustentabilidade da imutabilidade contratual 

 

Não há como negar a importância e a necessidade de manutenção do 

reconhecimento de que o pacta sunt servanda é crucial à estabilidade social, exatamente 

porque é um instrumento lançado em prol da segurança relativa ao adimplemento das 

obrigações, bem como da confirmação de que a promessa deve ser cumprida. “Do ponto de 

vista moral, impõe-se respeitar a palavra empenhada; do ângulo jurídico e econômico, a 

obrigatoriedade inspira confiança no crédito, base da economia liberal moderna.”
220

 No 

entanto, conforme já mencionado, se a norma reflete os aspectos sociais, políticos e 

econômicos próprios da sua época, atualmente, como exigem as relações sociais – e até 

mesmo as contratuais –, é imperiosa a busca pelo que é justo e equilibrado.  

 

É conhecido o caso da coroação do rei inglês Eduardo VII, em 1902. Na época, 

os interessados em acompanhar o desfile real pelas ruas de Londres locaram, para a data 

determinada, locais cômodos o bastante para tanto. Todavia, a coroação acabou sendo 

adiada porque Eduardo VII adoeceu. Desse modo, uma circunstância não prevista 

impactou diretamente o objeto dos contratos celebrados. De um lado, os locadores 

pretendiam receber a quantia que lhes havia sido prometida, pois o local alugado havia 

sido disponibilizado. Por outro lado, os locatários não pretendiam pagar, na medida em que 

de nada serviam os lugares locados senão para desfrutar do cortejo real. A questão foi 

levada aos tribunais ingleses, que, conforme relata Darcy Bessone de Oliveira Andrade, 

decidiram a favor dos locatários “a despeito de haverem os lugares locados permanecido à 

disposição. Em regra, o fundamento da solução foi extraído da teoria das cláusulas tácitas 

ou subentendidas, aproximando-se, portanto, da cláusula r.s.s”.
221
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Durante o século XX, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial, quando, 

em razão do conflito, foram acentuadas as necessidades e, ao mesmo tempo, a escassez de 

matérias-primas e mão de obra, o que acabou por provocar o aumento dos preços, “o 

cumprimento dos contratos passou a ser, em muitos casos, lúgubre marcha para a ruína 

econômica e, em outros, ao menos um sacrifício chocante e, sem dúvida, injusto”.
222

 

 

Estava lançada, assim, em virtude da verificação de desequilíbrio contratual 

superveniente à formação do contrato, a dúvida sobre a imutabilidade ou intangibilidade 

contratual. Dessa forma, considerada a regra do pacta sunt servanda, tal como refletida no 

art. 1.134 do Código Civil francês, como “uma única lei, elaborada dentro de uma visão 

totalizadora dos problemas sociais, não mais pode ser considerada como satisfatória para a 

resolução de conflitos que avançam em progressão geométrica”.
223

 

 

Conforme a lição de Ripert, foi durante a Primeira Guerra Mundial que surgiu 

a Teoria da Imprevisão, em decisão de cunho administrativo. A discussão do tema ocorreu 

na célebre questão envolvendo a Companhia do Gás, em Bordeaux, na França, que, 

motivada pela alta do carvão, em razão da ocupação das regiões mineiras e da dificuldade 

de transporte, recorreu ao Conselho de Estado para que o equilíbrio contratual fosse 

restabelecido. E, por meio de decisão de 30 de março de 1916, proferida a favor da 

Companhia do Gás, foi decidido solenemente que a “economia do contrato se encontra 

perturbada‟ 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”.
224

 A solução 

para a questão importou na revisão dos preços praticados no contrato.  

 

De acordo com o entendimento manifestado por José Felix Chamie, a propósito 

da Teoria da Imprevisão, “las consecuencias de la teoría en el derecho administrativo están 

ligadas a su fundamento contextual, esto es, a la necesidad de asegurar la continuidad del 

servicio público”.
225

   

 

Seguiu-se à referida decisão de março de 1916 a Lei Francesa Failliot, de 21 de 

janeiro de 1918, que previa que a possibilidade de revisão aos contratos de trato sucessivo 
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celebrados antes do início da guerra e, importassem, no curso da guerra, ou até três meses 

após, onerosidade excessiva para um dos contratantes em razão do estado de guerra. 

Segundo Georges Ripert, em nítida demonstração de descontentamento com a solução 

revisionista do contrato, e como grande expoente do pensamento dos teóricos franceses a 

respeito do tema, “a Lei Failliot é, sem dúvida, um atentado ao princípio absoluto da 

autonomia da vontade”.
226

 

 

Entretanto, como assinalou Arnoldo Wald a propósito do pensamento de 

Ripert:  

 

[as] restrições à liberdade contratual não devem ser interpretadas como um declínio ao 

direito, na expressão autorizada, mas saudosista de Ripert. Constituem tais 

modificações um cerceamento aos abusos e são a fonte de uma verdadeira 

harmonização do contrato.
227

 

 

Para os que defendiam o indiscutível cumprimento dos pactos, Carlos Cossio 

ponderou que: 

 

 el problema surge cuando se producen alteraciones gigantescas e imprevisibles con 

relación a las circunstancias vigentes en el momento de contratar, de tal manera que el 

cumplimiento del contrato, ahora desorbitadamente oneroso, puede significar la ruina 

del deudor.
228

 

 

No Brasil, em 1930, o então juiz Nélson Hungria, que depois veio a integrar o 

Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão que marcou o início da aplicabilidade da 

resolução do contrato por onerosidade excessiva. Naquela decisão, ao referir-se à 

possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão, Nélson Hungria “Relacionou o seu 

fundamento à regra de hermenêutica da declaração de vontade e ao princípio da boa-fé 

contratual, referindo-se a algumas das teorias que têm sido aventadas para justificar a 

imprevisão”.
229

 A decisão acabou sendo reformada em segunda instância, em 1932. 

 

Pretendeu-se, na verdade, a propósito do acolhimento da cláusula rebus sic 

stantibus, ajustar o desequilíbrio contratual superveniente ao equilíbrio contratual 
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imaginado pelas partes contratantes no momento da contratação.
230

 Surgiram, assim, como 

ocorreu com a imprevisão, teses
231

 por meio das quais os teóricos procuraram explicar a 

necessidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva. “A cláusula rebus sic 

stantibus fez-se agora necessária e inquestionável, como coadjuvante da paz social, que é 

um consectário da paz individual, na tarefa de contenção do egoísmo radicalista [...]”.
232

 

 

Na Itália, em razão da influência da doutrina e da jurisprudência, a temática de 

onerosidade excessiva passou a ser tratada, de maneira sistemática, como já foi 

mencionado neste trabalho, no Código Civil de 1942. “La corriente dominante enfatizó en 

la causa, que desaparecería como consecuencia del evento sobrevenido, requiriendo así la 

tutela al contratante frente a un riesgo imprevisto [...]”.
233
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um evento futuro que altere as circunstâncias contratuais não for considerado como base do negócio no 

contrato, haverá afronta ao desejo das partes (base subjetiva) e o negócio poderá ser desfeito. Nesse mesmo 

sentido, Karl Larenz, na obra Basel Del Negocio Jurídico y cumplimiento de los contratos, p. 209-211, 

conclui que há o desaparecimento da base do negócio quando, verificado o desequilíbrio nas prestações do 

contrato, não mais são verificadas as circunstâncias (base objetiva) que permeiam o negócio na data em que 

foi celebrado.  
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Judith Martins Costa refere que a Teoria da Base Objetiva “vem sendo objeto 

de modelagem jurisprudencial entre nós desde os finais da década de 1980”.
234

 Segundo a 

jurista, de acordo com a Teoria da Base Objetiva, os contratos são celebrados em 

consonância com as circunstâncias objetivas, como o cenário econômico do país e da 

região, as características das partes consideradas para o cumprimento do contrato, o valor 

da moeda, a influência do mercado externo no contrato, entre outros aspectos que 

influenciam as diretrizes do contrato. E, de acordo com esse quadro, alteradas tais 

circunstâncias objetivas, em razão de evento superveniente não imputável às partes, se 

considerado o momento da celebração do contrato, causando-se ônus excessivo a uma das 

partes e vantagem exagerada para outra, é possível a intervenção do Poder Judiciário, até 

mesmo com vistas à resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

 

Diante da exigência, conforme a Teoria da Imprevisão, de eventos 

extraordinários ou imprevisíveis supervenientes à contratação para que, além dos 

pressupostos referidos no parágrafo anterior, seja possível relativizar a força obrigatória 

dos contratos, Judith Martins Costa chegou a afirmar que “a Teoria da Base Objetiva supõe 

pressupostos mais flexíveis”.
235

 No entanto, na prática, a par da utilização da Teoria da 

Base Objetiva, a jurisprudência
236

 não se descurou da imprevisibilidade do evento 

superveniente para a admissão da possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva. 

 

Em 1990, a Presidência da República instituiu o denominado “Plano Collor”, 

por meio do qual foi imposta uma série de medidas para o controle da inflação que chegou 

a incluir o famigerado “congelamento” de valores e a restrição do fluxo financeiro. A 

medida, que tomou a todos de surpresa, ensejou a discussão a respeito da possibilidade de 

readequação dos contratos, a qual foi admitida, mesmo sem a previsão legal, conforme 

reconheceu, na época, a propósito do referido “plano”, Ives Gandra da Silva Martins:  
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E, hoje, a doutrina e jurisprudência se orientam para a interpretação de que os 

contratos, sempre que atingidos por fatores imprevisíveis, quaisquer que sejam, à 

época da pactuação, e inevitáveis, à época da execução, necessitam ser revistos para 

que o equilíbrio contratual seja restabelecido.
237

 

 

Se a doutrina e a jurisprudência,
238

 no Brasil, antes mesmo da entrada em vigor 

do Código Civil de 2002, reconheciam a possibilidade de resolução do contrato por 

onerosidade excessiva superveniente, também por influência do longo período 

inflacionário de que padeceu o país, houve o reconhecimento legislativo estampado no 

Código Civil vigente acerca da possibilidade de resolução judicial do contrato por 

onerosidade excessiva superveniente. 

 

Note-se que, também na Argentina, a respeito da admissão da possibilidade de 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, os teóricos Roque 

Fortunato Garrido e Jorge Alberto Zago informam que “no cabe duda de que la excesiva 

onerosidad y la depreciación monetaria”
239

 constituíram as causas de inserção, no Código 

Civil argentino, da referida modalidade de resolução. 

 

 Com o advento, no Brasil, do Código Civil vigente, ideais de justiça e 

equilíbrio contratual foram nele previstos, tal qual o reconhecimento da função social do 

contrato e da boa-fé que devem guardar as partes, seja na celebração do contrato como no 

seu cumprimento, ou, ainda, na possibilidade de resolução do contrato no caso de 

onerosidade excessiva. 

 

Em privilégio à satisfação dos interesses jurídicos e sociais, os quais, como 

exposto ao longo deste trabalho, não prescindem do equilíbrio entre as partes, “o legislador 

e o juiz, preocupados com os princípios insertos nos Códigos, procuram justificação para 
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as afrontas que lhes fazem invocando a equidade, [...], as teorias humanizadoras do 

direito”.
240

 

 

É digno de nota, também, que no Código Civil alemão, o chamado BGB, em 

razão de reforma (Schuldrechtreform) ocorrida em 2002, há a previsão, no parágrafo 

313,
241

 da possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, 

com base na mudança da base negocial do contrato (Wegfall der Geschäftsgrundlage). 

 

Nesse contexto, a possibilidade de resolução judicial do contrato por 

onerosidade excessiva representa medida de exceção ao pacta sunt servanda e exterioriza a 

tendência protetiva da parte mais fraca, com o nítido intuito de equilibrar e estabilizar a 

relação contratual, em privilégio à função social do contrato. Não é intangível a regra do 

pacta sunt servanda porque “está gobernada también por el principio de buena fe, valga 

decir, de buena fe y equidad, que no solo obliga a las partes a cumplir lo pactado, sino 

también a mantener una conducta leal y seria en todo momento”,
242

 sobretudo quando se 

verifica o desequilíbrio contratual. 

 

Não é justo ou tampouco razoável que, no curso de um contrato, diante da 

surpresa de um evento imprevisível que torne a relação contratual desequilibrada, a parte 

continue obrigada a cumpri-lo, ainda que esse ato lhe cause um ônus capaz de levá-la à 

bancarrota, por exemplo. 

 

É certo que o pacta sunt servanda continua sendo fundamental para o 

entendimento de que as relações jurídicas merecem ser respeitadas. No entanto, 

atualmente, diante do ideal de igualdade e equilíbrio nas relações sociais e econômicas, foi 
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relativizado o absolutismo, ou a intangibilidade contratual.
243

 A resolução do contrato por 

onerosidade excessiva, expressão da antiga cláusula rebus sic stantibus, é mecanismo de 

atenuação do rigor do entendimento de que o contrato deve ser cumprido a qualquer custo. 

 

Daí a lição de Carlos Cóssio, segundo a qual as cláusulas pacta sunt servanda e 

rebus sic stantibus “son ambas, por igual, expresiones necesarias de la misma buena fe 

constitutiva de la conducta contractual; que, por consiguiente, ambas se complementan por 

compenetración”.
244

  

 

Não se nega, pois, que “o contrato faz lei entre as partes”. No entanto, é 

possível que, em função da quebra superveniente da equação econômica inicial do 

contrato, ou do desaparecimento das bases do negócio por evento imprevisível, seja 

necessário, com fundamento na função social do contrato ou em privilégio à boa-fé, 

corrigir o desequilíbrio, ainda que por meio da extinção do contrato. 

 

Se, de um lado, a rigidez do pacta sunt servanda propicia segurança às partes 

contratantes quanto ao cumprimento das promessas empenhadas quando da celebração do 

contrato, de outro, como exceção à regra, a possibilidade de resolução do contrato por 

onerosidade excessiva superveniente expõe o sentimento de justiça como alternativa apta a 

evitar o enriquecimento desmedido de uns em detrimento do empobrecimento assaz de 

outros. 

 

 

IV.2 As razões utilizadas para a rejeição de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente 

 

Nas primeiras décadas do século XX, Georges Ripert foi crítico e opositor da 

possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. Para ele, 

“admitir a revisão dos contratos, todas as vezes que se apresente uma situação que não foi 
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prevista pelas partes, seria tirar ao contrato a sua própria utilidade”.
245

 Tratava-se, portanto, 

da visão clássica de que o contrato é instrumento de previsão do futuro e, em razão de sua 

intangibilidade, deve ser cumprido a qualquer custo, sob pena de propiciar a insegurança. 

Se era essa a orientação desse prestigiado jurista para os contratos em geral, os contratos 

aleatórios sequer deveriam ser cogitados com vistas à eventual possibilidade de resolução 

por conta da onerosidade excessiva superveniente.
246

 

 

Contudo, diante da relativização do entendimento de que o contrato deve ser 

cumprido a todo custo, admitida a possibilidade de resolução por onerosidade excessiva 

superveniente como instrumento lançado em prol do equilíbrio e da harmonização 

contratual, o Código Civil italiano, de 1942, na regra do art. 1.469, excluiu expressamente 

o contrato aleatório do espectro de aplicação da resolução por superveniente onerosidade 

excessiva, nestes termos: “[...] non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per 

volontà delle parti”.  

 

A norma expressa do Código Civil italiano permite a interpretação doutrinária 

de que “le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non 

si applicano ai contratti aleatori o di sorte”.
247

 Ou, ainda, segundo a orientação de Augusto 

Pino, a doutrina exclui a possibilidade de resolução por onerosidade excessiva 

superveniente ao contrato aleatório porque “no existe en ellos la posibilidad de hacer 

referencia al equilibrio originario de las prestaciones”.
248

 

 

Para o jurista italiano Pietro Perlingieri: “La risoluzione per eccessiva 

onerosità, [...], non opera nei contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti”.
249

 

Diante da constatação de que o risco constitui a causa do contrato aleatório, Maria Cristina 

Diener manifestou o entendimento de que “tutta la disciplina sulla risoluzione per 

eccessiva onerosità sopravenuta non si applica ai contratti aleatori per legge o per volontà 

delle parti”.
250
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Rodolfo Sacco e Giorgio di Nova, a propósito do contrato aleatório, afirmam 

que “le parti, avendo accettato rispettivamente di subire l`alea, o di speculare su essa, non 

possono mai considerare il contratto come lesionario o come eccessivamente oneroso”.
251

 

 

Ao comentar a vedação legal do Código Civil italiano à inaplicabilidade da 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente, Enrico Gabrielli 

esclarece que “nei contratti aleatori l‟alea si collocherebbe quindi come un momento 

originario ed essenziale, „che colora e qualifica lo schema causale del contratto”.
252

  

 

Segundo G. Di Giandomenico, a propósito da exclusão do contrato aleatório da 

possibilidade de resolução por onerosidade excessiva, “ovviamente l`inapplicabilità delle 

norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità resta limitata al rischi assunto dalle parti e 

non si estende agli altri eventi”.
253

 

  

Como se vê, os juristas italianos mencionados, orientados pelo comando legal 

de que o contrato aleatório não pode ser resolvido por onerosidade excessiva 

superveniente, justificam essa vedação na incerteza sobre a prestação que caracteriza o 

contrato aleatório e na sujeição das partes contratantes a essa incerteza. Isso porque, no 

contrato aleatório, ao contratar, as partes têm pleno conhecimento de que a prestação é 

sujeita a risco. Desse modo, entendem como a onerosidade excessiva superveniente integra 

a álea do contrato. Vale, pois, para esses teóricos, o entendimento de que: “Na verdade, 

pagar para nada receber ou pagar muito para receber pouco é da própria estrutura desses 

contratos, não podendo a parte de coisa alguma queixar-se”.
254

 Ou, ainda, de que assumem 

as partes a álea própria do contrato, e “la sopravvenuta onerosità rientra nell‟alea normale 

del contratto”.
255

  

 

No Brasil, mesmo não constando da lei a vedação à resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva superveniente, como ocorreu no Código Civil da Itália, 
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os teóricos contrários a essa modalidade de resolução do contrato não destoam da 

orientação dos juristas italianos.  

 

Anísio José de Oliveira manifestou o entendimento de que a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva não cabe nos contratos aleatórios, “pois aí o contratante 

desejou correr o risco declaradamente, colocou na álea o seu desejo, o seu gôsto e, por via 

de consequência, terá que padecer nas causas fatais em que voluntariamente se dispôs”.
256

  

 

Como já mencionado neste trabalho, Orlando Gomes foi enfático: “A rescisão 

por onerosidade excessiva cabe unicamente nos contratos comutativos. Nos aleatórios, 

obviamente não se justifica”.
257

  

 

No mesmo sentido da orientação acima transcrita, Rogério Ferraz Donnini 

defendeu que “a existência de um contrato comutativo de execução diferida ou sucessiva, 

é, a nosso ver, conditio sine qua non para a aplicação da Teoria da Imprevisão”.
258

 

 

Caio Mario da Silva Pereira,
259

 de acordo com a orientação exposta no 

parágrafo anterior, manifestou o entendimento de que a possibilidade de resolução do 

contrato por onerosidade excessiva superveniente não se aplica aos contratos aleatórios, 

“em que o ganho e a perda não podem estar sujeitos a um gabarito predeterminado”. 

 

Arnoldo Wald, por sua vez, defendeu que “Quando uma parte garante à outra 

uma prestação aleatória não pode alegar a superveniência de fatores imprevisíveis que 

tornaram gravosa a prestação”.
260

 Segundo Wald, essa posição se justifica porque no 

contrato aleatório o que se garante é o imprevisto. 

 

Ainda, conforme a posição manifestada por Maria Helena Diniz, acerca do 

risco assumido por um dos contratantes, “não poderá reclamar do que lhe possa resultar, 

em sobrevindo aquele evento, pois será inadmissível dizer-se prejudicado por um risco 

                                                 
256

 OLIVEIRA, Anísio José de. A Cláusula “rebus sic stantibus” através dos tempos, p. 72. 
257

 GOMES, Orlando. Contratos, p. 200. 
258

 DONNINI, Rogério Ferraz. A Revisão dos Contratos no Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor, p. 64. 
259

 PEREIRA, Caio Mario. Instituições de Direito Civil, v. 3, p. 142. 
260

 WALD, Arnoldo. Distribuidora de energia elétrica: racionamento; equilíbrio econômico financeiro 

(parecer). Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 226, out.-dez. 2001, p. 324. 



96 

 

 

que constituiu a própria essência do contrato por ele firmado”.
261

  

 

Em monografia dedicada à resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente, Otavio Luiz Rodrigues Junior, embora tenha ressalvado a existência de 

entendimento contrário, afirmou que “os contratos aleatórios devem ser excluídos do 

sistema de revisão judicial, porquanto em sua essência encontra-se a ideia de risco, de 

ganhos e perdas [...]”.
262

 

 

Roque Carrazza
263

 também manifestou o entendimento de que a vigência de 

um contrato comutativo é requisito para a sua resolução de acordo com a Teoria da 

Imprevisão. 

 

É compreensível, pois, o entendimento dos teóricos anteriormente indicados, 

na medida em que o devedor, no contrato aleatório, obriga-se pelo imprevisto que recai 

sobre a própria prestação. No entanto, vale notar que estes teóricos, que se posicionam 

contrários à possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva, 

não consideram a possibilidade de eventos supervenientes imprevisíveis, os quais 

estariam além dos imprevistos que caracterizam a aleatoriedade do contrato.  

 

Ora, é certo que a prestação no contrato aleatório é imprevista, incerta, 

absolutamente sujeita ao risco. As partes contratantes, porém, ainda que se sujeitem à 

prestação incerta no contrato aleatório, não se sujeitam aos eventos imprevisíveis que se 

situam fora da álea normal do contrato, ou seja, ao risco econômico do negócio, 

“precisamente ao risco da oscilação de valores das prestações pertinentes ao tipo e à causa 

concreta escolhidas pelos contraentes”,
264

 absolutamente fora do espectro dos riscos 

imaginados pelas partes quando da celebração do contrato.  

 

Diante da normalidade das circunstâncias, se considerado o cenário 

econômico quando da celebração do contrato, notadamente se as partes não cogitam da 

ocorrência de uma guerra, uma catástrofe ou, até mesmo, a variação cambial ou monetária 
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inesperada e fora do padrão histórico, é certo que a superveniência de qualquer desses 

eventos pode configurar imprevisível apto a justificar a resolução do contrato. 

 

Se a álea normal do contrato corresponde aos riscos assumidos pelas partes no 

que respeita à variação do preço das prestações, é certo que há circunstâncias que 

extrapolam os limites da previsibilidade – e há previsibilidade nos limites da álea 

contratual normal, mesmo se considerada a incerteza que recai sobre as prestações nos 

contratos aleatórios. “Por certo, em todo contrato há certa dose de álea, mas tudo tem o 

seu máximo e o seu mínimo e a previsão do homem médio se faz dentro desses 

limites.”
265

  

 

Imagine-se, por oportuno, o exemplo trivial de contrato aleatório em que o 

pescador, mediante certo preço, obriga-se a entregar ao adquirente, periodicamente, todo 

o produto da sua pescaria, independentemente da quantidade. Sendo esse contrato de 

execução continuada e sendo verificado que, ao longo do tempo, em razão da variação do 

valor da moeda, o preço pago pelo adquirente mal cobre o custo do combustível 

necessário à pesca, é evidente que nesse caso há evento extraordinário e imprevisível, fora 

do âmbito dos riscos imaginados e queridos pelas partes no momento da contratação. 

 

 

IV.3. A possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva 

superveniente 

 

Ao assumir o risco, no contrato aleatório, a parte contratante reconhece que 

está de acordo com a incerteza de apropriação de lucro ou assunção de prejuízo. No 

entanto, nenhuma das partes assume os riscos derivados de acontecimentos alheios à álea 

normal do contrato. Portanto, “fora do âmbito de incidência de tal álea, não há razão para 

que não sejam atendíveis as alterações da economia originária do contrato”.
266
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O contrato aleatório é um contrato sujeito a risco. Não se nega que, nele, as 

partes estejam sujeitas ao imprevisto. No entanto, como mencionado no parágrafo anterior, 

ele não se sujeita ao imprevisível, ou seja, às alterações anormais das circunstâncias 

contratualmente previstas, que se situam fora da álea normal.  

 

Há três áleas no contrato aleatório, conforme detectou Nelson Borges.
267

 A 

primeira delas é a álea normal, comum a todos os contratos, no âmbito da qual se inserem 

os eventos previstos e imaginados pelas partes quando da celebração do contrato. A 

segunda álea é a anormal (ou extracontratual), na qual ocorrem os eventos imprevisíveis, 

que produzem efeitos no curso do contrato, mas que não poderiam ser previstos pelas 

partes no momento da celebração do contrato. Por fim, a terceira álea do contrato aleatório 

é aquela própria e peculiar (ou sui generis) desse modelo contratual, por ser ínsita a ele e 

porque o identifica como aleatório, dada a incerteza que recai sobre a prestação. 

 

De acordo com esse cenário, ainda no exemplo referido no item anterior, em 

que o pescador se obriga, durante certo tempo, mediante o recebimento de preço certo e 

fixo, a entregar ao adquirente todo o produto da sua pesca, integra a álea normal do 

contrato a impossibilidade temporária de pescar, a quebra do motor do barco, uma avaria 

no barco que necessite de reparo ou qualquer outro evento previsível, tido até mesmo como 

imprevisto, que possa afetar o curso do cumprimento do contrato. De outro modo, recai 

sobre a álea peculiar desse contrato a incerteza sobre o resultado da pesca. Pode ser que, a 

depender da sorte, em certo dia nada seja pescado, e em outro, o barco retorne ao porto 

com a carga máxima suportada pela embarcação. Todas essas hipóteses aventadas são 

factíveis e fazem parte do curso natural do cumprimento contratual. No entanto, se no 

decorrer da execução do contrato o preço do combustível aumentar de tal forma que 

extrapole o limite do que era possível ser previsto pelas partes no momento da contratação 

e isso simplesmente onere o pescador de tal forma que inviabilize a realização da pesca, é 

possível afirmar que essa circunstância se insere na álea anormal ou extracontratual, 

exatamente por conta da imprevisibilidade do evento no momento da contratação. Nesse 

caso, em que é evidente a quebra da equação econômica do contrato, não seria justo, em 

nome do pacta sunt servanda, negar à parte prejudicada, mesmo em se tratando de contrato 
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aleatório, a possibilidade de resolução do contrato por conta da onerosidade excessiva 

superveniente. 

 

Desse modo, não é possível negar que, no contrato aleatório, como em 

qualquer outro contrato, as partes estão sujeitas a eventos – supervenientes à contratação – 

que são imprevisíveis e podem acarretar ônus demasiado a quem couber a prestação.
268

 Daí 

que a ocorrência de riscos impróprios à contratação, fora da álea normal do contrato, 

mesmo no caso do contrato aleatório, pode ensejar a quebra da equação econômica do 

negócio e, nesse aspecto, permitir a discussão sobre a incidência da possibilidade de 

resolução do contrato por onerosidade excessiva. De acordo com a orientação 

exemplificativa exposta pelo jurista italiano Pietro Trimarchi,
269

 estão fora da álea normal 

do contrato, exatamente por serem imprevisíveis, os fenômenos inflacionários abruptos, a 

desvalorização ou valorização da moeda, a guerra ou ainda a abertura ou o fechamento de 

um mercado estrangeiro. 

 

Assim, no contrato aleatório, para a avaliação da possibilidade de resolução por 

conta da onerosidade excessiva superveniente é preciso distinguir se o evento ocorrido 

após a celebração do contrato integra a álea normal ou anormal do contrato. Se o 

desequilíbrio contratual ocorrer por conta da álea normal do contrato, não há que se cogitar 

a resolução por onerosidade excessiva, uma vez que, ao contratar, as partes se sujeitam ao 

risco contratado, ou seja, ao lucro ou prejuízo na medida do evento incerto que constitui o 

objeto do contrato. Todavia, se a onerosidade desmedida ocorrer em razão de evento 

absolutamente estranho à previsibilidade das partes quando da celebração do contrato, é 

plenamente justificável que se pretenda a resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente. 

 

Note-se que, no primeiro capítulo deste trabalho, a propósito dos limites da 

normalidade da álea, foi mencionado que a aferição da álea anormal do contrato pressupõe 

a observância de três critérios, que merecem ser aqui novamente referidos. O primeiro 

deles é o critério quantitativo de superação da álea normal. De acordo com esse critério, 

                                                 
268

 É esse, também, o entendimento de Paula Greco Bandeira, na obra Contratos aleatórios no direito 

brasileiro, p. 257: “[...] os contratos aleatórios não se encontram imunes ao influxo de eventos 

supervenientes, imprevisíveis e extraordinários que, não sendo imputáveis a qualquer das partes, acarretam o 

desequilíbrio das prestações contratuais”. 
269

 TRIMARCHI, Pietro. Istituzioni di Diritto Privato, p. 368. 
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para a apuração da anormalidade da álea, é preciso que a prestação se torne, no curso do 

contrato, excessiva, do ponto de vista econômico. O segundo critério é o qualitativo, 

segundo o qual, para a configuração da anormalidade da álea, é preciso avaliar se eventos 

extraordinários ou imprevisíveis ocorreram, de acordo com o tipo contratual, as 

circunstâncias do negócio e a finalidade empregada pelas partes para o contrato. Por fim, 

há o critério temporal, que exige o cotejo entre o cenário econômico no momento da 

contratação e o respectivo cenário econômico no momento da cogitada extrapolação da 

álea normal do contrato. 

 

Diante dos motivos acima expostos, é possível afirmar que não há 

incompatibilidade entre o contrato aleatório e a possibilidade de resolução por onerosidade 

excessiva superveniente.  

 

Para confirmar a afirmação contida no parágrafo anterior, vale notar que 

Vincenzo Roppo
270

 – mesmo quando tratou da razão legal (tal como conta do art. 1.467 do 

Código Civil italiano) a respeito da exclusão do contrato aleatório da possibilidade de 

resolução por onerosidade excessiva superveniente – manifestou o entendimento de que tal 

exclusão obedece a “limites”, em nítida alusão aos limites da álea normal do contrato, na 

medida em que admite que os riscos maiores ou diversos daqueles contratados podem, sim, 

ser objeto da resolução do contrato por onerosidade excessiva. E exemplifica: se o 

segurador comprova que a desvalorização monetária é tamanha que torna irrisório o 

prêmio em face da coisa assegurada, ele pode invocar a possibilidade de resolução do 

contrato por onerosidade excessiva. 

 

De acordo com a orientação de Vincenzo Roppo, Giovanni Di 

Giandomenico
271

 também concorda que, no contrato aleatório, um evento ocorrido fora da 

álea normal que cause desequilíbrio pode ensejar a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente. No mesmo sentido, Francesco Macario
272

 conclui que a vedação à 

resolução do contrato aleatório constante do Código Civil italiano (no art. 1.469) só é 

aplicável quando o evento superveniente se situa fora da esfera da álea contratual querida 
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 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 961. 
271

 DI GIANDOMENICO, Giovanni. Trattato di diritto privato. V. XIV. I contratti speciali. I contratti 

aleatori, p. 95.  
272

 MACARIO, Francesco. Le sopravvenienze. Trattato del contratto: rimedi 2, v. 5, p. 688. 
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pelas partes, aplicando-se o remédio da resolução do contrato por onerosidade excessiva, 

de acordo com os requisitos legais. 

 

Da mesma forma que os teóricos italianos anteriormente citados, J. M. Othon 

Sidou,
273

 ao fazer referência aos riscos incertos e imprevistos que se situam fora do âmbito 

da manifestação de vontade, expressa a opinião de que, a princípio, a resolução do contrato 

por onerosidade excessiva não se aplica aos contratos aleatórios. No entanto, esclarece que 

os riscos imprevisíveis podem ensejar a resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva. 

 

César Fiuza
274

 manifestou o entendimento de que é razoável a aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus aos contratos aleatórios, em razão da modificação de 

circunstâncias externas e alheias à vontade das partes que acabem por propiciar o 

desequilíbrio das prestações. 

  

Para justificar, ainda, a afirmação de que um evento imprevisível pode 

justificar a resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente, vale transcrever 

o entendimento manifestado por Nelson Borges, para quem “a Teoria da Imprevisão será 

aplicável aos pactos aleatórios desde que o evento alterador da base contratual não se 

relacione com sua álea específica de incertezas”.
275

  

 

Absolutamente a par da orientação firmada por Nelson Borges, Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior também se manifestou favorável à possibilidade de resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, e foi enfático ao afirmar que: “Quando o contrato é 

aleatório, nem por isso é excluída a possibilidade de existir fato superveniente a alterar a 

base objetiva do negócio”.
276

 Ademais, Antonio Junqueira de Azevedo asseverou o 

seguinte: “[...] o contrato aleatório, além de sua álea específica (contratual), está também 

sujeito, como os demais contratos, a acontecimentos inteiramente imprevisíveis e 

independentes da relação contratual (álea extracontratual)”.
277
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274
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Diante da incontroversa possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva, a superveniência de evento impróprio à contratação, fora da álea normal do 

contrato e que importa na quebra da equação econômica do negócio, desconstitui a 

presunção ou entendimento de que os contratos aleatórios não estariam sujeitos à resolução 

por onerosidade excessiva. 

 

A propósito dos argumentos doutrinários relativos à resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva superveniente, vale notar, adiante, o tratamento legal 

dispensado ao tema pelos códigos civis argentino e peruano. 

 

 

IV.4. A possibilidade de resolução do contrato aleatório por superveniente 

onerosidade excessiva de acordo com o Código Civil argentino e o Código Civil 

peruano 

 

Se no Brasil, assim como na Argentina, as normas que tratam da resolução do 

contrato por onerosidade excessiva foram precedidas de longos períodos inflacionários, 

não é coincidente, nos dois países, o tratamento legal dispensado à possibilidade de 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente. Enquanto que, no 

Brasil, o Código Civil é silente a respeito do tema, na Argentina é legal e expressa a 

possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva, conforme 

consta da norma do art. 1.198 do Código Civil argentino:
278

  

 

É interessante notar que, na Argentina, diante da previsão legal que admite a 

resolução judicial do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente, não 

                                                 
278 O art. 1.198 do Código Civil argentino (Lei 17.711, de 22 de abril de 1968) estabelece o seguinte: “Los 

contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente 

las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuiado y previsión.  

En los contratos bilaterales conmutativos y em los unilaterales onerosos y conmutativos de ejecución 

diferida o continuada, si la prestación a cargo de uma de las partes se tornara excesivamente onerosa, por 

acontecimientos extraordinários e imprevisibles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del 

contrato. El mismo principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se 

produzca por causas extrañas al riesgo proprio del contrato. 
En los contratos de ejecución continuada la resolución no alcanzará a los efectos ya cumplidos. 

No procederá la resolución, si el perjudicado hubiese obrado com culpa o estuviese em mora. 

La outra parte podrá impedir la resolución ofreciendo mejorar equitativamente los efectos del contrato”. 

(grifo nosso). 
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encontramos controvérsia, por parte dos teóricos, naquele sistema, a respeito da aplicação 

do instituto ao contrato aleatório. Roque Fortunato Garrido e Jorge Alberto Zago, a 

respeito da resolução do contrato por onerosidade excessiva, confirmam que “el mismo 

principio se aplicará a los contratos aleatorios cuando al tornarse excesivamente onerosos 

por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles”.
279

 Consonante
280

 é a posição de 

Guillermo Borda,
281

 bem como a orientação de Carlos A. Ghersi, que comentou que “la 

teoría de la imprevisión será aplicable solamente a los contratos que se encuentran 

comprendidos dentro de las clases prescriptas por la norma”.
282

 

 

Não se nega, pois, na Argentina, que os eventos ocorridos de acordo com a álea 

normal do contrato aleatório não ensejam, mesmo no caso de evidente desequilíbrio entre 

as prestações das partes contratantes, a resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

No entanto, os eventos imprevisíveis, que podem ser inseridos na álea anormal ou 

extraordinária do contrato, se motivadores de desequilíbrio contratual, podem ensejar a 

resolução contratual, com fundamento na referida norma do art. 1.198 do Código Civil 

argentino, acima transcrita. 

 

Vale notar, por oportuno, que as regras dos artigos 1.440 e 1.441 do Código 

Civil peruano,
283

 vigentes a partir de 18 de novembro de 1984, também legitimam a 

possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva.  
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282
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283 “Artículo 1440. - En los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la 

prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte 

perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación, a fin de que cese la 

excesiva onerosidad. 

Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el 

demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones 

ejecutadas. 

Artículo 1441. - Las disposiciones contenidas en el artículo 1440 se aplican: 

1.- A los contratos conmutativos de ejecución inmediata, cuando la prestación a cargo de una de las partes 

ha sido diferida por causa no imputable a ella. 
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Segundo o teórico peruano Manuel de La Puente y Lavalle,
284

 em comentário 

relativo às disposições legais acima transcritas, o remédio da onerosidade excessiva se 

aplicaria aos riscos compreendidos na área comutativa do contrato aleatório,
285

 

exemplificando que, no contrato de renda vitalícia, a extrapolação extraordinária e 

imprevisível da longevidade do beneficiário pode ensejar a resolução do contrato aleatório 

por onerosidade excessiva. 

 

No que respeita à previsão legal da possibilidade de resolução do contrato por 

onerosidade excessiva, de acordo com o teórico Fernando J. López de Zavalía, a expressa 

permissão legal de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente 

é útil. “Tiende a rechazar expresamente la doctrina durante mucho tempo enseñada, de que 

este instituto es extraño a los contratos aleatorios. [...] La insistencia de la ley es feliz, pues 

corta con toda polémica.”
286

 

 

Se a entrada em vigor de regra explícita a respeito do cabimento da resolução 

do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente põe fim a respeito da 

discussão em torno de seu cabimento, no Brasil, a propósito das manifestações doutrinárias 

acerca do tema, ainda persiste a controvérsia a respeito da admissão, ou não, da resolução 

do contrato aleatório por onerosidade excessiva.  

 

Seja como for, a coincidência das normas dos artigos 1.198 do Código Civil 

argentino e 1.440 e 1.441 do Código Civil peruano, a propósito da possibilidade de 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente, quando for 

constatado o desequilíbrio em virtude de evento absolutamente imprevisível no momento 

da celebração do contrato, só faz reforçar o entendimento de que o contrato aleatório pode, 

sim, ser resolvido em virtude de onerosidade excessiva superveniente. 
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CAPÍTULO V:  

FUNDAMENTOS PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

ALEATÓRIO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE 

 

 

V.1. A cláusula rebus sic stantibus 

 

Cícero, político e grande orador romano contemporâneo ao Imperador Caio 

Júlio César, na tradução de Paulo Carneiro Maia, concluiu que:  

 

Apresentam-se-nos, muitas vezes, circunstâncias nas quais as coisas que parecem 

eminentemente justas, para aquele que nós chamamos homem honrado, mudam de 

natureza e tomam um caráter oposto. Assim, em certas ocasiões, será conforme a 

justiça não restituir o depósito, não cumprir a promessa, desconhecer a verdade e a fé 

empenhada... A alteração dos tempos e das circunstâncias leva à alteração da 

verdade.
287

  

 

Apesar da referência acima transcrita, não houve, no Direito Romano, contudo, 

registro de admissão legal do descumprimento da palavra empenhada, por conta da 

alteração das circunstâncias, se considerado o momento do contrato. A referência feita pela 

doutrina
288

 é de que Cícero e Sêneca manifestaram o entendimento favorável à 

possibilidade de descumprimento do contrato caso houvesse, no curso do contrato, a 

mudança do estado das coisas. 

 

Na opinião de Paulo Carneiro Maia,
289

 na Idade Média ecoaram os 

pensamentos de Santo Agostinho (século IV), que aludira à possibilidade de revisão da 

promessa empenhada por conta da alteração das circunstâncias relativas à época da 

contratação. Posteriormente, São Tomás de Aquino (século XIII) reiteraria o pensamento 

de Santo Agostinho. De acordo com esses pensadores, se a mentira corresponde ao pecado, 

quem promete fazer algo e não faz só é perdoado se o que prometer for ilícito ou se 

mudaram as condições das pessoas e dos negócios. 
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 MAIA, Paulo Carneiro. Da Cláusula Rebus Sic Stantibus, p. 30-31. 
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289
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Graciano, renomado professor de Bolonha, na Itália, no século XII, é tido como 

precursor da cláusula rebus sic stantibus, expressa nos mesmos moldes do pensamento de 

São Tomás de Aquino. A conhecida cláusula, então, surge na Idade Média para a 

adaptação do contrato diante de transformações radicais. “Se trata de procurar el imperio 

de la justicia, del recto derecho.”
290

 

 

Os canonistas se opunham à prática da usura, tida como pecado. Daí, por certo, 

utilizaram da cláusula rebus sic stantibus, que estaria implícita nos contratos,
291

 para tentar 

justificar a possibilidade de extinção ou adequação do contrato em razão da ocorrência de 

fato que, no curso deste, onerasse por demais o devedor. “Mas foi somente com Bártolo 

(1314-1357) e Baldo (1327-1400) que a C.R.S. deu entrada na doutrina e na prática 

jurídica comuns.”
292

  

 

Bartolo, na lição de Ripert, “dizia que era necessário supor em todos os 

contratos a cláusula rebus sic stantibus”.
293

 

 

Conforme observa J. M. Othon Sidou,
294

 Tiraquello, no século XVI, referia-se 

à cláusula rebus sic stantibus como remédio a todos os atos, ou a todas as promessas. 

Coube a Alciato (1482-1550) o esclarecimento de que, quanto às declarações de vontade 

nos atos unilaterais, dependente da vontade de um só, é permitida a mudança da vontade e, 

nos atos decorrentes de duas partes, não é licita a modificação da vontade, a não ser que (i) 

a vontade derive de erro; (ii) o contrato permita; (iii) a lei ou as partes consintam na 

revogação ou rescisão; ou (iv) sobrevir alguma causa não considerada na conclusão do 

ajuste, sendo que nesta última hipótese tem sede a cláusula rebus sic stantibus.  

 

Pressupunha-se, pois, que as partes pretendiam manter o contrato somente caso 

não houvesse alteração das circunstâncias iniciais, sendo que “a primeira tentativa de 

construção teórica completa da cláusula rebus sic stantibus, que se tornou conhecida, é 

devida a Henrique Cocceio (1699), continuador de Hugo Grócio”.
295
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A par da breve referência acima exposta acerca do processo evolutivo que 

ensejou a criação da cláusula rebus sic stantibus, o enunciado do comando nela expresso, 

conforme a orientação de Giuseppe Osti,
296

 pode ser abreviado na seguinte frase: 

contractus qui habent tractum successivum et depedentiam de futuro rebus sic stantibus 

intelliguntur, que, em tradução livre, significa: deve admitir-se a resolução dos contratos a 

longo termo, pela sucessiva mudança do estado dos fatos no qual foi concluído. 

 

Segundo Darcy Bessone,
297

 foi conferido à cláusula rebus sic stantibus o 

entendimento de que seria “ínsita” aos contratos e significaria que, nos contratos em que 

obrigações devem ser cumpridas no futuro, o efetivo cumprimento estaria condicionado à 

manutenção do estado das coisas da mesma maneira em que se apresentavam ao tempo da 

contratação. Desse modo, a alteração das circunstâncias, no curso do contrato, com a 

sujeição inesperada do contratante a ônus excessivo, justificaria a desvinculação da 

obrigação. 

 

Seguiram-se a Henrique Cocceio, como defensores da cláusula rebus sic 

stantibus, os teóricos Kopp (1750) e J. H. Eberhard (1769), e, no âmbito legislativo, 

“consagraram expressamente a cláusula, convertendo-a de princípio doutrinário em cânone 

legal, o código bávaro, de 1756, o código prussiano, de 1774 e o código austríaco, de 

1811”,
298

 apesar de, na França, Pothier (1699-1772) sequer ter tratado da cláusula rebus sic 

stantibus, a qual, conforme já aludido neste trabalho, foi rejeitada no Código Civil francês 

de 1804, no qual foi reconhecida a supremacia da intangibilidade do contrato. 

 

De todo modo, é possível notar que a cláusula rebus sic stantibus foi criada de 

acordo com orientação moral e religiosa e, transportada para a aplicação jurídica, 

manifestou conteúdo amplo e genérico, capaz de justificar a adequação ou extinção do 

contrato em razão da alteração das circunstâncias, mas, exatamente em razão desse 

conteúdo amplo e genérico, por não ter indicado com precisão quais os requisitos 

necessários para a adequação ou extinção do contrato, não encerrou fundamento estanque a 
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297

 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da evolução da teoria dos contratos, p. 142. 
298

 MAIA, Paulo Carneiro. Idem, p. 63. 



108 

 

 

respeito das hipóteses de admissão da resolução do contrato, o que indicava certa 

insegurança a respeito da aplicação do instituto. 

 

Não há, na doutrina, referência explícita a respeito da resolução do contrato 

aleatório com base na velha teoria da cláusula rebus sic stantibus. Poder-se-ia afirmar que, 

por ser esse tipo contratual de execução diferida, como consta do comando do instituto, ou 

porque, no entender de Bartolo, a cláusula seria aplicável a todo o contrato, estaria sujeito 

o contrato aleatório à aplicação da secular cláusula, mesmo porque Osti
299

 referiu a 

aplicabilidade da cláusula aos contratos de “longo termo”. No entanto, conforme reporta 

Paulo Carneiro Maia,
300

 em referência a Osti, os “negozi aleatori” não estão sujeitos à 

cláusula rebus sic stantibus. A sujeição das partes à incerteza da prestação exclui, de plano, 

a aceitabilidade da alteração das circunstâncias para a resolução desse tipo de contrato, 

sendo certo que é este, justamente, conforme exposto neste trabalho, o argumento principal 

que pesa contra a aplicação da onerosidade excessiva ao contrato aleatório. 

 

No limite, a cláusula rebus sic stantibus tem a crucial importância de 

representar a gênese da atual possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente. Se, muitas vezes, ela é referida, na prática, como fundamento 

para a resolução do contrato, em razão do longínquo caráter pioneiro e sedimentado no uso 

corrente, não dissociado, comumente, da Teoria da Imprevisão, é certo que inúmeras 

teorias a ela se seguiram (inclusive a própria Imprevisão – “um modo de tornar relativo o 

poder vinculante do contrato”
301

), com o intuito de justificar, com precisão, a aplicação 

viável do modelo.  

 

Sendo assim, diante da falta de justifica suficiente, na cláusula rebus sic 

stantibus, para a resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente, 

não obstante as inúmeras teorias criadas com o intuito de justificar a adequada aplicação da 

prestigiada cláusula, cremos que, na busca da fundamentação da resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, vale fazer referência, neste trabalho, em privilégio à 

objetividade, às teorias que mereceram amparo legislativo, quais sejam, a Teoria da 

Imprevisão e a Teoria da Base do Negócio Jurídico, além do reconhecimento legal da 
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onerosidade excessiva, adiante tratadas, em conjunto com os fundamentos possíveis ao 

tema. 

 

 

V.2. A Teoria da Imprevisão 

 

 Diante da prevalência da intangibilidade contratual, prevista no Código Civil 

francês de 1804 e apoiada na rigidez da jurisprudência, ressurgiu, na França, no âmbito do 

Direito Administrativo, em meados do século XX, já durante a Primeira Guerra Mundial, a 

aplicação da cláusula rebus sic stantibus, à qual, segundo Carlos Alberto Bittar Filho, foi 

“conferida roupagem nova, apesar de não ter havido, propriamente, radical 

reformulação”,
302

 sob a denominação de Teoria da Imprevisão. 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, a Teoria da Imprevisão, ou 

imprévision, como é denominada na França, teve seu marco inicial no conhecido caso, 

ocorrido em 1916, da Companhia do Gás de Bordeaux, que deveria fornecer gás e 

eletricidade à cidade de Bordeaux, por um contrato de trinta anos, a partir de 1904. Em 

1914, diante da alta do carvão, em meio à Primeira Guerra Mundial, foram alterados os 

preços que integravam a álea do contrato. Desse modo, o Conselho de Estado francês 

determinou a revisão dos preços, em razão da situação superveniente, impondo ao 

município o pagamento da indenização devida. Conforme a lição de Ripert,
303

 essa decisão 

fez jurisprudência, no âmbito do Direito Administrativo, principalmente porque atendia ao 

interesse público. 

 

Em 1918, a Lei Francesa Failliot, de 21 de janeiro, estabeleceu a possibilidade 

de revisão aos contratos de trato sucessivo celebrados antes do início da guerra e, 

importassem, no curso da guerra ou até três meses após, onerosidade excessiva para um 

dos contratantes em razão do estado de guerra. 

 

De acordo com a propalada Teoria da Imprevisão, divulgada conforme o litígio 

travado pela Companhia de Gás de Bordeaux e a Lei Failliot, em razão de evento ou 

eventos imprevisíveis no momento da contratação, ocorridos no curso do contrato, de 
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efeitos extraordinários que importem em ônus excessivo para quem deve cumprir 

obrigação contratual, é possível pretender a intervenção do Estado para adequar a relação 

contratual de forma que seja expurgado o ônus superveniente imposto ao contratante. 

 

O próprio Ripert indicou os requisitos necessários à aplicação da Teoria da 

Imprevisão, sendo necessário observar (i) o caráter imprevisível do acontecimento que 

modifica a situação; (ii) a execução onerosa do contrato, geralmente em razão da 

modificação dos preços; e (iii) a não ocorrência de revisão em contrato aleatório.
304

  

 

Conforme a lição de José Felix Chamie,
305

 na França, onde a jurisprudência 

inicialmente parecia admitir a Teoria da Imprevisão, esta foi rejeitada com veemência, na 

seara privada, mesmo durante as guerras mundiais, em privilégio à força obrigatório do 

contrato, tal como previsto no Código Civil de 1804,
306

 e tem aplicação direta no âmbito 

do Direito Administrativo, com a finalidade precípua de assegurar a continuidade das 

prestações no serviço público, concedendo-se à parte prejudicada uma ajuda que deve ser 

sempre provisória, até que cessem os efeitos do desequilíbrio contratual. 

 

Na França, conforme relata Yves Picod,
307

 a posição da jurisprudência é de 

rejeição à Teoria da Imprevisão, extensão da noção de força maior e de permissão das 

cláusulas contratuais que possibilitem a alteração das circunstâncias econômicas. 

 

O fato é que, entre nós,
308

 a Teoria da Imprevisão é vinculada expressa e 

indistintamente aos casos de resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente, até mesmo como concepção equivalente às regras previstas nos artigos 478 
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e seguintes do Código Civil, tendo Nelson Borges
309

 afirmado que a Imprevisão tem se 

desenvolvido “no relacionamento jurídico obrigacional em qualquer plano, com quaisquer 

das partes”. 

 

Exposta a origem e os contornos da Imprevisão, não serve essa teoria, 

originalmente, para a justificação da resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva superveniente. Conforme aludido anteriormente, Ripert, ao descrever os 

requisitos utilizados para a aplicação da Imprevisão, exclui expressamente a possibilidade 

de incidência dessa teoria no que respeita aos contratos aleatórios. Ainda que seja possível 

excluir a orientação desse jurista francês, mesmo sob a alegação de que era um crítico à 

resolução do contrato por conta da alteração das circunstâncias contratuais, não há, no 

âmbito dessa teoria, previsão de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva 

superveniente.  

 

 

V.3. A Teoria da Base do Negócio 

 

Conforme esclarece José Félix Chamie,
310

 no início do século XX, na 

Alemanha, diante da falta de previsão legal que permitisse a intervenção do Poder 

Judiciário de modo a solucionar as questões contratuais nas quais fosse verificada a 

alteração das circunstâncias tal como contratadas, foram proferidas inúmeras decisões 

judiciais
311

 que reviram os contratos cujas circunstâncias supervenientes foram 

profundamente alteradas. Tais decisões foram proferidas com base na regra do parágrafo 

242 do BGB, que expressava o princípio de que as partes deveriam manter a boa-fé no 

curso da execução contratual.  

 

Era compreensível que a jurisprudência alemã se utilizasse do princípio da boa-

fé para, então, reequilibrar ou extinguir o contrato em razão de evento superveniente, na 

medida em que, na falta de sistematização legal, não era razoável utilizar essa lacuna como 
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motivo apto a impedir as soluções jurídicas necessárias às alterações das circunstâncias 

supervenientes à celebração do contrato.  

 

Todavia, diante do entendimento de que o recurso à boa-fé, muito por conta da 

vagueza, era insuficiente a justificar, por si só, as soluções empregadas para os casos de 

alteração superveniente das circunstâncias contratuais, foi acolhida, pela doutrina, a Teoria 

da Base do Negócio (Geschäfstgrundlage), atribuída a Paul Oertmann, na obra 

denominada Die Geschäftsgrundlage / Ein neuer Rechtsbegriff, de 1921. 

 

Segundo a citação promovida por António Manuel da Rocha e Menezes 

Cordeiro, a propósito da obra de Oertmann, os negócios são celebrados sob certos 

fundamentos – a base – que não podem ser ignorados, representam algo de comum para 

ambas as partes e reportam-se ao contrato como um todo. Os fundamentos são mais do que 

motivos a representar uma realidade meramente psicológica, e correspondem às 

circunstâncias contratuais, sendo a base negocial, conforme o entendimento do próprio 

Oertmann: 

 

[...] a representação de uma parte, patente na conclusão de um negócio e reconhecida 

pela contraparte eventual, no seu significado, ou a representação comum de várias 

partes da existência ou do surgimento futuro de certas circunstâncias sobre cuja base 

se firma a vontade negocial.
312

 

 

Apesar de muito difundida na Alemanha e aceita pela jurisprudência daquele 

país, foram feitas críticas
313

 à Teoria de Oertmann, porque, fundada em um juízo 

psicológico, na vontade das partes, ela não oferecia resposta satisfatória aos casos em que 

uma das partes oferecesse recusa, pela outra parte, a respeito da base, nem, tampouco, aos 

casos em que as alterações ocorressem sem que as partes tivessem participação. Diante 

dessas críticas e com o nítido propósito de reafirmar a Teoria da Base do Negócio, Karl 

Larenz, servindo-se de inúmeras decisões judiciais, expôs que a base do negócio pode ser 

entendida sob dois aspectos: subjetivo e objetivo.  

 

De acordo com a lição de Karl Larenz,
314

 a base subjetiva do negócio 

corresponde, em tradução livre, “à representação mental existente ao concluir o negócio 
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que influenciou decisivamente na formação dos motivos”, sendo que tal representação 

mental afeta ambas as partes. Já a base objetiva do contrato corresponde “ao conjunto de 

circunstâncias cuja existência pressupõe o contrato – saibam-nas ou não os contratantes –, 

já que, não sendo assim, não se lograria o fim do contrato, o propósito das partes 

contratantes e a subsistência do contrato não teria „sentido, fim ou objeto”. 

 

Para Karl Larenz,
315

 falta sentido ao contrato quando não há equivalência entre 

as prestações das partes, ou quando a finalidade objetiva do contrato resulta inatingível, 

ainda que possível a contraprestação, sendo que não devem ser levados em conta, para o 

cumprimento do contrato, os eventos pessoais (que se encontram na sua esfera de 

influência), a mora e os eventos previsíveis, que integram o risco assumido. Não é justo, 

nem razoável, que os motivos pessoais (como o interesse que levou ao contrato), se 

alterados no curso do contrato, sejam utilizados para dar causa à extinção do mesmo. 

Também não é justo que a alteração das circunstâncias do contrato, ocorridas em um 

cenário de atraso, justifique a resolução contratual. O risco assumido, se concretizado, não 

justifica a alteração do cumprimento do contrato. 

 

Vale notar, a título distintivo, que tanto a Teoria da Imprevisão como a Teoria 

da Base do Negócio foram precedidas pela cláusula rebus sic stantibus, mas na Teoria da 

Base do Negócio o evento “imprevisível” não guarda relevância fundamental, já que, 

desaparecida a base do negócio, ou a equivalência entre a prestação e a contraprestação, 

não há sentido na manutenção do contrato como foi celebrado. 

 

Para Nelson Borges,
316

 a teoria exposta por Karl Larenz apresenta alta dose 

subjetivista. Conjuga a representação mental de pressupostos com os motivos de 

contratação, tratando da imprevisibilidade em fatores objetivos e subjetivos, o que 

provocaria um círculo vicioso. Nesse ponto, porém, em contraposição ao entendimento 

desse estudioso da imprevisão, o desaparecimento da base do negócio importa na alteração 

do vínculo considerado pelas partes no momento da celebração do contrato, justificando a 

resolução por onerosidade excessiva superveniente. “Permanecem as obrigações 
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contratuais, enquanto permanecem as condições que lhe serviram de alicerce. Mudadas 

estas, devem ser alteradas aquelas.”
317

 

 

No Brasil, a jurisprudência faz referência à aplicação da base objetiva do 

contrato, sobretudo para tratar da hipótese de revisão da prestação conforme previsto na 

regra do art. 317 do Código Civil. 

 

A par das decisões jurisprudenciais alemãs, para consagrá-las, com a reforma 

havida em 2002, o parágrafo 313 do BGB passou a albergar a Teoria da Base do Negócio, 

admitindo-se a adaptação ou resolução do contrato, averiguando-se a vontade das partes e a 

alteração das circunstâncias, ou seja, as bases subjetiva e objetiva da contratação. 

 

Ainda a propósito da jurisprudência alemã referente ao tema, nota-se que, na 

prática, o princípio da boa-fé tem sido utilizado como baliza válida à resolução do contrato 

por conta da alteração das circunstâncias desde quando ainda não havia se desenvolvido, 

por completo, a Teoria da Base do Negócio.
318

 Boa-fé e resolução do contrato por alteração 

das circunstâncias são temas que se entrelaçam. No Brasil não é diferente. A jurisprudência 

também alude à necessidade de verificação da boa-fé do contrato nos casos de resolução 

por onerosidade excessiva. 

 

Como já admitimos neste trabalho, a violação da boa-fé pode ser tida como 

uma causa possível para a resolução do contrato. Diante desse entendimento, considerando 

o papel reconhecidamente desempenhado pela boa-fé no âmbito do cumprimento 

contratual, seria razoável admitir, portanto, como ocorreu no sistema jurídico alemão,
319

 

que a boa-fé justificaria a possibilidade de resolução judicial do contrato por onerosidade 

excessiva? 
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À luz dos conceitos expressos de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, não 

obstantes a extensão e o alcance do princípio, não nos parece ser a boa-fé
320

 justificativa 

eficaz para suportar, exclusivamente, a aplicação da possibilidade de resolução judicial do 

contrato por onerosidade excessiva superveniente, sendo utilizada, de outro modo, como 

“mero expediente”, conforme lembra o jurista português José Oliveira Ascensão, pois “no 

plano objetivo, a boa-fé traduz-se em regras de conduta”,
321

 e, por certo, a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva superveniente não se justifica apenas com relação a 

regras de conduta. De todo modo, “a boa-fé auxilia na correção do desequilíbrio quando 

esse concretamente se manifestar (por exemplo, pela modificação das circunstâncias, por 

evento superveniente), podendo conduzir, v.g., ao dever de renegociar”.
322

 

 

Promovidos os comentários acima, sobreleva considerar que, no contrato 

aleatório, não há a relação de equivalência entre a prestação e a contraprestação, o que 

impediria, a princípio, fundamentar a possibilidade de resolução do contrato aleatório na 

Teoria da Base Objetiva do Negócio, a qual, segundo a orientação de Karl Larenz 

anteriormente exposta, justifica a resolução quando destruído tal equilíbrio. No entanto, se 

no curso do contrato aleatório desaparecem as bases do negócio, ou a finalidade do 

contrato, de acordo com as premissas pelas quais as partes contrataram, parece possível 

afirmar que, de acordo com a Teoria da Base Objetiva do Negócio, admite-se a resolução 

do negócio aleatório quando, no curso do contrato, não mais se verificarem as bases sobre 

as quais o negócio tiver sido contratado. Nesse passo, se as partes celebram um contrato 

aleatório mediante certos pressupostos financeiros e tais pressupostos se alteram no curso 

do contrato, de modo a inviabilizar a sua manutenção, há o desaparecimento das bases do 

negócio, justificando a resolução. 
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V.4. O regime inaugural da Onerosidade Excessiva 

 

Após o surgimento da Teoria da Imprevisão na França e da Teoria da Base do 

Negócio na Alemanha, e com a falta de previsão legal, no Código Civil italiano de 1865, 

de uma regra que permitisse a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, o Código Civil 

italiano de 1942, diante das perturbações econômicas pretéritas, assim como daquelas 

causadas pela Segunda Guerra Mundial, inovou e reconheceu, de maneira expressa, com 

contornos definidos na regra do art. 1.467, a possibilidade de resolução do contrato por 

“onerosidade excessiva superveniente”. 

 

Conforme lembra Paolo Gallo,
323

 nos primeiros anos após a vigência do 

Código Civil italiano, a jurisprudência foi reticente em admitir a relevância de eventos 

gerais que afetem toda a economia, como, por exemplo, a desvalorização monetária. 

Contudo, gradativamente a jurisprudência italiana admitiu a desvalorização monetária 

como motivo à resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. 

 

Foi regulada, assim, por meio do Código Civil italiano de 1942, a 

“superveniência contratual”, pelo instituto da “onerosidade excessiva”, com vistas a 

proteger o devedor dos riscos excepcionais e imprevisíveis que agravam, 

desproporcionalmente, a prestação, e, igualmente, a manter o equilíbrio contratual. 

 

Sem dúvida, a previsão da onerosidade excessiva superveniente no Código 

Civil italiano representou uma medida de vanguarda. Anteriormente, na Europa, somente o 

Código Civil polonês, promulgado em 1933, continha previsão (no art. 269) que permitia a 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. Desse modo, diante da 

codificação do sistema, foram fixadas diretrizes para a readequação ou resolução do 

contrato desequilibrado em virtude de fato superveniente. 

 

Conforme a orientação de Paolo Gallo,
324

 a doutrina diverge em indicar os 

fundamentos do instituto da onerosidade excessiva superveniente, ora indicando a cláusula 
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rebus sic stantibus, ora o próprio voluntarismo do instituto, ora a Teoria da 

Pressuposição,
325

 ora a equidade
326

 e ora a causa
327

 do contrato. 

 

Por meio da regra do art. 1.467 do Código Civil italiano, transcrito adiante 

neste mesmo item, para a resolução do contrato por conta da verificação de onerosidade 

excessiva é necessário o atendimento a quatro requisitos, conforme a orientação de 

Vincenzo Roppo,
328

 quais sejam: a execução contratual deve ser continuada, periódica ou 

diferida; a prestação contratual não pode ter sido integralmente cumprida; a onerosidade 

imposta à parte deve ser configurada como excessiva; e, por fim, a onerosidade deve ser 

resultante de eventos extraordinários e imprevisíveis. 

 

A propósito da justificativa dos requisitos acima enunciados, cumpre notar que 

o contrato de execução continuada, periódica ou diferida, exatamente por prolongar-se no 

tempo, está sujeito aos riscos dos eventos supervenientes, os quais podem afetar a 

prestação de tal forma que a equação econômica do contrato seja quebrada. Se a prestação 

contratual já estiver cumprida, não faz sentido pretender a extinção de algo já extinto. Já a 

onerosidade excessiva representa a quebra da equivalência das prestações entre as partes, o 

que faz presumir a equidade na relação contratual. Quanto aos eventos extraordinários e 

imprevisíveis, são aqueles que extrapolam a álea normal do contrato e que, exatamente por 

não terem sido imaginados pelas partes no momento da contratação, acabam por ensejar o 

desequilíbrio contratual. 
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 Sinteticamente, de acordo com a Teoria da Pressuposição, exposta pelo jurista alemão Windscheid, no 

contrato, mais especificamente na declaração de vontade, está impresso o intento do declarante. Logo, quem 

manifesta sua vontade sob determinada pressuposição pretende que, como uma “condição não desenvolvida”, 

o efeito almejado exista somente sob determinadas circunstâncias, as quais, se não forem verificadas no curso 

do contrato, podem ensejar a resolução contratual. A crítica a essa teoria, segundo Clóvis do Couto e Silva. A 

teoria da base do negócio jurídico no Direito brasileiro. RT 655, p. 8, afirma que ela dava relevância aos 

motivos, permitindo a extinção de negócios cujas circunstâncias supostas pelas partes não ocorressem. 
326

 Segundo Augusto Pino, na obra La excessiva onerosidade de la prestacion, p. 13, constituiria fundamento 

para o remédio da onerosidade excessiva superveniente a equidade, derivada do supremo princípio de justiça 

que deve regular as relações humanas, considerando os eventos extraordinários e imprevisíveis que 

perturbam o curso do contrato. 
327

 Conforme a orientação de CHAMIE, José Félix, na obra La adaptación del contrato, p. 138, a corrente 

dominante fundamenta o instituto na causa, que desapareceria em consequência do evento superveniente, o 

que exige a tutela do contratante perante um risco imprevisível do valor da prestação, ou, ainda, um defeito 

parcial da causa, tendo em vista que esta deve permanecer durante todo o contrato. 
328

 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 945. 
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A norma do art. 1.467 do Código Civil italiano retrata toda uma fórmula de 

detecção de desequilíbrio contratual acarretado pela onerosidade excessiva superveniente, 

o que, por certo, deve ser sopesado pelo julgador quando do julgamento da causa.  

 

Conforme a regra do art. 1.468 do Código Civil italiano,
329

 em razão da 

superveniência da situação causadora da onerosidade excessiva, é possível pretender a 

redução da prestação ou, ainda, a modificação da modalidade de execução, com vistas à 

recondução da equidade contratual. 

 

Aos contratos aleatórios foi expressamente vedado o remédio resolutório da 

onerosidade excessiva superveniente, de acordo com a norma do art. 1.469 do Código Civil 

italiano,
330

 conforme com o entendimento de que a álea é incerta quanto a esses contratos, 

o que não permitiria mensurar a quebra da equivalência das prestações, pois é ínsito ao 

contrato aleatório a total falta de equivalência entre as prestações. 

 

É nítido, desse modo, com a exclusão do contrato aleatório ao remédio da 

resolução por onerosidade excessiva superveniente, o interesse do legislador italiano em 

privilegiar o equilíbrio entre as prestações contratuais.  

 

Se o Código Civil italiano veda a aplicação da resolução do contrato aleatório 

por conta da onerosidade excessiva superveniente, não há preceito semelhante na 

legislação brasileira, o que faz supor, nesse aspecto, de acordo com o entendimento de que 

o que não é proibido é permitido, a possibilidade da resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente, desde que observados os requisitos legais. 

 

Não obstante a vedação legal, na Itália, da resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente, não custa repetir que não é unânime na doutrina 

                                                 
329

 Art. 1.468 do Código Civil italiano: “Nell‟ipotesi prevista dall‟articolo precedente, se si trata di un 

contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa può chiedere una riduzione della sua 

prestazione ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equità”. Em 

tradução livre: “Na hipótese prevista no artigo precedente, se tratar-se de um contrato no qual uma só das 

partes tiver assumido obrigações, esta pode pretender uma redução da sua prestação ou uma modificação na 

modalidade de execução, suficiente para reconduzi-la à equidade”. 
330

 Art. 1.469 do Código Civil italiano: “Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti 

aleatori per loro natura o per volontà delle parti”. Em tradução livre: “As normas dos artigos precedentes não 

se aplicam aos contratos aleatórios pela sua natureza ou pela vontade das partes”. 
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italiana
331

 o entendimento favorável à exclusão indicada ao contrato aleatório, sendo que 

serve de fundamento à exceção legal o evento causador do desequilíbrio contratual que 

ocorre fora da álea normal do contrato. 

 

Nota-se, ainda, por oportuno, que o Código Civil italiano, no art. 1.467, 

segunda parte, ao tratar da possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva, estabelece que “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta 

onerosità rientra nell‟alea normale del contrato”, ou, em tradução livre, “a resolução não 

pode ser requerida se a superveniente onerosidade se insere na álea normal do contrato”. 

Assim, a resolução por onerosidade excessiva superveniente não pode ser requerida se o 

evento superveniente causador do desequilíbrio contratual ocorre no âmbito da álea normal 

do contrato.  

 

Desse modo, a resolução do contrato por onerosidade excessiva só ocorre, de 

acordo com a referida norma italiana, se configurado evento extraordinário e imprevisível, 

ou seja, evento anormal, impensado, singular, que extrapole a normalidade do risco 

imaginado pelas partes quando da contratação. No caso de haver desequilíbrio contratual 

no âmbito da álea normal do contrato, de acordo com a legislação italiana, não há que se 

falar em resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

 

A propósito do tema, ressalta-se que o Código Civil italiano, de 1942, serviu, 

nitidamente, de modelo às regras dos artigos 478 e seguintes do Código Civil brasileiro, os 

quais tratam da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Daí, até mesmo, a 

denominação, no Brasil, do regime da “onerosidade excessiva”, conforme foi preconizado 

na Itália (eccessiva onerosità). 

 

 Vale, pois, para confirmar a semelhança entre as regras do Código Civil 

italiano e do Código Civil brasileiro, cotejar a regra do art. 1.467 do Código Civil italiano 

(abaixo transcrita, em tradução livre) e dos artigos 478 e 479 do Código Civil brasileiro: 
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 DI GIANDOMENICO, Giovanni. Trattato di diritto privato. V. XIV. I contratti speciali. I contratti 

aleatori, p. 95. 
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CÓDIGO CIVIL ITALIANO 

 

 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

 

“Art. 1.467. Nos contratos de execução 

continuada ou periódica ou de execução 

diferida, se a prestação de uma das partes se 

torna excessivamente onerosa pela 

verificação de eventos extraordinários e 

imprevisíveis, a parte que deve a prestação 

pode demandar a resolução do contrato, 

com os efeitos estabelecidos no art. 1.458. 

A resolução não pode ser pleiteada se a 

superveniente onerosidade entra na álea 

normal do contrato. 

A parte contra a qual é requerida a 

resolução pode evitá-la oferecendo 

modificar equitativamente as condições do 

contrato.”
 332

 

 

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 

equitativamente as condições do contrato. 

 

 

Vale notar que, por oportuno, no Código Civil brasileiro não foi repetida a 

parte da norma do art. 1.469 Código Civil italiano,
333

 que veda a resolução do contrato por 

superveniente onerosidade excessiva em razão de evento ocorrido no âmbito do que se 

convencionou chamar “álea normal do contrato”.  

 

O legislador brasileiro não fez referência à álea do normal do contrato como 

requisito à resolução por onerosidade excessiva superveniente. A álea normal do contrato, 

como foi abordado no primeiro capítulo deste trabalho, corresponde aos riscos contratuais 

                                                 
332

 Art. 1.467 do Código Civil italiano: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a 

esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 

avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del 

contrato, con gli effetti stabiliti dell‟art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta 

onerosità rientra nell‟alea normale del contrato. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può 

evitarla offrendo di modificare equanemente le condizioni del contratto”. 
333

 Art. 1.469 do Código Civil italiano: “Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti 

aleatori per loro natura o per volontà delle parti”. 
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próprios às circunstâncias inerentes ao vínculo contratual entabulado entre as partes. É, “in 

breve sintesi, il rischio accettato e prevedibile”.
334

 Considerar a álea normal do contrato 

importa em analisar, necessariamente, o limite do que foi querido e imaginado pelas partes 

no momento da contratação.  

 

Embora não tenha sido feito referência, no Código Civil brasileiro, à álea 

normal do contrato como requisito à resolução por onerosidade excessiva, a legislação 

brasileira exige a configuração da “onerosidade excessiva” da prestação para a resolução 

judicial do contrato por onerosidade excessiva superveniente em virtude de acontecimentos 

“extraordinários e imprevisíveis”. Trata-se, pois, de dois requisitos que importam, 

necessariamente, na extrapolação da álea normal do contrato, muito embora não esteja ela, 

como visto, expressamente mencionada no Código Civil brasileiro como requisito à 

resolução do contrato por onerosidade excessiva superveniente. 

 

Diante da ausência da norma proibitiva no Código Civil brasileiro, prevista no 

art. 1.469 do Código Civil italiano, entendemos que vale fazer referência à lição de 

Antonio Junqueira de Azevedo, que, a par da afirmação de que o Código Civil não proíbe o 

regime da onerosidade excessiva aos contratos aleatórios, concluiu: “É regra comum de 

interpretação que não é dado ao intérprete criar exceção onde a lei não prevê”.
335

 Vale, 

também, o entendimento defendido por Nelson Borges, segundo o qual “A omissão 

equivale, implicitamente, à autorização de emprego da doutrina no universo dos contratos 

aleatórios”.
336

  

 

Cumpre notar, ainda, a orientação de Aldo Boselli,
337

 que admite que, embora 

o Código Civil italiano tenha feito expressa proibição à resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva, caso um evento superveniente ocorra fora da álea normal do 

contrato aleatório de modo a fulminar a causa do contrato, tal como inicialmente previsto 

pelas partes quando da celebração da avença, é de se admitir a resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva superveniente. Sendo assim, no entender daquele 
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 REALI, Francesco. Contratto e impresa. 23º ano, 4-5, 2007, p. 967. Em tradução livre: “em breve síntese, 

o risco aceitado e previsível”. 
335

 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Contrato de opção de venda de participações societárias. Variação 

imprevisível do valor da coisa prometida em relação ao preço de mercado. Possibilidade de revisão por 

onerosidade excessiva com base nos arts. 478 e 480 do Código Civil em contrato unilateral. Novos Estudos e 

Pareceres de Direito Privado, p. 214. 
336

 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão e os contratos aleatórios. RT 782, p. 82. 
337

 BOSELLI, Aldo. La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, p. 226. 
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eminente jurista italiano, é “supérflua” a exclusão legal do art. 1.469 do Código Civil 

italiano, ou, no limite, deve-se considerar restritivamente, admitindo-se a resolução do 

contrato aleatório por conta de evento imprevisível, estranho à álea normal do contrato 

aleatório. 

 

É interessante notar que, na exposição dos motivos realizada pelo Prof. Miguel 

Reale, a qual deu origem ao Código Civil vigente, foi feita a seguinte referência à 

necessidade de preservação dos direitos dos contratantes na hipótese de onerosidade 

excessiva: 

 

[...], firme consciência ética da realidade sócio-econômica norteia a revisão das regras 

gerais sobre a formação dos contratos e a garantia de sua execução equitativa, bem 

como as regras sobre resolução dos negócios jurídicos em virtude de onerosidade 

excessiva, às quais vários dispositivos expressamente se reportam, dando a medida do 

propósito de conferir aos contratos estrutura e finalidade sociais. É um dos tantos 

exemplos de atendimento da „socialidade‟ do Direito.
338

 

 

Promovidas as observações acima, embora constatada, no Código Civil 

italiano, a vedação à resolução do contrato aleatório de acordo com o regime legal 

inaugural da onerosidade excessiva, vale a ressalva, como já referido, de que, mesmo na 

Itália, parte da doutrina entende que é possível a resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva, se por motivo alheio à normalidade da álea. Ademais, não é de se 

excluir a aplicação do regime da onerosidade excessiva aos contratos aleatórios, diante da 

ausência de vedação legal no Código Civil brasileiro a propósito da resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, e considerando que, a par da exposição de motivos 

acima transcrita, a resolução dos negócios jurídicos em virtude de onerosidade excessiva 

deve pôr a salvo o contratante no caso de evento superveniente que supere a álea normal do 

contrato. 

 

 

 

 

                                                 
338

 A exposição de motivos que deu origem ao Código Civil de 2002 foi apresentada pelo Prof. Miguel Reale, 

Supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil, em 16 de janeiro de 1975, ao Ministro de 

Estado da Justiça, Armando Falcão, e o trecho transcrito consta da p. 41 do texto disponível na biblioteca 

virtual do Senado: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/70319. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/70319
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V.5. A equidade e a possibilidade de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente 

 

O Código Civil brasileiro, diversamente do que ocorreu com os códigos civis 

argentino e peruano, não previu a possibilidade de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva em razão de eventos supervenientes que podem ser atribuídos à álea 

anormal do contrato. Vale lembrar, contudo, a advertência de Paulo Carneiro Maia: “O 

direito positivo, o direito escrito, o direito dos códigos, nem sempre exaure todas as 

relações, presentes e futuras, previstas ou não, pelo legislador. A lei é modalidade do 

Direito, mas não é todo o Direito”.
339

 Desse modo, é razoável supor que seria possível 

utilizar a equidade como fundamento apto a permitir a aplicação do instituto da 

onerosidade excessiva ao contrato aleatório. 

 

Além disso, há quem defenda, como é o caso de Darcy Bessone,
340

 que a 

equidade
341

 é, propriamente, fundamento para a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva. Do mesmo modo, José de Oliveira Ascenção
342

 defende que a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva ocorre de acordo com as circunstâncias do caso, 

portanto, de acordo com a equidade. 

 

Antes, porém, de tratar especificamente da equidade e da possibilidade de 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva, cumpre promover alguns 

comentários a respeito da noção de equidade e de sua importância na temática da 

onerosidade excessiva. 

 

Embora seja um tanto quanto tormentoso delinear com precisão o conceito de 

equidade, é claro que está atrelado à noção de aplicação da justiça e de que é, do mesmo 

modo, um mecanismo lançado à solução de injustiças, de adequação ao que está 

desequilibrado. A equidade é um meio de que se utiliza o julgador para atuar com justiça 

nos casos em que a lei não alcança ou não oferece critério rígido para que seja aplicada.  

 

                                                 
339

 MAIA, Paulo Carneiro. Da cláusula rebus sic stantibus, p. 246. 
340

 ANDRADE, Darcy Bessone de Oliveira. Aspectos da evolução da teoria dos contratos, p. 152. 
341

 POPESCU, Corneliu Mihail. Essai d’une théorie de l’imprévision en droit français et comparé. p. 15. 
342

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Alteração das circunstâncias e justiça contratual no novo Código Civil. 

RTDC, v. 25, p. 112-113. 
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De acordo com a lição de Menezes Cordeiro,
343

 a equidade pode ser entendida 

sob dois aspectos: ou é um instrumento para a correção de injustiças causadas pela rigidez 

das regras jurídicas, ou é um instrumento de solução para a justiça do caso concreto. Sendo 

assim, a função da equidade é a de fornecer ao julgador a possibilidade de aplicar a justiça 

no caso concreto, o que revela um problema do Direito positivo, porque relega ao julgador 

o poder de adaptar o Direito escrito ou ignorá-lo. 

 

Sendo assim, é possível afirmar que o alcance prático da equidade é 

indeterminado, de aplicação elástica, vinculado ao conceito de justiça e dependente do caso 

concreto. Há, desse modo, certa vagueza
344

 quanto à possibilidade de aplicação da 

equidade, por estar sempre dependente do caso em que deve ser aplicada, e mais do 

entendimento do julgador a respeito da medida de justiça necessária à solução que merece 

ser conferida ao litígio.   

 

De acordo com a utilização da equidade como instrumento decisório aplicado 

ao caso concreto, Ruy Rosado Aguiar Júnior
345

 explica que a equidade tem função 

integradora, ou seja, capaz de suprir a lacuna da lei, mediante a análise das circunstâncias 

reais do caso e a aplicação de uma solução realizadora de justiça, tal como permite a regra 

do art. 479 do Código Civil, a qual possibilita a modificação equitativa das condições do 

contrato como meio de evitar a resolução. 

 

De fato, a regra do art. 479 do Código Civil que diz respeito à decisão judicial 

ou arbitral sobre a medida da revisão do contrato em razão de onerosidade excessiva 

superveniente é um exemplo evidente de possibilidade da utilização da equidade, pelo 

julgador, como instrumento de solução da controvérsia “no caso concreto”. 

 

Vale notar, também, que Nelson Borges, defensor da equidade enquanto 

princípio de retificação e complementação do Direito, afirmou que “a equidade – 

conjugada com a boa-fé – destina-se a completar a inteligência hermenêutica dos 

dispositivos legais”.
346

 No entanto, no que toca à interpretação dos dispositivos legais, 

equidade e boa-fé desempenham papéis distintos, sobretudo no que diz respeito à 
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 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da boa-fé no Direito Civil, p. 1199. 
344

 LAFAILLE, Héctor. Derecho Civil: contratos. Tomo II, p. 49. 
345

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao novo Código Civil, v. 6. Tomo II, p. 155. 
346

 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil, p. 287. 
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interpretação dos dispositivos legais. Enquanto a equidade é vinculada à noção de justiça, 

aplicada ao caso concreto, a boa-fé diz respeito à qualidade da conduta da parte no 

cumprimento do contrato. 

 

A referência à equidade, na regra do art. 479 do Código Civil, além da 

necessidade de interpretação, pelo julgador, dos critérios de “onerosidade excessiva” e 

“eventos extraordinários e imprevisíveis”, enseja o entendimento de que o instituto da 

onerosidade excessiva superveniente está impregnado de equidade, com vistas à aplicação 

da justiça no caso concreto, e, por isso, estaria a fundamentar a possibilidade de resolução 

do contrato aleatório por onerosidade excessiva.  

 

No entanto, parece-nos que a vagueza quanto à delimitação da equidade, bem 

como a sua aplicação elástica, não bastam à completa fundamentação da resolução do 

contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente. No contrato aleatório, como já 

mencionado repetidas vezes, as partes se sujeitam ao risco e à incerteza de lucro ou 

prejuízo. Nesse caso, não é justo que seja resolvido o contrato aleatório por conta apenas 

da verificação de prejuízo. Aliás, esse é justamente o argumento utilizado por quem 

defende a negação do remédio da onerosidade excessiva ao contrato aleatório. 

 

É justo que, por outro lado, consideradas as circunstâncias do caso, não se 

mantenha em vigor um contrato aleatório no qual a parte seja demasiadamente onerada em 

razão de um evento superveniente imprevisível. Nessa hipótese, a função integradora da 

equidade permite o entendimento, até mesmo por conta da falta de vedação legal à 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva, de que o desaparecimento da 

causa do contrato (assim entendido como os pressupostos pelos quais as partes 

contrataram) possibilita essa resolução, tal como tratado no item seguinte. 

 

Ainda que se considere, no curso do cumprimento do contrato aleatório, a 

ocorrência de um evento superveniente absolutamente imprevisível, causador de 

onerosidade excessiva, por conta da vagueza da extensão aplicativa da equidade, seria 

estender por demais o âmbito de aplicação da equidade para pretender resolver, por 

completo, a problemática relativa à possibilidade de resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva. A equidade pode servir como instrumento na aplicação da justiça 

ao caso concreto, embora não seja o fundamento para o mecanismo a que se destina. 
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Não há justificativa no sistema da onerosidade excessiva, mesmo que 

considerados os entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais a respeito, para sustentar, 

exclusivamente com base na equidade, a resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva superveniente, muito embora seja justa sua ocorrência. 

 

De todo modo, se a equidade não revela o substrato integral para a resolução 

do contrato aleatório por onerosidade excessiva, ela serve para reforçar o entendimento 

tendente a admiti-la, pois, na realidade, pode ser utilizada no caso concreto. 

 

  

V.6. O verdadeiro fundamento para a resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente 

 

Destinado à satisfação de interesses, o contrato, além de atender à vontade das 

partes, desempenha uma função social, assim entendida como efeito social e econômico 

projetado na sociedade. Diz-se, comumente, que o contrato se presta a compor a intrincada 

e complexa cadeia da circulação de riquezas e, por isso, fundamentalmente, atende a uma 

função social. Contudo, antes de qualquer coisa, o contrato é celebrado para atender aos 

motivos pessoais das partes e seus interesses. 

 

Conforme mencionado no terceiro capítulo deste trabalho, a função social do 

contrato no nosso ordenamento jurídico comporta significados diversos,
347

 entre os quais 

designar os efeitos econômicos e sociais gerados pelo contrato, como a função 

desempenhada pelo negócio e a causa concreta do contrato, servindo, ainda, como 

complemento da noção de ordem pública. 

 

Interessa-nos, neste momento, conforme apontou Antonio Junqueira de 

Azevedo,
348

 a função social entendida como causa concreta do contrato, ou seja, como 

razão que o justifica e que tem o papel de proteger a parte, que se fia na existência (passada 

ou futura) da causa.  
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 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 168-173. 
348

 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, p. 152-155. 
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De acordo com a lição de Vincenzo Roppo,
349

 impera atualmente o 

entendimento de que a “causa concreta” do contrato significa a razão que concretamente o 

justifica à luz das especificidades relevantes que o caracterizam. Roppo exemplifica como 

causa concreta do contrato, no caso de venda e compra, a troca da coisa pelo preço, de 

acordo com as circunstâncias, a finalidade e o interesse programados pelas partes. Nesse 

sentido, de acordo com Agostinho Alvim,
350

 a causa é indispensável. 

 

A partir da abalizada orientação acima delineada, constitui a causa concreta do 

contrato aleatório a obrigação correspondente ao pagamento do preço e a respectiva 

obrigação de contraprestação, que é sabidamente sujeita ao risco, de acordo com as 

particulares circunstâncias em que o contrato tiver sido celebrado, as quais evidenciam a 

finalidade e o interesse das partes. Se, de um lado, um contraente se obriga, de acordo com 

as circunstâncias do contrato, a prestar algo, ainda que aleatório, do outro, há um 

contratante que paga o preço da prestação.  

 

Em linha com a orientação acima exposta, Paolo Gallo esclarece que, na Itália: 

“Per comune ammissione di dottrina e giurisprudenza, la mancanza di alea rende nullo il 

contratto”.
351

 Conforme a lição de Antonio Junqueira de Azevedo,
352

 a doutrina francesa 

também se orienta no sentido de que a ausência de causa atua no âmbito da validade; já na 

doutrina alemã, sob o ângulo da eficácia, assim como no Brasil, se o negócio é válido, o 

descumprimento posterior da prestação autoriza, no campo da eficácia, a resolução por 

posterior ausência de causa. 

 

Não integram, pois, a causa concreta do contrato os motivos pessoais ou 

particulares dos contratantes, os quais, conforme a lição de Paolo Gallo,
353

 são irrelevantes 

e se referem à esfera interna de qualquer contraente, de caráter puramente individual, de 

foro íntimo.  

 

A detecção da causa concreta, portanto, desempenha papel crucial para permitir 

a extinção do contrato no caso de desaparecimento de sua finalidade. Isso porque, se por 

                                                 
349

 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 344. 
350

 ALVIM, Agostinho. O enriquecimento sem causa. Revista Forense, v. 173, p. 60. 
351

 GALLO, Paolo. Trattato del contratto, v. 1, p. 229. Em tradução livre: “Admitem a doutrina e a 

jurisprudência, a ausência da álea torna nulo o contrato”. 
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 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, p. 154. 
353

 GALLO, Paolo. Trattato del contratto, v. 2, p.1030-1031. 
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conta de evento superveniente à celebração do contrato desaparecer sua causa concreta, a 

função social, concebida de acordo com a regra do art. 421 do Código Civil, pode ser 

invocada para a extinção do contrato,
354

 dada a ineficácia pela ausência de causa,
355

 ou 

razão, que é indispensável para a manutenção do negócio. 

 

Conforme a lição de Antonio Junqueira de Azevedo, uma vez que o contrato 

seja celebrado validamente, o desaparecimento superveniente de sua causa atua no plano 

da eficácia (e não da validade), autorizando a resolução. 

 

Assim, o desaparecimento da causa concreta do contrato, por evento 

superveniente à contratação, pode ensejar a resolução por onerosidade excessiva 

superveniente, tal como previsto na regra do art. 478 do Código Civil. 

 

Imagine-se, por exemplo, para a caracterização da desconstituição da causa no 

contrato aleatório, a ocorrência de um evento superveniente à contratação que ocasiona a 

quebra radical da equação econômica da remuneração do devedor, de modo a tornar 

onerosa a continuidade da manutenção do vínculo. Nesse caso, deixam de existir a 

finalidade e o interesse do devedor, o “porquê do contrato”,
356

 tal como direcionados no 

momento de sua celebração.  

 

Portanto, se não for mais possível, em razão de evento superveniente à 

celebração do contrato aleatório, verificar os elementos componentes da causa do contrato, 

com a imposição de onerosidade excessiva à parte prejudicada, justifica-se a resolução do 

contrato com base nas regras dos artigos 421 e 478 do Código Civil, que exigem para a 

resolução do contrato, conforme será tratado no próximo capítulo, a superveniência do 

evento à celebração do contrato, a imprevisibilidade do evento além da álea normal do 

contrato, a onerosidade excessiva ao devedor e a vantagem ao credor. 

 

 

                                                 
354

 HADDAD, Luís Gustavo. Função social do contrato: um ensaio sobre seus usos e sentidos, p. 78. De 

acordo com o autor, os dispositivos do Código Civil relacionados à função social do contrato podem ser 

utilizados como fundamento para, quando desaparecida a causa do contrato por evento superveniente, 

justificar a extinção do contrato. 
355

 De acordo com a lição de Emílio Betti, na Teoria Geral do Negócio Jurídico, Tomo I, p. 364, a eventual 

falta da causa no negócio influencia na eficácia do negócio. 
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 MATTIA, Fabio Maria de. O autor e o editor na obra gráfica, p. 62.  
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CAPÍTULO VI:  

OS INSTRUMENTOS PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

ALEATÓRIO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPERVENIENTE 

 

 

VI.1. O contrato aleatório como contrato de duração ou de execução diferida 

 

Quanto ao tempo de execução dos contratos, as prestações podem ser 

concomitantes ao momento da celebração (a compra e venda de bens imediatamente 

entregues, por exemplo) ou podem ser realizadas após a celebração (como a compra e 

venda de bens futuros). Na prática, são cada vez mais frequentes os casos em que as 

prestações contratuais não são satisfeitas em concomitância à celebração do contrato, 

talvez por conta da disponibilidade de crédito, das benesses do vertiginoso avanço 

tecnológico, da necessidade de regular relações complexas ou, simplesmente, porque são 

dependentes de eventos futuros. 

 

De acordo com a regra do art. 478 do Código Civil, a primeira exigência para a 

resolução por onerosidade excessiva é que o contrato deve ser “de execução continuada ou 

diferida”. Desse modo, diante do comando legal, não obstante a apreciação do tecnicismo 

das expressões, as quais serão tratadas adiante, estão excluídos do regime da resolução por 

onerosidade excessiva os contratos de execução imediata à celebração do contrato. 

 

Se a prestação contratual satisfaz, por completo, os interesses das partes 

quando da celebração, não há que se falar em superveniência de problema ou de ônus. 

Aliás, se o desequilíbrio contratual apto a ensejar a ineficácia do negócio é originário, ou 

seja, concomitante à celebração do contrato, ele diz respeito ao instituto da lesão,
357

 tal 

como previsto na regra do art. 157 do Código Civil,
358

 e não da “onerosidade excessiva”, 

expressão que, derivada do regime legal italiano, denomina o objeto do presente trabalho, o 

qual, para a aplicação, depende da ocorrência de evento superveniente à celebração do 

                                                 
357

 Conforme Eduardo Collet e Silva Peixoto, na dissertação Lesão e revisão judicial do contrato, p. 163, 

lesão e onerosidade excessiva superveniente visam à proteção da equivalência das prestações. Enquanto a 

lesão se revela na formação do contrato e acarreta a sua invalidade, a onerosidade excessiva ocorre na 

execução e implica na resolução. 
358

 Art. 157 do Código Civil: Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 

inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
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contrato. Daí o motivo pelo qual aludimos, a todo o momento, ao regime da resolução do 

contrato por onerosidade excessiva superveniente ou, simplesmente, resolução do contrato 

por onerosidade excessiva, conforme consta do título da seção IV, do capítulo II (da 

extinção do contrato), contida no Título V (Dos contratos em geral) do Código Civil. 

 

Note-se, por oportuno, que o evento superveniente apto a ensejar a resolução 

do contrato, como previsto no art. 478 do Código Civil, deve ter as seguintes 

características: “[...] ser estranho ao sujeito, isto é, não ter sido causado pela parte que o 

invoca; ser relevante, ou seja, a causa única ou prevalente da onerosidade; e ser avaliado na 

integralidade do contrato, referido ao ônus econômico global”.
359

 

 

Considerando, pois, a importância do tempo da execução das prestações 

contratuais para a hipótese de resolução do contrato por onerosidade excessiva, vale 

estampar a classificação dos contratos quanto ao tempo de execução.  

 

Conforme o estudo realizado por Francisco Marino,
360

 de acordo com a 

orientação de Orlando Gomes e Vincenzo Roppo, quanto ao tempo de execução, os 

contratos podem ser de execução instantânea (imediata ou diferida), em que a prestação é 

realizada de uma só vez, ou de duração (execução periódica ou continuada), nos quais as 

prestações são realizadas ao longo do tempo. Diz-se de execução imediata quando a 

prestação é realizada na celebração do contrato ou logo após (o jogo ou a aposta). Diz-se 

de execução diferida quando ao menos uma prestação é realizada após a celebração do 

contrato (a venda de coisa futura ou exposta a risco, por exemplo). Nos contratos de 

execução periódica, ou de trato sucessivo, as prestações são periódicas (o fornecimento 

periódico e aleatório de bens ou o contrato de renda vitalícia, por exemplo). Por fim, no 

contrato de execução continuada, a prestação se prolonga no tempo, sem interrupção (a 

exemplo do contrato de sociedade). 

 

Evidenciada a classificação acima, vale lembrar que o regime da resolução por 

onerosidade excessiva, tal como consta da regra do art. 478 do Código Civil, aplica-se aos 

contratos “de execução continuada ou diferida”. No entanto, essa exigência merece uma 

interpretação extensiva, conforme concluiu Francisco Marino, com a qual concordamos: 

                                                 
359

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. VI, tomo II, p. 902. 
360

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Classificação dos contratos. In: Direito dos contratos, p. 31. 
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Nesse ponto o legislador sem dúvida tomou a parte pelo todo e empregou a expressão 

„contrato de execução continuada‟ no sentido de „contrato de duração‟ (categoria que 

também abarca os contratos de execução periódica). Mediante interpretação extensiva, 

deve-se aplicar a disciplina da excessiva onerosidade superveniente a todos os 

contratos em que a prestação não deva ser realizada imediatamente após a conclusão, 

pois é justamente este lapso temporal entre conclusão e adimplemento que propicia a 

alteração das circunstâncias.
361

 

 

Sendo assim, ainda que haja eventual discordância em relação à classificação 

acima, a par da doutrina de Araken de Assis, “o art. 478 pré-exclui do mecanismo 

resolutivo tão-só os contratos de execução imediata”.
362

 

 

Portanto, se o regime da resolução por onerosidade excessiva superveniente se 

aplica aos contratos cuja prestação não é realizada ao tempo da celebração ou logo após, é 

certo que as prestações dos contratos aleatórios podem ser realizadas ao longo do tempo, 

em prestações, por exemplo, o que atende à regra do art. 478 do Código Civil no que 

respeita ao tempo de execução da prestação contratual. 

 

 

VI.2. A economia do contrato e os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis 

 

Para a celebração do contrato as partes avaliam a medida da própria prestação 

ou do ônus que deverão suportar para o fiel cumprimento das obrigações que devem 

contrair, bem como para o equilíbrio entre a prestação empenhada e a função, efetiva, do 

contrato diante dos interesses que devem ser satisfeitos. O contrato é estabelecido, 

portanto, diante da avaliação das partes sobre o que é possível ser cumprido, e há a 

mensuração do ônus financeiro correspondente ao cumprimento da prestação assumida. 

  

A regra do art. 478 do Código Civil prevê que, para a resolução do contrato por 

onerosidade excessiva, o evento superveniente à sua celebração deve ser extraordinário e 

imprevisível. No primeiro capítulo deste trabalho, no item I.4, foi exposto que as 

expressões “extraordinário” e “imprevisível” podem ser entendidas com equivalência e 

correspondem aos riscos anormais do contrato, e, na prática, o que é extraordinário é 

                                                 
361

 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Classificação dos contratos. In: Direito dos contratos, p. 33. 
362

 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil brasileiro, v. 5, p. 710. 
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lançado em reforço ao que é imprevisível, o que justifica, inclusive, a utilização conjunta 

das duas expressões.
363

 

 

De acordo com a orientação de Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova,
364

 a 

previsão é um ônus que incumbe aos contratantes. Imprevisível, no contrato, é o fato que, 

de acordo com a normalidade dos eventos, acredita-se que não deva ocorrer. É possível 

entender, portanto, que é previsível o evento que integra a álea normal do contrato.  

 

Ao preservar o contrato a salvo de um evento extraordinário e imprevisível, 

privilegia-se a segurança e a manutenção do estado das coisas, tal como ocorridas durante 

a celebração do contrato, durante toda a execução do mesmo. Ou, caso sejam 

previsivelmente alteradas as circunstâncias do contrato, em seu curso não há que se cogitar 

evento extraordinário e imprevisível. Desse modo, o evento surpreendente, causador de 

desequilíbrio das premissas financeiras do contrato e, consequentemente, de prejuízo 

inesperado, revela injustiça. 

 

Álvaro Villaça Azevedo defende que não deveria ser considerado o evento 

imprevisível para a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Segundo ele, 

“causado o prejuízo, estabelecido o nexo de causalidade e ocorrendo o desequilíbrio nas 

prestações, deve ser restabelecida a igualdade entre os contratantes”.
365

 Entretanto, com o 

respeito devido, parece-nos que o “evento imprevisível”, inusitado, que surpreende os 

contratantes, é crucial para que se configure o desequilíbrio contratual apto a relativizar o 

caráter vinculatório do pacto e ensejar a necessidade de readequar a relação jurídica das 

partes contratantes, na medida em que supera a álea normal do contrato e representa evento 

alheio ao imaginado e querido pelas partes quando do estabelecimento do vínculo, o que 

permite concluir que as partes, caso soubessem que o evento imprevisto ocorreria, não 

                                                 
363

 De acordo com o Enunciado 366, aprovado na 4
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “O fato 
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contratos por onerosidade excessiva da prestação no Código Civil, p. 138. 
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contratariam ou, se contratassem, adequariam o contrato aos efeitos do evento 

superveniente. 

 

O Código Civil brasileiro não fez referência, como ocorreu no Código Civil 

italiano, à álea normal do contrato como elemento balizador do limite entre o evento 

superveniente que pode, ou não, ensejar a resolução por onerosidade excessiva 

superveniente. No entanto, a distinção entre as áleas normal e extraordinária do contrato 

serve à caracterização do evento superveniente apto a ensejar a resolução do contrato por 

onerosidade excessiva. 

 

A detecção do que é previsível e variável, na prática, comporta subjetividade. 

De acordo com a qualidade das partes, entretanto, as situações do mercado, o histórico do 

negócio, a comparação com contratos semelhantes, bem como a consideração da época e o 

local em que é celebrado o negócio, tornam-se aspectos fundamentais para a aferição de 

previsibilidade do evento.
366

 

 

É, pois, extraordinário e imprevisível o evento que extrapola a álea normal do 

contrato, que importa em sacrifício econômico excessivo e revela o desequilíbrio 

contratual extremo. Nesse sentido, a avaliação do sacrifício extraordinário e imprevisível 

deve ser realizada, como aludido anteriormente, de acordo com os critérios quantitativo (no 

qual é feita a análise da extrapolação do risco econômico contratado), qualitativo (de 

ocorrência de evento extraordinário e imprevisível se consideradas as bases da contratação, 

tais como a qualidade das partes, as peculiaridades do contrato aleatório, as características 

do mercado e os pontos relevantes da negociação) e temporal (de alteração das 

circunstâncias, se considerado o momento da celebração e a ocorrência do evento 

imprevisível).  

 

De acordo com as análises quantitativa, qualitativa e temporal necessárias à 

aferição do evento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, não merecem ser considerados critérios subjetivos ou 

                                                 
366

 Conforme o Enunciado 439, aprovado na 4
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de Justiça 

Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “A revisão do contrato por 

onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas 
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motivos pessoais que conduzam à contratação. Com efeito, para a aferição da 

previsibilidade do evento, a capacidade de previsão do “homem médio” pode não ser 

adequada à interpretação de um contrato que ele não esteja acostumado a celebrar. Nesse 

aspecto, para a aferição do evento extraordinário e imprevisível, é preciso levar em 

consideração a qualidade da parte. Do mesmo modo, os motivos pessoais que levam à 

contratação, exatamente por serem subjetivos e não integrarem o vínculo contratual, não 

merecem ser considerados para a consideração do evento extraordinário e imprevisível. 

 

Nesse contexto, se o contrato é aleatório, há incerteza das partes sobre a 

possibilidade de apropriação de lucro ou obtenção de prejuízo, logo, é de se imaginar, a 

princípio, que o sacrifício extraordinário estaria a constituir a álea normal do contrato. No 

entanto, conforme também já mencionado, há, no contrato aleatório, três áleas,
367

 quais 

sejam, a álea normal a todos os contratos, a álea natural ou sui generis do contrato 

aleatório, na qual se situa a incerteza da prestação, e, por fim, a álea anormal ou 

extraordinária do contrato, na qual se situam os eventos imprevisíveis, não previstos pelas 

partes no momento da contratação. Nos contratos aleatórios, “às vezes ocorrem 

acontecimento incomuns e alheios à previsão dos figurantes, ou seja, à álea típica do 

contrato autenticamente aleatório, e perante tais fatos não se pode recusar a incidência do 

art. 478”.
368

 

 

Na realidade, não obstante a avaliação dos limites entre a álea normal e 

extraordinária do contrato, pode ser difícil aquilatar o evento extraordinário e imprevisível, 

sobretudo nos contratos aleatórios, em que as partes sujeitam-se ao risco e não têm 

conhecimento prévio da medida da prestação. Sob esse aspecto, parece-nos que a 

mensuração da quebra da equação econômica do contrato quando entabulada no momento 

da celebração contratual constitui elemento fundamental para a configuração do evento 

extraordinário ou imprevisível, até porque, na realidade, é possível que ocorra um evento 

extraordinário e imprevisível no curso do contrato que afete seu modo de execução, mas 

não cause impacto ou prejuízo econômico. Há equilíbrio mesmo no contrato aleatório, 

                                                 
367

 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil, p. 729. 
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 ASSIS, Araken de. Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. 5, p. 712. 
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porque as prestações das partes podem variar, mas deve ser mantido o equilíbrio de modo a 

“evitar o empobrecimento ou enriquecimento de qualquer um dos contratantes”.
369

 

 

No Brasil, a inflação ou até mesmo a desvalorização da moeda são previsíveis, 

de acordo com os patamares historicamente praticados.
370

 São imprevisíveis, no entanto, 

mesmo no tocante aos contratos aleatórios, a alteração radical, abruta e violenta do valor da 

inflação
371

 (que impacta sobre os custos e despesas da prestação a cargo do devedor), o 

encarecimento exagerado do custo do objeto contratado ou, do mesmo modo, uma 

enchente ou qualquer outro evento natural que, por imprevisível, torne onerosa a prestação 

do contrato, a cargo do devedor. Ou seja, eventos que ocorram fora da álea natural ou sui 

generis do contrato. 

 

 

VI.3. A prestação excessivamente onerosa 

 

Conforme já foi aludido, são simplesmente irrelevantes, para os fins da 

resolução por onerosidade excessiva, os fatos supervenientes à celebração do contrato, 

tidos como extraordinários e imprevisíveis, que não onerem ou não causem o desequilíbrio 

da equação econômica inicialmente prevista. Do mesmo modo, “o advérbio 

„excessivamente‟ evidencia que modificações de escasso relevo não ensejam a resolução 

do art. 478”.
372

 É certo, pois, que as obrigações de dar, fazer ou não fazer podem ser 

atingidas por demasiado ônus ao devedor, ainda que não tenham quantificação financeira. 

 

De acordo com a conclusão exposta por Ruy Rosado de Aguiar Júnior: 

  

[...] a onerosidade excessiva deve ser apurada objetivamente, decorrente de fato 

superveniente causador de agravo notável ao valor da prestação ou ao modo de prestá-

la, excedente à previsível oscilação dos valores das prestações e condições do negócio, 

tendo em conta a ordinária flutuação do mercado, com maior risco do que 

eventualmente as partes podem assumir.
373

 

                                                 
369

 WALD, Arnoldo. Revisão de valores no contrato: a correção monetária, a teoria da imprevisão e o 

direito adquirido. RT 647, p. 28. 
370

 Conforme lembra Arnoldo Wald, “a imprevisão pode decorrer não da inflação propriamente dita, mas sim 

da intensidade por ela alcançada”. WALD, Arnoldo. O princípio “pacta sunt servanda”, a teoria da 

imprevisão e a doutrina das dívidas de valor e seus efeitos no caso dos planos monetários. Revista de Direito 

Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 74, p. 8. 
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 GOLDBERG, Daniel. Teoria da imprevisão, inflação e “fato príncipe”. RT 723, jan. 1996, p. 195. 
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A onerosidade excessiva revela a desproporção entre o que é ajustado e o que 

deve ser prestado quando do vencimento da obrigação. Desse modo, na realidade, a 

onerosidade excessiva corresponde, conforme alude Judith Martins Costa,
374

 à alteração do 

“peso” ou do sacrifício que objetivamente a prestação representa na economia contratual. É 

a alteração gravosa, que ultrapassa as possibilidades ordinárias.
375

 Ou ainda, de acordo 

com o entendimento de Francesco Macario,
376

 a onerosidade excessiva deve ser entendida 

como obstáculo ao adimplemento da prestação, sendo considerados os custos das 

prestações e o sacrifício requerido do devedor, comparando-se o antes e o depois da 

superveniência. 

 

Para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, a prestação deve 

representar um sacrifício demasiado, intolerável, um ônus desproporcional, mas deve ser 

possível, pois, como aludido no terceiro capítulo deste trabalho, no item III.5, se houver 

impossibilidade de prestar, será o caso de aplicação da regra do art. 238 do Código Civil, e 

não de onerosidade excessiva superveniente. Sob esse enfoque, ou seja, de que onerosidade 

excessiva não corresponde a impedimento, “a grande empresa poderá alegar onerosidade 

excessiva diante das condições objetivas do negócio, ainda que o ônus para o integral 

cumprimento da prestação não afete gravemente o seu patrimônio”.
377

 Basta, assim, para a 

configuração da onerosidade excessiva, que haja ônus ou peso demasiado imposto ao 

contratante que pretenda o remédio legal previsto no art. 478 do Código Civil. 

 

Apesar do entendimento de que a oneração excessiva equivale ao desequilíbrio 

econômico ou financeiro do contrato, conforme acima exposto, não há, pois, critério legal 

apto a definir, nos termos do art. 478 do Código Civil, o limite da onerosidade excessiva 

no contrato, como ocorre, aliás, com a possibilidade de revisão do contrato de empreitada, 

conforme prevê a regra do art. 620 do Código Civil, caso haja diminuição do preço do 

material ou da mão de obra superior a um décimo do preço global convencionado. Serve, 

assim, a configuração da álea extraordinária do contrato como instrumento balizador da 

configuração da onerosidade excessiva.   
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 COSTA, Judith Martins. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, tomo I, p. 304. 
375

 TARTAGLIA, Paolo. Eccesiva onerosità ed appalto, p. 23. 
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 MACARIO, Francesco. Le sopravvenienze. Trattato del contratto: rimedi 2, v. 5, p. 631-632. 
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 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. 6, tomo II, p. 907. 



137 

 

 

A dúvida, pois, no contrato aleatório, diz respeito à incerteza da prestação. 

Desse modo, a princípio, não se cogitaria ônus ou desequilíbrio, visto que, se as partes 

aceitam o risco do contrato, em razão do princípio da obrigatoriedade dos pactos, elas 

devem cumpri-los. Entretanto, a extrapolação da normalidade da álea, mais uma vez, tal 

como exposto no item anterior, de acordo com os referidos critérios qualitativo, 

quantitativo e temporal, presta-se à aferição da medida necessária à configuração da 

onerosidade excessiva, mesmo no curso do cumprimento do contrato aleatório. É preciso 

considerar, desse modo, a extrapolação do risco econômico do contrato, decorrente de 

evento superveniente extraordinário e imprevisível, tendo em vista, ainda, a qualidade das 

partes, as peculiaridades do contrato aleatório, as características do mercado e os pontos 

relevantes da negociação, além de alteração das circunstâncias, em razão do tempo de 

execução do contrato.  

 

É possível que, no caso da venda e compra de bem exposto a risco ou de 

compra da esperança de a coisa adquirida vir a existir em menor ou maior quantidade, por 

exemplo, o adquirente se obrigue a pagar o preço em parcelas, e a superveniência de 

abrupta e considerável desvalorização da moeda acarrete à parte onerosidade excessiva 

extrema e proporcione a quebra do equilíbrio econômico previsto no contrato, se 

considerado o preço pactuado. Nada impede, também, que a alteração do valor da moeda 

impacte sobre o valor do prêmio do segurado contratado. 

 

Portanto, no contrato aleatório, além do risco da prestação, que é de 

conhecimento prévio das partes no momento da celebração, pode ser que, em seu curso, a 

parte seja onerada além do risco contratado, de maneira extrema, desproporcional à 

finalidade do contrato, o que enseja a onerosidade excessiva e a consequente possibilidade 

de resolução do contrato. 

 

Vale notar, por oportuno, a onerosidade excessiva pode recair sobre parcela do 

contrato aleatório de duração, na medida em que, executada parte do contrato, é possível 

que reste prestação faltante. 
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A propósito do tema, cumpre notar ainda que, segundo Vincenzo Roppo,
378

 é 

possível distinguir entre onerosidade excessiva direta (relativa à prestação devida de quem 

invoca o remédio) e indireta (relativa à contraprestação). “A diferença é conceitual, embora 

sejam idênticas as consequências legais.”
379

 Na onerosidade direta, a prestação se torna 

mais custosa, como, por exemplo, o aumento significativo do preço de fabricação ou a 

obtenção do bem que constitui o objeto do contrato. No que respeita à onerosidade indireta, 

verifica-se o demasiado encargo da contraprestação, ainda não prestada. Nesse caso, diante 

da constatação da onerosidade excessiva, antes mesmo da contraprestação, é possível que a 

parte prejudicada pretenda a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Ainda a esse 

respeito,
380

 há a preclusão do direito de pretender a resolução caso a prestação já tenha sido 

prestada. 

 

 

VI.4. A vantagem extrema do credor 

 

O art. 1.467 do Código Civil italiano previu a onerosidade excessiva como 

requisito para a concessão do remédio legal da resolução do contrato. Já a regra do art. 478 

do Código Civil brasileiro, embora semelhante à referida norma civil italiana, estabeleceu 

que, para a resolução do contrato, a par da onerosidade excessiva de uma parte, é preciso 

que haja “extrema vantagem” para a outra.   

 

Como consta da regra do art. 478, a onerosidade excessiva imposta ao devedor 

está verdadeiramente vinculada à extrema vantagem para o credor. “Fala-se em extrema 

vantagem para a outra parte, em contrapartida da onerosidade excessiva para a outra.”
381

 

 

A extrema vantagem para o credor, contudo, pode ser de difícil configuração, 

sendo que, por vezes, sequer ocorre,
382

 embora plenamente caracterizada a onerosidade 
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RTDC, v. 25, p. 110. 
382

 Na prática, o cumprimento de prestação excessivamente onerosa pelo devedor pode corresponder, ao 
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excessiva por parte do devedor. É possível que, em um contrato de duração ou de execução 

diferida, por conta de um evento superveniente extraordinário e imprevisível, o devedor 

seja excessivamente onerado sem que haja extrema vantagem para o credor. Nesse caso, 

não parece justo negar a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva, 

visto que não restaria configurada a extrema vantagem ao credor.
383

 A situação de 

desvantagem do devedor basta para o desequilíbrio contratual ou para a frustração da 

finalidade do negócio entabulado entre as partes. Não é por outra razão que Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior reconheceu o seguinte a respeito do requisito da “vantagem excessiva ao 

credor” para a resolução do contrato por onerosidade excessiva:  

 

O requisito da extrema vantagem para a outra parte, constante do art. 478, se 

interpretado literalmente, limitaria em demasia o âmbito de abrangência da cláusula, 

pois a onerosidade é dificuldade que onera o devedor, pouco importando a situação do 

credor.
384

 

 

Não é incomum, portanto, nos casos de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva, que as decisões judiciais prescindam da configuração da “vantagem excessiva 

ao credor”.
385

  

 

Se for assim, quanto ao contrato aleatório, no qual faz parte da álea normal a 

possibilidade de extrema vantagem para o credor, configurada a ocorrência de evento 
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 De acordo com o Enunciado 365, aprovado na 4
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “A extrema 
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impossibilidade de admitir a cobrança de tarifas após esse fato, apenas porque previsto o consumo mínimo. 
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superveniente fora da álea normal do contrato que onere demasiadamente o devedor, é 

possível cogitar a resolução do contrato por onerosidade excessiva, diante da presunção de 

extrema vantagem ao credor. 

 

Admitindo-se que a letra da lei não contém palavras inúteis, a previsão da 

extrema vantagem do credor como requisito à resolução do contrato por onerosidade 

excessiva merece ser presumida para que não se afirme relativizada, diante do 

desequilíbrio contratual ocasionado pela onerosidade desproporcional experimentada pelo 

devedor.  

 

 

VI.5. O momento da pretensão de resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva superveniente  

 

O reconhecimento da onerosidade excessiva, se não houver consenso entre as 

partes, de acordo com a autonomia privada, deve ocorrer por meio de decisão judicial ou 

arbitral, caso haja cláusula compromissória inserta no contrato em discussão pelas partes. 

Isso porque, conforme a norma contida no art. 478 do Código Civil, os efeitos da resolução 

do contrato devem retroagir à data da citação,
386

 o que implica afirmar que a dissolução do 

vínculo contratual, se deferida, deverá ser realizada com base na data em que for efetivada 

a citação, com a restituição das partes ao estado em que se encontravam naquela data, 

mantendo-se eficazes as prestações havidas antes da citação. Desse modo, decretada a 

resolução do contrato, a prestação paga e considerada onerosa, após a citação, deve ser 

restituída e acrescida do cômputo da correção monetária desde a data do desembolso.  

 

É preciso, portanto, na falta de um acordo entre os contratantes, a propositura 

de ação judicial ou suscitação de arbitragem,
387

 caso haja cláusula compromissória no 

contrato, nos termos da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, para obtenção do decreto 

de resolução do contrato por onerosidade excessiva, inclusive para que seja exercido o 
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 Como lembra Ruy Rosado de Aguiar Júnior, na obra Comentários ao Código Civil, v. 5, tomo 2, p. 933, 

no que respeita aos contrato de execução diferida (como na promessa de venda e compra), o efeito em 

princípio retroage à data da celebração. 
387

 Antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil, era necessário o reconhecimento judicial da 
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A teoria da imprevisão e a rescisão de promessas de compra e venda de imóveis. A nulidade de cláusula de 

perda das prestações pagas. RT 689, março de 1993, p. 108. 
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direito do credor, como previsto no art. 479 do Código Civil,
388

 à proposição de 

modificação equitativa do contrato. Ademais, a confirmar a necessidade de resolução do 

contrato por meio de decisão judicial ou arbitral, deve ocorrer a necessária retroação dos 

efeitos da extinção à data da citação, conforme se vê da regra do ar. 478 do Código Civil. 

 

Por certo, o ajuizamento de ação judicial ou a suscitação de arbitragem 

importam em custos e despesas, além do desgaste entre os contratantes e da sujeição das 

partes à demora do processo. No entanto, é inevitável o recurso ao Judiciário ou ao 

procedimento arbitral para a resolução do contrato por onerosidade excessiva, porque, se 

assim não fosse, ou seja, se bastasse a declaração da parte para a dissolução do vínculo, o 

risco seria de privilegiar a subjetividade, favorecendo a “insensibilidade dos que se 

aproveitam das circunstâncias supervenientes que alteram a base do negócio para, como se 

fosse correto pelos primados da boa-fé, auferirem vantagens inesperadas em detrimento do 

outro [...]”.
389

   

 

Na regra do art. 478 do Código Civil foram expostos os requisitos necessários à 

resolução do contrato por onerosidade excessiva. Incumbe ao contratante onerado 

excessivamente provar que, no que respeita à relação jurídica estabelecida no âmbito do 

contrato aleatório, (i) trata-se de contrato de duração ou de execução diferida, (ii) existe a 

ocorrência de evento superveniente extraordinário e imprevisível que extrapole a álea 

normal do contrato aleatório, (iii) há onerosidade excessiva, acompanhada da presunção de 

vantagem ao credor. 

 

Afora os requisitos enunciados no art. 478 do Código Civil, para que seja 

possível obter o remédio legal, é preciso que a onerosidade excessiva e o evento 

superveniente extraordinário e imprevisível não derivem da conduta da parte prejudicada. 

Trata-se, pois, do requisito da inimputabilidade,
390

 já que ninguém pode se beneficiar de 

seu próprio ato culposo.  

 

Ademais, quem reclama o remédio legal deve agir de acordo com a boa-fé, nos 

moldes das regras dos artigos 113, 187 e 422 do Código Civil. Desse modo, se antes da 
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 BORGES, Nelson. A teoria da imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil, p. 321. 



142 

 

 

ocorrência de evento superveniente imprevisível a parte onerada já estava em mora, não há 

que se admitir o remédio legal da onerosidade excessiva.
391

 Assim, para o decreto de 

resolução do contrato por onerosidade excessiva, é necessário que, quando da ocorrência 

do evento superveniente, não se configure a mora.
392

 Todavia, se a mora da parte onerada 

for analisada depois de verificado o evento superveniente imprevisível, é admissível a 

resolução do contrato, arcando o devedor, contudo, com os efeitos da mora a que der 

causa.
393

  

 

Verificadas as exigências legais à resolução do contrato por onerosidade 

excessiva superveniente, pode o devedor onerado, diante da ocorrência de fato 

superveniente ensejador da onerosidade excessiva, pretender a resolução do contrato. É 

absolutamente razoável que seja pretendido o remédio legal caso o evento superveniente 

ocorra (como a desvalorização da moeda, por exemplo) e o vencimento da prestação ainda 

não tenha sido verificado. De outro modo, o contratante que já tiver adimplido a prestação 

não pode requerer a aplicação do remédio sobre o que já tiver prestado.
394

 Isso porque o 

remédio legal se presta a proteger o equilíbrio contratual, e se a prestação tiver sido 

cumprida, a finalidade do contrato já está alcançada. 

 

Para a obtenção do remédio legal, não socorre à parte onerada o 

inadimplemento da prestação, ou simplesmente a realização de um aviso ao credor com o 

intento de que o contrato mereceria ser resolvido por onerosidade excessiva.  

  

Não se exclui, ademais, a possibilidade de que a onerosidade excessiva 

superveniente seja reconhecida em ação judicial ou procedimento arbitral promovido pelo 

credor, de cobrança ou obrigação de fazer, por exemplo. No caso de o credor pretender 

                                                 
391

 A negativa do remédio resolutório da onerosidade excessiva superveniente está de acordo com o preceito 
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cobrar seu crédito, o devedor poderá apresentar defesa e, a seu favor, alegar a onerosidade 

excessiva para desincumbir-se da obrigação. 

 

 

VI.6. A questão da renúncia, pelas partes, da possibilidade de resolução do contrato 

por onerosidade excessiva superveniente 

 

Os teóricos divergem a respeito da possibilidade de renúncia
395

 antecipada à 

possibilidade de resolução do contrato. Araken de Assis, estudioso da temática relativa à 

resolução do contrato, em uma de suas obras manifestou-se a favor da renúncia prévia e, 

em outra, contra. Na obra Resolução do Contrato por Inadimplemento, Araken de Assis, 

apoiado na doutrina de Angelo Belfiore, Giuseppe Auletta, Enrietti e Luigi Mosco, 

posicionou-se a favor da “validez exclusiva da renúncia expressa”.
396

 Ao comentar o 

Código Civil, porém, o autor manifestou entendimento contrário, nestes termos: “O direito 

previsto no art. 475 não comporta renúncia prévia. [...] É evidente que representaria grave 

contra-senso impedir o parceiro fiel de desligar-se do contrato, porque tolhido por cláusula 

de renúncia prévia”.
397

 

 

Diante da afirmação de que a manutenção do equilíbrio contratual seria 

inerente à função social do contrato, Paulo Nasser
398

 defende a impossibilidade de renúncia 

prévia à resolução do contrato por onerosidade excessiva. 

 

Vincenzo Roppo manifestou entendimento favorável à renúncia prévia à 

possibilidade resolução, na medida em que é alternativa que toca ao interesse particular dos 

contraentes, situada no âmbito da autonomia privada das partes.
399

  

 

Ugo Carnevali abordou a hipótese de as partes previamente renunciarem à 

resolução do contrato no caso de impossibilidade e manifestou o entendimento favorável à 

inversão ou diminuição do risco legalmente previsto. Fundamenta, pois, o seu 
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entendimento no direito de autonomia privada conferido às partes, exemplificando que, 

assim como ocorre no contrato aleatório, no qual as partes dispõem sobre a álea, “le parti, 

così hanno negoziato, hanno consapevolmente valutato vantaggi e svantaggi della clausola 

di assunzione del rischio dell`impossibilità”.
400

 

 

A propósito da divergência a respeito da admissibilidade, ou não, da renúncia 

prévia à possibilidade de resolução do contrato, considerando a autonomia privada das 

partes, a solução para a controvérsia está em saber, fundamentalmente, se a temática 

relativa à resolução é matéria de ordem pública ou não,
401

 da qual as partes não podem 

prescindir.  

 

Ruy Rosado de Aguiar Júnior foi enfático ao afirmar que: “A norma que dispõe 

sobre a resolução é de ordem pública, sendo nula a cláusula de renúncia antecipada ao 

direito de resolver”.
402

 

 

Não obstante o respeitável entendimento manifestado por Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior acima transcrito, não é nula a cláusula de renúncia antecipada do direito de 

resolver.
403

 Isso porque, em razão da autonomia privada, ausentes quaisquer vícios de 

consentimento, o contratante pode abrir mão dos direitos disponíveis de que dispõe e pode, 

por exemplo, ainda que no caso de inadimplemento ou de ser prejudicado por onerosidade 

excessiva, simplesmente optar por não promover a resolução do contrato. Pode o 

contratante, por exemplo, onerado excessivamente por circunstância superveniente à 

formação do contrato, preferir o cumprimento da obrigação contratual a ajuizar uma ação 

judicial para pretender a resolução com base nesse fundamento. Ao cumprir o contrato, 

mesmo onerado, o devedor está a adimplir a sua obrigação, cumprindo, dessa forma, o seu 

papel nos termos do contrato. 
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VI, tomo II, p. 162, “o cerne do conceito de ordem pública está na inderrogabilidade ou na indisponibilidade 

pela parte, da lei ou do direito, em razão da presença de interesse público predominante”. 
402

 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. VI, tomo II, p. 496. 
403

 Conforme o entendimento manifestado por Francesco MACARIO, na obra Trattato del contratto: rimedi 

2, v. 5, p. 504, as normas do Código Civil italiano (similares às do Código Civil brasileiro), em matéria de 

superveniência, revelam caráter essencialmente dispositivo e admitem que seja pactuado o risco contratual, 

sendo que as partes podem decidir previamente sobre a extinção ou a manutenção do contrato. 
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A título de exemplo, em um contrato aleatório com vigência de dois anos, de 

acordo com a autonomia privada, é possível que as partes estabeleçam que, ainda que nada 

seja prestado no primeiro ano, não terá o adquirente direito à resolução do contrato. 

 

Não basta para a renúncia em questão a “irrevogabilidade ou irretratabilidade 

do vínculo, que obriga as partes, seus herdeiros ou sucessores”, como comumente consta, 

aliás, de muitos contratos, pois, conforme reconhece a jurisprudência,
404

 as cláusulas de 

irrevogabilidade e irretratabilidade referem-se à vedação de arrependimento a respeito da 

obrigação contraída, o que nada tem a ver com a possibilidade de resolução do contrato por 

onerosidade excessiva superveniente, cuja renúncia prévia, se ocorrer, deve constar de 

cláusula contratual expressa. 

 

Ao confirmar a possibilidade de renúncia prévia à possibilidade de resolução 

do contrato, Paolo Gallo
405

 afirmou, com base na doutrina e jurisprudência italiana, que a 

norma que trata da resolução não é imperativa e, por isso, as partes podem livremente 

renunciar previamente à possibilidade de resolução do contrato. 

 

 Vale notar também que os juristas Rodolfo Sacco e Giorgio de Nova, ao 

comentar as regras do Código Civil italiano que tratam da resolução do contrato por 

onerosidade excessiva, esclarecem que tais normas referem-se ao interesse privado das 

partes e “le parti possono escluderne l‟applicazione, come avviene automaticamente se 

sono tanto sagaci da prevedere l`evento straordinario”.
406

 

 

                                                 
404

 A 36
a
 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento ocorrido em 16 de 

fevereiro de 2012, sob a relatoria da Des. Paula Bisson, do qual também participaram os desembargadores 

Romeu Ricupero e Jayme Queiroz Lopes, em gravo regimental apresentado em agravo de instrumento n. 

0005681-34.2012.8.26.0000/50000, interposto pelo Auto Posto Lub Lav Ltda. contra decisão que recebeu no 

efeito devolutivo apelação apresentada contra sentença que decretou a resolução de contrato mesmo com as 

cláusulas de irretratabilidade e irrevogabilidade, tendo figurado como agravado o Espólio de Tereza Potestate 

Passaro, reconheceu a possibilidade de resolução do contrato mesmo com tais cláusulas. Esta a ementa do 

acórdão: Agravo regimental em agravo de instrumento –ação renovatória de locação – decisão que recebe 

apelo da demandante manejado contra sentença de improcedência daquela apenas no efeito devolutivo – 

agravo de instrumento interposto pela apelante – decisão que a este nega seguimento, por manifestamente 

improcedente – inconformismo da agravante – não se há de confundir irrevogabilidade com 

irrescindibilidade. A cláusula de irrevogabilidade apenas impossibilita nova manifestação quanto ao ajustado, 

de maneira unilateral, evidentemente não impedindo a resolução judicial do contrato no caso de 

inadimplemento. O irrevogável, destarte, é rescindível, e o rescindível não deixa de ser irrevogável – recurso 

improvido. Disponível em: www.tjsp.jus.br. 
405

 GALLO, Paolo. Trattato del contratto, v. 3, p. 2207. 
406

 SACCO, Rodolfo e DE NOVA, Giorgio. Il contratto, tomo 2, p. 698. Em tradução livre: “as partes podem 

excluir a aplicação, como ocorre automaticamente se são tanto sagazes a prever o evento extraordinário”. 

http://www.tjsp.jus.br/
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Promovidas as observações anteriores, parece-nos que, ao tratar de direitos 

disponíveis das partes, em razão da autonomia privada e da liberdade de contratar, é 

plenamente possível a renúncia prévia à resolução do contrato. 

 

VI.7. A jurisprudência relativa à resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva superveniente 

 

Prevalece, na jurisprudência, o entendimento de que a resolução por 

onerosidade excessiva, comumente referida como expressão da cláusula rebus sic 

stantibus, ou Teoria da Imprevisão, é tema que toca aos contratos comutativos.
 
Por ser o 

contrato aleatório um contrato de risco, no qual há incerteza voluntária das partes sobre a 

apropriação do lucro ou a assunção de prejuízo, as decisões tendem a manifestar o 

entendimento de que deve ser privilegiado o pacta sunt servanda e que não é possível 

estabelecer equilíbrio em contrato sujeito a risco. 

 

Assim, a identificação do contrato como comutativo pode representar o sucesso 

para a admissão da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Entretanto, distinguir 

o contrato aleatório do comutativo pode não ser, na prática, tarefa das mais fáceis, até 

mesmo diante da complexidade das contratações. A circunstância de o contrato referir-se a 

uma compra futura não o qualifica como aleatório.
407

 Para saber se o contrato é aleatório é 

preciso avaliar se a causa do contrato é aleatória, ou seja, se a finalidade do contrato sujeita 

                                                 
407 No Recurso Especial n. 849228/Go, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, da 4

a
 Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido em 3 de agosto de 2010, relativo à ação cuja pretensão 

era a resolução de contrato de compra de safra futura de soja, foi dado provimento ao recurso especial 

apresentado por empresa adquirente de safra, para, de acordo com o entendimento de que a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva se aplica aos contratos comutativos, reformar acórdão do Tribunal a quo 

que havia decretado e reconhecido a onerosidade excessiva por superveniente alteração do preço da soja e 

acréscimo dos valores dos insumos. Esta a ementa do acórdão: “DIREITO CIVIL E COMERCIAL. 

COMPRA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. ELEVAÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO. TEORIA DA 

IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A cláusula 

rebus sic stantibus permite a inexecução de contrato comutativo – de trato sucessivo ou de execução diferida 

– se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de 

acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente. 2. Nesse passo, em 

regra é inaplicável a contrato de compra futura de soja a teoria da imprevisão, porquanto o produto vendido, 

cuja entrega foi diferida a um curto espaço de tempo, possui cotação em bolsa de valores e a flutuação diária 

do preço é inerente ao negócio entabulado. 3. A variação do preço da saca da soja ocorrida após a celebração 

do contrato não se consubstancia acontecimento extraordinário e imprevisível, inapto, portanto, à revisão da 

obrigação com fundamento em alteração das bases contratuais. 4. Ademais, a venda antecipada da soja 

garante a aferição de lucros razoáveis, previamente identificáveis, tornando o contrato infenso a quedas 

abruptas no preço do produto. Em realidade, não se pode falar em onerosidade excessiva, tampouco em 

prejuízo para o vendedor, mas tão-somente em percepção de um lucro aquém daquele que teria, caso a venda 

se aperfeiçoasse em momento futuro. 5. Recurso especial conhecido e provido”. Disponível em: 

www.stj.jus.br  

http://www.stj.jus.br/
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as partes, em razão de evento superveniente, à incerteza quanto ao lucro ou prejuízo. 

Enquanto que no contrato aleatório o risco é a essência do negócio, no contrato comutativo 

as partes têm conhecimento das medidas de suas prestações, as quais se presumem 

equivalentes. 

 

O risco é elemento essencial do contrato aleatório, e é por isso que se nega a 

possibilidade de resolução por onerosidade excessiva.
408

 Contudo, mesmo nos contratos 

aleatórios, podem ocorrer eventos supervenientes à celebração que acarretem em 

desequilíbrio da equação econômica original do contrato, como já admitiu o 

desembargador Francisco Loureiro, em voto vencedor proferido em acórdão de 24 de 

novembro de 2011, da 31
a
 Turma do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 

 

Admito que em tese se possa ao contrato aleatório aplicar a Teoria da Imprevisão, ou 

onerosidade excessiva, quando o fato superveniente e imponderável, que destrói o 

equilíbrio entre as partes não constituir a própria álea do negócio.
409

 

 

                                                 
408 Em ação na qual foi requerida a extinção do contrato por onerosidade excessiva, que acabou não 

configurada, foi expresso o entendimento de que a cláusula aleatória não está sujeita à resolução do contrato 

por onerosidade excessiva. De acordo com a Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, foi julgada apelação com a seguinte ementa: RESCISÃO CONTRATUAL ONEROSIDADE 

EXCESSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DO PREÇO SUBMETIDA A CLÁUSULA 

ALEATÓRIA - POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU 

ONEROSIDADE EXCESSIVA – Contrato de venda e compra celebrado com cláusula determinando que o 

valor da segunda parcela do preço seria apurado pelo valor da cana de açúcar – Validade da cláusula 

estabelecida no exercício da autonomia da vontade – Inexistência de vícios – Ausência de fato imprevisível 

– Cláusula aleatória, cujo risco é o principal elemento e é justamente nesse ponto que reside a tese da 

inaplicabilidade da teoria da imprevisão – Apelação provida – Ação julgada improcedente. (Apelação n° 

0002892-95-20007-8-26-0466, julgada em 26 de setembro de 2012. Apelante: Agropecuária Bazan S/A e 

apelado: Homero Teixeira de Macedo Júnior e outro. Relator: Ramón Mateo Júnior. Participaram do 

julgamento os desembargadores Miguel Brandi e Luiz Antonio Costa. Disponível em: www.tjsp.jus.br). 
409 O trecho transcrito foi extraído de acórdão no qual, por maioria de votos, foi negado provimento à 

apelação da autora, que pretendia a resolução de contrato de swap por alegada onerosidade excessiva 

superveniente. Foi negada a resolução do contrato porque foi manifestado o entendimento de que o evento 

superveniente era relativo à álea normal do contrato. O acórdão tem a seguinte ementa: “Ação de revisão e 

rescisão de contrato de “swap”. Contrato bilateral de natureza aleatória Inexistência de relação de consumo 

entre as partes, nem resquício de vulnerabilidade da autora. Autora que não era mutuária, mas sim investidora 

em mercado de risco. Operações de “swap” que podem ter duas funções distintas: de proteção (hedge), ou 

especulativa. Cunho eminentemente especulativo, no caso concreto. Inexistência de elementos que permitam 

nesse complexo jogo econômico de probabilidades de ganhos de acordo com a expectativa então reinante, 

versus limitação das partes para uma das partes a R$ 100.000,00, a ocorrência de desequilíbrio grave que 

viole princípios cogentes e exija a integração do negocio. Inaplicabilidade também da teoria da imprevisão, 

ou onerosidade excessiva. Álea própria do negócio. Sentença mantida. Recurso improvido”. (37
a
 Câmara de 

Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n.° 0105673-27.2010.8.26.0010. 

Apelante: Calçados Myrabel Ltda., Apelado: Citibank S.A., julgado em 24 de novembro de 2011. 

Participaram do julgamento o Des. Francisco Loureiro, revisor com voto vencedor, Carlos Abrão, vencido, e 

Irineu Paiva. Disponível em: www.tjsp.jus.br). 

http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
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Desse modo, a superveniência de evento que ultrapasse a álea normal do 

contrato justifica a possibilidade de resolução por onerosidade excessiva, como a revisão 

do contrato, que será tratada no próximo capítulo, e como se vê, aliás, da ementa do 

acórdão abaixo transcrito, proferido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo em decisão 

proferida em 23 de outubro de 2012, na qual foi admitida a possibilidade de revisão do 

preço do prêmio de seguro, ou seja, de contrato aleatório, por conta de evento 

superveniente (aumento da sinistralidade):  

 

SEGURO SAÚDE – Contrato empresarial – Inaplicabilidade do CDC – 

Hipossuficiência não verificada. Relação comercial entre empresas – Aumento da 

sinistralidade que torna excessivamente oneroso o contrato – Revisão possível – 

Teoria da imprevisão aplicável ao caso – Regra prevista em cláusula contratual – 

Legalidade – Índice não suficiente esclarecido – Questão que depende de prova 

técnica – Julgamento antecipado da lide não autorizado – Cerceamento de defesa – 

Ocorrência – Recurso provido. (1
a
 Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo. Rel. Rui Caslcadi. Apelação n. 0000126-47.2007.8.26.0247, julgada em 

23 de outubro de 2012. Apelante: Saúde Assistência Médica Internacional Ltda., 

apelado Adilio Lensolari de Oliveira EPP, acessado em: www.tjsp.jus.br). 

 

Desse modo, a atenção à identificação precisa da causa ou finalidade do 

contrato celebrado entre as partes, ainda que aleatório, bem como a delimitação da álea 

normal do contrato e o reconhecimento de que, reiterando, mesmo nos contratos aleatórios, 

as partes estão sujeitas a eventos extraordinários e imprevisíveis, além da álea normal do 

contrato, podem permitir a admissão, pelo julgador, da resolução do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tjsp.jus.br/
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CAPÍTULO VII:  

A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO ALEATÓRIO 

 

 

VII.1. A possibilidade de revisão do contrato aleatório de acordo com as regras dos 

artigos 317, 478 e 479 do Código Civil 

 

O contratante onerado pela superveniência de evento imprevisível no curso do 

contrato tem a possibilidade de pretender a revisão
410

 ou a resolução do contrato.
411 

A regra 

do art. 478 do Código Civil permite ao devedor onerado a possibilidade de pretender a 

resolução ou revisão do contrato.
412

 Já a regra do art. 317,
413

 situada no capítulo I – Do 

pagamento – do Título III do Código Civil, que trata do adimplemento e da extinção das 

obrigações, propicia o pedido de revisão do contrato, diante da alteração das bases do 

negócio, com vistas à manutenção da originária relação de equilíbrio entre as prestações 

fixadas pelas partes.
414

  

 

Diante da demonstração de que (i) o contrato é de execução diferida ou de 

duração e de que (ii) fato superveniente imprevisível ou extraordinário (além da álea 

normal do contrato) acarreta (iii) onerosidade excessiva, com presumível vantagem ao 

credor, é possível que, com fundamento na regra do art. 478 do Código Civil, a parte 

onerada pretenda, tal como exposto no capítulo anterior, a resolução do contrato por conta 

de evento superveniente extraordinário e imprevisível.  

 

                                                 
410

 A falta de indicação expressa do legislado a respeito da possibilidade de revisão do contrato não a exclui 

do sistema legal. Nesse sentido: BIERWAGEN, Monica Yoshizato. Princípios e Regras de Interpretação dos 

Contratos no Novo Código Civil, p. 81. 
411

 De acordo com o Enunciado 440, aprovado na 5
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “É possível a revisão 

ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, 

extraordinário e imprevisível não se relacione com a álea assumida no contrato”. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada. 
412

 De acordo com a regra do art. 293 do Código de Processo Civil, o pedido formulado na petição inicial 

deve ser interpretado restritivamente. Daí o entendimento manifestado por Flávio Luiz Yarshell, com o qual 

concordamos, de que “não se pode reputar implícito o pedido do autor, [...] de revisão do contrato, caso não 

seja possível a resolução”. YARSHELL, Flávio Luiz. Resolução do contrato por onerosidade excessiva: uma 

nova hipótese de “ação dúplice”? In: Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover, p. 569. 
413

 Art. 317 do Código Civil: “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”. 
414

 GALLO, Paolo. Trattato del contratto, v. 3, p. 2363. 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada


150 

 

 

Ademais, é permitido à parte onerada pretender, além da extinção, que o 

contrato seja revisto ou modificado, contanto que atendidos os mesmos requisitos. 

 

Apesar de a referida regra do art. 478 do Código Civil não mencionar, 

expressamente, a possibilidade de revisão do contrato por onerosidade excessiva, o que é 

aludido na regra seguinte do art. 479 do Código Civil, seria incongruente permitir, apenas, 

a resolução do contrato e preterir a possibilidade de revisão, impedindo, dessa maneira, a 

manutenção da vigência contratual, ou intento prático perseguido,
415

 e o restabelecimento 

do interesse das partes contratantes na manutenção do vínculo.  

 

A oneração da parte pode ensejar a resolução do contrato por onerosidade 

excessiva. Logo, se for possível corrigir tal oneração, de modo a restabelecer as bases do 

negócio, o contrato pode permanecer vigente. É por isso que Ruy Rosado de Aguiar 

Júnior
416 

fundamenta a possibilidade de revisão do contrato, de acordo com os requisitos 

do art. 478 do Código Civil, no princípio da conservação dos contratos, o que atenderia à 

função social e, até mesmo, à possibilidade de obter menos (a modificação) diante de um 

pedido maior (a resolução). 

 

A regra do art. 479 do Código Civil constitui,
417

 portanto, a par do 

oferecimento de resposta oferecida em juízo em face do pedido de extinção do contrato, a 

possibilidade de modificação equitativa da avença, de modo a possibilitar a preservação do 

contrato.
418

 Se não houver consenso entre as partes a propósito da proposta de modificação 

do contrato conforme faculta a referida regra do art. 479, cabe ao juiz a decisão do conflito. 

 

Ainda que inexistisse a referida regra do art. 479 do Código Civil, poderia o 

credor, diante da pretensão de resolver o contrato por onerosidade excessiva, propor acordo 

                                                 
415

 PENNASILICO, Mauro. L'operatività del principio di conservazione in materia negoziale. Rassegna di 

Diritto Civile. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, n. 3, p. 703. 
416

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. 6. tomo 2, p. 923. 
417

 Segundo GIL, Fabio Coutinho de Alcântara, na tese A onerosidade excessiva em contratos de engineering, 

p. 78, “não parece que o art. 479 do Código Civil restrinja seu campo de atuação ao mero juízo de verificação 

da equidade da proposta”. 
418

 De acordo com o Enunciado 367, aprovado na 4
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “Em observância ao 

princípio da conservação do contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva 

onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte autora, respeitada sua 

vontade e observado o contraditório”. Disponível em: 

 http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada
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de modo a reajustar o equilíbrio contratual em razão de evento superveniente ensejador da 

onerosidade, com a permanência do contrato, devidamente ajustado. No entanto, a 

importância da regra diz respeito à aplicação da equidade como critério a ser observado no 

sistema da onerosidade excessiva e credita importância ao princípio da conservação dos 

contratos.
419

 

 

 Com vistas ao reequilíbrio da base negocial do contrato, pode ser que o credor 

ofereça proposta a qualquer momento, antes ou durante o processo ou procedimento 

arbitral, de restabelecimento do equilíbrio do contrato, de acordo com a sua álea normal.
420

 

Nesse caso, na hipótese de evento superveniente, extraordinário e imprevisível ensejar o 

desequilíbrio da equação econômica prevista no contrato aleatório, onerando por demais o 

devedor, é possível que o credor concorde em majorar, adequar ou estender a prestação que 

estiver ao seu encargo de modo a restabelecer a equação econômica do contrato conforme 

originalmente estabelecido. 

 

De outro modo, conforme estabelece a regra do art. 317 do Código Civil, é 

possível pretender a revisão de obrigação extracontratual ou do contrato quando (a) a 

obrigação tiver que ser cumprida posteriormente ao momento em que for estipulada, (b) 

houver fato imprevisível que acarrete (c) a alteração do valor da prestação.  

 

Para a aplicação da regra do art. 317 do Código Civil, notadamente a respeito 

dos requisitos para a revisão do contrato, ou do custo da prestação,
421

 quanto à necessidade 

de cumprimento da obrigação posteriormente ao momento em que for contraída, não há, 

nesse ponto, dificuldade alguma de interpretação, na medida em que, se a alteração do 

ônus imposto à parte decorrer de evento anterior ou concomitante à contração de 

obrigação, não se trata de onerosidade excessiva. No que respeita à imprevisibilidade do 

evento, diz respeito à extrapolação dos riscos a que os contratantes se sujeitam no contrato. 

“Essa margem de risco vem recoberta pela expressão „álea normal‟, de modo que o 

„acontecimento previsível‟ é tido como integrante da álea normal”.
422

 Desse modo, é 

                                                 
419

 No mesmo sentido, vale notar AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. 

6, tomo II, p. 936. 
420

 ROPPO, Vincenzo. Il contratto, p. 959. 
421

 PUGLIESE, Antonio Celso Fonseca. Teoria da Imprevisão e o Novo Código Civil. RT 830, p. 23. 
422

 COSTA, Judith Martins. Comentários ao novo Código Civil, v. 5, tomo I, p. 308. 
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imprevisível
423

 o que ultrapassa a álea normal do contrato.
424

 A propósito da alteração do 

valor da prestação, ela deve ser entendida em face da desproporção ou desequilíbrio do 

valor real da prestação devida,
425

 se considerado o momento da contração da obrigação e o 

momento da execução. Por isso, “o fato pode ser tanto a desvalorização como a 

valorização; o sujeito pode ser tanto o credor como o devedor, qualquer um deles 

prejudicado pela desproporção do valor da prestação”.
426

  

 

Considerados os requisitos acima expostos, relativos à revisão da prestação 

contratual, conforme prescreve o art. 317, é possível que, nos contratos aleatórios, por 

motivos imprevisíveis no curso de sua execução, seja configurada a desproporção entre o 

valor da obrigação, se considerado o momento em que deve ser cumprido, e a época em 

que foi constituída. Portanto, é possível pretender a revisão do contrato aleatório, se 

ultrapassada a álea normal do contrato. 

 

Com o intuito de reforçar o entendimento anteriormente exposto, por meio de 

exemplo, vale notar que, no curso de um contrato de seguro, a desvalorização da moeda, 

entendida como evento imprevisível, além da álea normal do contrato, importa em 

onerosidade excessiva ao segurador, justificando a revisão judicial do contrato, nos moldes 

da regra do art. 317 do Código Civil, que serve de justificativa à revisão para o aumento do 

custo da prestação. Nesse caso, a onerosidade excessiva superveniente favorece o credor, 

no caso, o segurador.  

 

Nota-se que, enquanto a regra do art. 478 do Código Civil permite a resolução 

ou revisão do contrato, o que é reiterado pela regra do art. 479 do mesmo código, a revisão 

da obrigação, seja ela contratual ou não, é possibilitada pela norma contida no art. 317. 

                                                 
423

 A avaliação do sacrifício extraordinário e imprevisível deve ser realizada, como já aludido anteriormente, 

no capítulo anterior, de acordo com os critérios quantitativo (no qual é feita a análise da extrapolação do risco 

econômico contratado), qualitativo (de ocorrência de evento extraordinário e imprevisível se consideradas as 

bases da contratação, tais como a qualidade das partes, as peculiaridades do contrato aleatório, as 

características do mercado e os pontos relevantes da negociação) e temporal (de alteração das circunstâncias, 

se considerados o momento da celebração e a ocorrência do evento imprevisível).  
424

 De acordo com o Enunciado 17, aprovado na 1
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal, sob a coordenação científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “A interpretação da 

expressão „motivos imprevisíveis‟ constante do art. 317 do novo Código Civil deve abarcar tanto causas de 

desproporção não previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis”. Disponível 

em: http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada. 
425

 De acordo com DÍAZ, Julio Alberto. A Teoria da Imprevisão no novo Código Civil brasileiro. Revista de 

Direito Privado, n. 20, out.-dez. 2004, p. 215, ao aplicar a regra do art. 317 do Código Civil, a função do juiz 

é assegurar “o valor real” da prestação. 
426

 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. 6, tomo II, p. 913. 

http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada
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Nada impede, portanto, que a parte onerada excessivamente pretenda a revisão de uma 

parcela da obrigação que estiver ao seu encargo, a depender da medida do ônus 

desproporcional. 

 

 

VII.2. Os princípios informadores da revisão judicial ou arbitral 

 

A solução dos conflitos por meio de acordo pode significar a economia de 

tempo, além de custos e despesas. Por certo, está compreendida na boa-fé objetiva que 

deve permear o contrato as noções de colaboração e cooperação que devem guardar as 

partes a todo o momento no curso da vigência contratual, no que se insere o evento 

imprevisível ensejador do desarranjo ou desequilíbrio econômico superveniente. Ademais, 

não se exclui da parte onerada o dever de agir com lealdade e lhaneza, mesmo diante da 

superveniência de uma situação de novidade desfavorável, como é a do ônus extraordinário 

e imprevisível, competindo-lhe informar o que for necessário e tomar todas as providências 

com vistas ao cumprimento do contrato. Desse modo, a boa-fé objetiva representa 

verdadeiro dever da parte, sendo certo que os interesses meramente pessoais e subjetivos 

da parte onerada impedem a revisão do contrato, que deve ser calcada em critérios 

objetivos que permitam reconhecer a onerosidade excessiva superveniente. 

 

Do mesmo modo como foi mencionado a propósito da resolução do contrato 

por onerosidade excessiva, aquele que pretender a revisão não pode ter dado causa à 

onerosidade da prestação, não pode estar em mora (a teor da regra do art. 394 do Código 

Civil) e deve agir de acordo com a boa-fé (conforme prescrevem as regras dos artigos 113, 

187 e 422 do Código Civil). 

 

Quando a onerosidade excessiva superveniente é objeto de litígio, a revisão do 

contrato, com base na regra dos artigos 317 ou 478 do Código Civil, exige o 

reconhecimento judicial ou arbitral
427

 e se presta à recomposição da economia original do 

                                                 
427

 Se há a concessão da resolução ou revisão do contrato por meio de tutela antecipada, é inviável a 

prestação de caução, porque, nesse caso, “nada existe para ser garantido”. BORGES, Nelson. Inexigência de 

caução nas liminares revisionais fundadas na imprevisibilidade. Jurisprudência Brasileira: cível e comércio, 

n.191, p. 12. 
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contrato.
428

 A parte onerada deve formular o pedido relativo à revisão, a ser respondido 

pela outra parte, e, instaurado o conflito, cabe ao juiz decidir a medida da revisão. Desse 

modo, “a parte prejudicada poderá pleitear a devolução das quantias pagas a maior, ou o 

eventual complemento devido pela contraparte, calculados a partir do momento da 

citação”.
429

 

 

 A revisão se afigura como um esforço de salvação do contrato, o qual, se 

resultar inepto, enseja a resolução. Desse modo, “resulta evidente la necesidad de sanar la 

anomalía y tener preferencia por su conservación antes que por su ineficacia, para 

permitirle así alcanzar el fin práctico al que aspira en cada caso concreto”.
430

 

 

Justificada pela função social, assim entendida como a causa do contrato, a 

baliza da revisão é a equidade, ou seja, a justiça do caso concreto. Tendo em conta o 

princípio da boa-fé, da função social do contrato e segundo o juízo de equidade, o julgador 

deve avaliar a desproporção contratual, diante do evento superveniente ensejador do ônus 

excessivo, e, desse modo, adequar ou corrigir a prestação, conforme as premissas 

econômicas previstas quando da celebração do contrato. Se o desequilíbrio contratual for 

causado pela variação do custo da prestação, a recomposição do preço original restabelece 

o equilíbrio devido. 

 

O deferimento da revisão pretendida pela parte onerada corresponde a um novo 

direito, estabelecido em virtude da equidade, que implica no restabelecimento do equilíbrio 

econômico original do contrato, extirpando-se da relação contratual o ônus excessivo, de 

modo que os esforços das partes para a manutenção do contrato sejam estabelecidos de 

acordo com a álea normal do contrato. “Os fatos novos, tal a sua força, podem desfigurar a 

avença, e a reposição, tanto quanto possível, à situação anterior, reforça o contrato, não o 

esvazia nem o enfraquece.”
431

 

 

                                                 
428

 Segundo a orientação de Enrico Gabrielli, no Trattato di Diritto Privato. V. XIII, L‟eccessiva onerosità 

sopravvenuta, p. 97, a referência à causa, ou à natureza do contrato, relacionada à operação econômica, 

constitui o critério que pode servir de base para a revisão e adequação do contato. 
429

 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Negócio fiduciário. Frustração da fidúcia pela alienação indevida do 

bem transmitido. Oponibilidade ao terceiro adquirente dos efeitos da fidúcia germânica e de procuração em 

causa própria outorgada ao fiduciante. In: Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado, p. 195. 
430

 CHAMIE, José Félix. Equilibrio contractual y cooperación entre las partes: El deber de revisión del 

contrato. Revista de Derecho Privado, n. 14, p. 117. 
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 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, v. 6, tomo 2, p. 947. 
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A possibilidade de revisão do contrato importa na adequação dos esforços 

empreendidos pelas partes de acordo com o molde imaginado na celebração da avença, de 

modo a restabelecer a justiça do negócio, conforme as suas bases ensejadoras. Nesse 

contexto, não é razoável, nem jurídico, que se restabeleça o equilíbrio da prestação devida 

pela parte onerada para impor ônus à outra.
432

 Portanto, se a revisão não for requerida ou 

não puder ser equitativa, a resolução é o remédio possível ao desequilíbrio do vínculo nos 

moldes do art. 478 do Código Civil. 

 

 

VII.3. Os limites da resolução ou revisão do contrato aleatório 

 

A partir da leitura das regras dos artigos 478 e 479 do Código Civil é possível 

concluir que, atendidos os requisitos expostos na referida regra do art. 478, a parte onerada 

pode tanto pretender a resolução como a revisão do contrato.
 
Se a resolução importa na 

dissolução do vínculo, a revisão corresponde à adequação do contrato em patamar possível 

de permitir sua continuidade. “Redução ou alteração do modo de execução da prestação 

são características da modalidade conhecida como de revisão, não de resolução.”
433

 

 

O direito das obrigações privilegia o princípio da conservação dos contratos, de 

modo que é possível afirmar que, do ponto de vista econômico-social, seria preferível rever 

a resolver o contrato,
434

 privilegiando-se, ainda, a tentativa de conciliação entre as partes, o 

que permite afirmar que, mesmo pretendida a resolução, é possível que se decida pela 

revisão e continuidade do contrato.  

 

                                                 
432

 Vale notar, a propósito, o entendimento manifestado por Miguel Reale, nas Notas sobre o Dirigismo 

Contratual, constante da obra Temas de Direito Positivo, p. 18: “[...] ao Estado não lhe é lícito editar normas 

que importem na ruptura do equilíbrio econômico do contrato, estabelecendo desproporção e disparidade 

entre os contratantes”. 
433

 BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão no Direito Civil e no Processo Civil, p. 695. 
434

 KARAM, Munir, no artigo denominado Da Teoria da Imprevisão nos contratos bancários. Revista dos 

Tribunais, n. 638, p. 56, expôs o entendimento de que a resolução só deve ser admitida se malograr a revisão. 

No mesmo sentido, manifestou-se FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Sousa, no artigo Cláusula Rebus Sic 

Stantibus: Teoria da Imprevisão. Revista dos Tribunais, n. 845, p. 747. Ademais, de acordo com o Enunciado 

176, aprovado na 3
a
 Jornada de Direito Civil promovida pelo Conselho de Justiça Federal, sob a coordenação 

científica do Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior: “Em atenção ao princípio da conservação dos negócios 

jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos 

contratos e não à resolução contratual”. Disponível em:  

 http://www.stj.jus.br/publicacaoseriada/index.php/jornada.  
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Aliás, a regra do art. 317 do Código Civil, integrante do sistema da onerosidade 

excessiva, prevê a revisão da obrigação contratual, sendo certo que, a todo o momento, o 

Judiciário é instado a manifestar-se a respeito de cobranças tidas como abusivas ou 

contratos desequilibrados, de maneira que a revisão pode ser preferida no lugar da 

resolução. De todo modo, deduzida a pretensão resolutória, cabe ao juiz ou árbitro, de 

acordo com a equidade interpretativa que lhe é conferida, averiguar e decidir se o caso 

concreto é de resolução ou revisão.
435

 Pode ser que não interesse a nenhum dos contratos a 

dissolução do vínculo, ou que a revisão de valores justifique a manutenção do vínculo. 

 

No contrato aleatório, como em qualquer outro contrato de duração ou 

execução diferida, extrapolada a álea normal do contrato, é possível que a parte onerada 

pretenda a revisão ou resolução por conta da onerosidade excessiva, cabendo ao juiz, no 

caso de impasse entre as partes, mesmo diante da recusa da parte não afetada pela 

onerosidade superveniente, decidir pela resolução ou revisão, nos moldes do art. 478 do 

Código Civil, cujos efeitos devem ocorrer a partir da citação, ou simplesmente da revisão, 

a exemplo da hipótese de incidência da regra do art. 317 do Código Civil, sempre com 

vistas ao atendimento dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 

 

 Ao considerar que a revisão importa na modificação do contrato, “é preciso 

que a oferta seja absolutamente completa, dotada de todos os elementos necessários para 

que seja acolhida pelo juiz”.
436

 Cabe, pois, ao juiz, no caso de revisão do contrato, 

identificar o equilíbrio econômico
437

 pretendido pelas partes quando da celebração do 

contrato para, então, corrigir o desequilíbrio contratual de modo a recuperar a relação 

originalmente estabelecida entre as partes. 

 

                                                 
435

 De acordo com o entendimento do eminente Prof. Álvaro Villaça Azevedo, como se vê no artigo 

intitulado Extinção dos contratos por onerosidade excessiva e inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão. 

Revista do Advogado, n. 116, jul. 2012, p. 20: “[...] caso as partes contratantes ou uma delas não concorde 

com o resultado da revisão judicial proposta e malograda, deverá o juiz declarar resolvido o contrato”. 

Parece-nos, entretanto, que o sistema legal da onerosidade excessiva superveniente faculta ao juiz a escolha 

equitativa entre a resolução e a revisão do contrato. Vale notar, nesse sentido, que “o CDC permite a revisão 

coercitiva do contrato exigindo apenas que se verifique a onerosidade excessiva”, conforme lembra Samir 

José Caetano Martins, no artigo A onerosidade excessiva no Código Civil: Instrumento de manutenção da 

justa repartição dos riscos negociais. Revista Forense, v. 103, p. 217.   
436

 LIRA, Ricardo Pereira. A onerosidade excessiva nos contratos, p. 17. 
437

 É esse, também, o entendimento manifestado por Enrico Gabrielli no artigo Rimedi giudiziali e 

adeguamento del contenuto del contratto alle mutate circostanze di fato. Studi Urbinati, v. 70, p. 183. 
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No tocante à medida da revisão do contrato, parece-nos que, no caso de litígio 

entre os contratantes, em razão de circunstância superveniente reveladora de onerosidade 

excessiva, o poder do juiz se limita à adequação do contrato – de acordo com a equidade, 

conforme sua função integrativa e corretiva
438

 – aos padrões econômicos mais próximos 

possíveis da equação econômica original do contrato.  

 

No âmbito do contrato aleatório, para a análise revisional, é preciso aferir os 

valores dos custos e das despesas inicialmente previstos pela parte onerada, em 

contrapartida ao valor do ônus excessivo invocado, para que, então, seja possível ponderar 

e decidir pela revisão, de modo a reequilibrar as bases do negócio.  

 

 

VII.4. A cláusula de hardship 

 

É certo que os contratos de duração ou de execução diferida estão sujeitos às 

alterações das circunstâncias. A economia do contrato pode ser afetada por conta da 

variação cambial, do valor da moeda, dos valores de mercado, da ocorrência de guerra, de 

catástrofes e muitas outras circunstâncias imprevisíveis ou até mesmo previstas, cujos 

efeitos são imprevisíveis. Quando contratam, as partes tentam, o quanto possível, prever e 

se acautelar dos eventos supervenientes que, por algum motivo, possam frustrar o esforço 

originalmente projetado pela parte para a consecução da finalidade imaginada. Ao 

contratar, as partes formulam uma previsão a respeito da maneira como deve ser cumprido 

o objeto do contrato e, na prática, tendem a desempenhar frequentes atividades de 

administração de riscos e redução ou eliminação de contingências. 

 

É muito comum que se inclua em contratos de vulto – sobretudo nos contratos 

de construção de estruturas complexas, cuja execução é de longa duração e envolve o 

fabrico, transportes, armazenamento, fornecimento, testes e montagem de inúmeros 

materiais e equipamentos, como a construção de uma ponte, uma hidrelétrica ou uma 

máquina de extração de petróleo – as chamadas cláusulas de escala móvel, por meio das 

quais é permitida a correção monetária, ou seja a atualização do valor do moeda, de modo 

                                                 
438

 GALLO, Paolo. Trattato del contratto. Tomo 3, p. 2329. 
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a permitir a adequação do pagamento do preço original do contrato ao tempo do efetivo 

pagamento.  

 

Nas cláusulas de escala móvel, diante da previsão da desvalorização da 

moeda,
439

 são previstas fórmulas de atualização que levam em consideração os índices de 

correção relativos aos bens e serviços que devem integrar o escopo do contrato, de modo a 

dimensionar com maior precisão a correção monetária que os afeta especificamente.
440

 

Exemplificativamente, se o contrato diz respeito à contratação de uma barragem, é 

razoável que, da fórmula integrante da cláusula de escala móvel, conste a precificação da 

variação do preço do concreto na região em que é realizada a obra.  

 

A inclusão de cláusula de escala móvel, por certo, em razão da abrangência 

relativa à atualização de valores, não exclui a possibilidade de revisão, ou resolução, por 

onerosidade excessiva superveniente por motivos alheios à correção monetária.
441

 Na 

realidade, “mesmo existindo uma cláusula de escala móvel num contrato, pode surgir 

acontecimento imprevisto, causando um desequilíbrio contratual”.
442

 

 

Também é comum o estabelecimento de cláusula contratual que prevê a 

possibilidade de negociação prévia entre as partes para o estabelecimento de acordo, antes 

do ajuizamento de qualquer ação ou instauração de arbitragem, nos casos de ocorrência de 

questão conflituosa entre as partes, derivada de atraso ou do estabelecimento de obrigação 

contratual não prevista originalmente no contrato. Há, ainda, contratos com a previsão de 

que, no caso de superveniência de questão conflituosa, as partes devem, antes do 

ajuizamento de ação ou instauração de arbitragem, submeter o conflito a uma comissão 

formada por pessoas indicadas pelas próprias partes, com a finalidade precípua de resolver 

a questão. Trata-se, pois, de cláusulas que evidenciam a boa-fé com que as partes devem 

executar o contrato e resolver os problemas que surgem e impactam na economia do 
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 MAIRAN, Maia Jr. Cláusula “rebus sic stantibus”. Revista de Processo, v. 63, p. 196. 
440

 Nesse mesmo sentido, o entendimento de MATTOS NETO, Antonio José de. A cláusula “rebus sic 

stantibus” e a cláusula de escala móvel. Revista de Direito Civil, Imobiliário, Agrário e Empresarial, n. 63, p. 

103; e também, BORGES, Nelson. A Teoria da Imprevisão e a cláusula de escala móvel de reajustamento. 

RT 788, jun. 2001, p. 120. 
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 Conforme o entendimento manifestado por Washington de Barros Monteiro e outros, no Curso de Direito 

Civil, v. 5, p. 107: “Entre nós, os mecanismos de correção monetária afastaram, atualmente, ao menos nesse 

aspecto, a alegação de onerosidade excessiva”.  
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 DONNINI, Rogério Ferraz. A Revisão dos Contratos no Código Civil e no Código de Defesa do 

Consumidor, p. 56. 
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contratual. Não obstante o privilégio à boa-fé contida nessas cláusulas, as quais remetem as 

partes à solução amigável de conflitos, não são raros os casos em que elas são 

simplesmente desconsideradas, sem consequência alguma, sobretudo diante da urgência na 

obtenção de provimento judicial que assegure a pretensão dos direitos e interesses da parte. 

 

Diferente da cláusula de escala móvel, que trata da adequação automática do 

preço, a cláusula de hardship,
443

 estabelece a necessidade de renegociação no caso da 

ocorrência de evento superveniente à celebração do contrato que onere qualquer das partes 

contratantes. 

 

A cláusula de hardship é originária dos contratos internacionais,
444

 diante da 

preocupação das partes em equilibrar a economia do contrato de acordo com finalidade 

entabulada no momento da celebração, de modo a resguardá-las quanto aos prejuízos 

ocorridos em razão de eventos indesejáveis. O importante é estabelecer quando e como o 

contrato deve ser reajustado.
445

 

 

Conforme a lição de Judith Martins Costa, “a cláusula de hardship não tem um 

efeito automático: ela consiste, essencialmente, em provocar uma renegociação do 

contrato, sempre que a mudança das circunstâncias ocorrer”.
446

 De acordo com esse 

entendimento, a inserção dessa cláusula serve apenas de reforço ao entendimento de que, 

diante da superveniência que cause desequilíbrio na economia do contrato, é preciso revê-

lo. Frustrada a renegociação do contrato afetado por evento superveniente, resta o recurso 

ao Judiciário ou, se for o caso, à arbitragem. 

 

Contudo, fazer constar do contrato, sobretudo naqueles de cunho comutativo, 

que as partes têm a obrigação de renegociá-lo no caso da superveniência de evento que 

desequilibre as obrigações contratuais não apresenta muita relevância, ou eficácia prática, 

porque, de acordo com a boa-fé objetiva e a noção de lealdade contratual dela derivada, a 
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 De acordo com José Félix Chamie, na obra La adaptación del contrato, p. 271, “en general, la cláusula 

hardship puede definirse como aquella según la cual las partes se reservan la posibilidad de demandar una 

renegociación del contrato si sobreviene un cambio en las circunstancias iniciales bajo las cuales elas se 

obligaron, y que modifica a su vez el equilibrio económico de la operación hasta el punto de imponer a una 

de ellas un rigor injusto”. 
444

 GABRIELLI, Enrico. Trattato di Diritto Privato. V. XIII. L‟eccessiva onerosità sopravvenuta, p. 6.  
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superveniência de um evento que altere a economia original do contrato impõe às partes o 

dever de renegociação. A sugestão da possibilidade de renegociação do contrato tem cunho 

psicológico e “atenua a insegurança que sua falta pode trazer às partes”.
447

 De outro modo, 

a cláusula que prevê a renegociação obrigatória no caso de alteração das circunstâncias 

econômicas assume relevância no contrato aleatório, justamente porque, por ser este um 

contrato de risco, pode facilitar a compreensão de que é possível a revisão do contrato 

aleatório caso ultrapassada a sua álea normal ou, dependendo da sua abrangência, 

estabelecer um limite para a revisão do contrato em virtude da modificação das 

circunstâncias. 

 

De acordo com a autonomia privada, nada impede que as partes estabeleçam 

no contrato a sistemática a ser utilizada caso o ônus da prestação a cargo da parte sofra 

alteração significativa em razão de evento extraordinário e imprevisível. Portanto, a 

cláusula de hardship pode expressar uma fórmula geral
448

 de negociação em razão da 

superveniência de um evento que desequilibre a economia original do contrato, como pode 

ser restritiva e fazer referência ao ajuste do contrato em razão da superveniência de novos 

tributos ou leis ambientais ou, ainda, estabelecer os mecanismos de revisão do contrato 

diante de evento superveniente, como a recomposição de preços. 

 

A vantagem da cláusula que dispõe sobre a revisão no caso da superveniência 

de circunstância ensejadora de onerosidade excessiva, além de proporcionar segurança aos 

envolvidos, proporciona a possiblidade de as partes estabelecerem os procedimentos 

adequados à satisfação de seus próprios interesses, com a indicação de prazos, custos e 

meios que devem ser utilizados na revisão do contrato, inclusive com a previsão de que as 

prestações contratuais não precisam ser suspensas enquanto é resolvida a readequação do 

contrato. 

 

Portanto, por meio da cláusula de hardship, é possível prever a possibilidade de 

negociação das partes diante da superveniência de um evento extraordinário e imprevisível 

ou, ainda, prever o procedimento de revisão ou reajuste do contrato. Assim, nos contratos 

                                                 
447

 GARCEZ, José Maria Rossani. Contratos internacionais. Eventos fortuitos ou de força maior e eventos 

decorrentes da Teoria da Imprevisão (rebus sic stantibus). Cláusulas de adaptação ou hardship. Revista 

Forense, v. 366, p. 368. 
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 ALTERINI, A. Aníbal. Teoría de la imprevisión y cláusula de. Roma e America. Diritto Romano 
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aleatórios, a previsão da cláusula de hardship pode ser de importância capital, pois, a 

depender da abrangência nela empregada, mais do que simplesmente remeter as partes à 

possibilidade de negociação, ela pode vinculá-las à necessidade de revisão do contrato no 

caso de alteração das circunstâncias.  

 

 

VII.5. As especificidades do Código de Defesa do Consumidor 

 

Conforme já mencionado, tanto a resolução como a revisão do contrato exigem 

a observância dos critérios legais para que ocorram. Quanto às relações de consumo, nas 

quais o consumidor adquire um produto ou serviço perante o fornecedor, o Código de 

Defesa do Consumidor permite a revisão do contrato com muito maior facilidade, se 

consideradas as referidas regras dos artigos 317 e 478 do Código Civil. Vale notar, a 

propósito, a regra do art. 6, V, do Código de Defesa do Consumidor: 

 

Art. 6. 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. 

 

A primeira parte da regra acima transcrita versa a respeito da possibilidade de 

lesão, em virtude da verificação de desproporção já na formação do contrato. Já a segunda 

parte da regra trata da possibilidade de revisão do contrato, propriamente, por conta da 

onerosidade excessiva. 

 

Nesse contexto, para a configuração da onerosidade excessiva em prol do 

consumidor, tido como vulnerável na relação de consumo, não é necessário que haja a 

superveniência de evento imprevisível ou extraordinário, tampouco que haja vantagem 

extrema ao fornecedor, como exige o art. 478 do Código Civil. Nos moldes do Código de 

Defesa do Consumidor, basta que, no curso do contrato, ocorra a quebra da equação 

econômica original celebrada entre as partes, ou seja, que a base do contrato seja alterada, 

em prejuízo ao consumidor. “Daí porque, em matéria de alteração das circunstâncias, 
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consagrou um modelo que mais se aproxima da Teoria da Base Objetiva do negócio, 

afastando-se da Teoria da Imprevisão.”
449

 

 

Embora não conste a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva, expressamente, do Código de Defesa do Consumidor, essa é uma alternativa a 

ser considerada, tendo em vista que a regra do art. 83 do referido Código
450

 faculta ao 

consumidor a possibilidade de utilização de qualquer ação capaz de assegurar o seu direito. 

Não é demais lembrar que, nesse aspecto, de acordo com a orientação própria da 

denominação, o Código é de “defesa do consumidor”,
451

 logo, somente o consumidor pode 

se valer das ações e benesses legais nele previstas. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da nulidade e abusividade das 

cláusulas contratuais, no art. 51, parágrafo primeiro, III, estabeleceu que se presume 

exagerada a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 

circunstâncias peculiares ao caso”. 

 

Sendo assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a 

onerosidade excessiva imposta ao consumidor pode ser entendida como nulidade. Daí 

porque, diferentemente da relação jurídica regida estritamente pelo Código Civil, na qual 

não é possível rever a prestação já cumprida, ainda que excessivamente onerosa, na relação 

de consumo, a configuração de onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor é 

passível de revisão, pelo Judiciário, que, ainda, pode se valer da equidade para decidir a 

causa, conforme faculta a regra do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor.
452

 Para 

confirmar esse entendimento, vale notar a seguinte ementa de acórdão proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça:  

 

                                                 
449

 SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A alteração das circunstâncias e o Código do Consumidor. 

Cadernos Jurídicos, n. 13, p. 93. 
450

 Art. 83 do Código de Defesa do Consumidor: “Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este 
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 Vale notar, por oportuno, a regra do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor: “As cláusulas 
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derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade”. 
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Agravo no agravo de instrumento. Direito bancário. Revisão de contratos extintos. 

Possibilidade. - Predomina neste STJ o entendimento de que é possível a revisão de 

contratos perfeitos e acabados que contenham em seu bojo cláusulas supostamente 

ilegais e abusivas. Precedentes. Agravo no agravo improvido. (AgRg no Agravo de 

Instrumento no 562810/RS, Min. NANCY ANDRIGHI, j. 18/05/2004, acessado em: 

www.stj.jus.br). 

 

Além da ementa acima transcrita, a propósito da possibilidade de revisão de 

prestação já cumprida, considerada excessivamente onerosa ao consumidor, inclusive 

quanto a contrato já extinto, vale notar a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça: “A 

renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de 

discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 

 

Não se excluem do âmbito das relações de consumo os contratos aleatórios. 

Prova disso é que o jogo e a aposta configuram relação de consumo, bem como o contrato 

de seguro e de renda vitalícia. Se nesses contratos, conforme demonstrado, é possível a 

revisão por onerosidade excessiva, pode ser que, no curso de um contrato aleatório, no qual 

exista relação de consumo, um evento superveniente onere o consumidor ou fornecedor. 

“A única mitigação diz respeito ao papel do juiz em apreciá-la, o que deverá fazê-lo à luz 

do princípio da vulnerabilidade do consumidor.”
453

  

 

Na prática, se por um lado, por parte do consumidor, basta a configuração da 

onerosidade excessiva para a revisão da prestação que estiver ao seu encargo, por outro 

lado, o fornecedor, para a revisão de contrato no qual se torna excessivamente onerado, 

além da necessidade de comprovar os requisitos previstos nas regras dos artigos 478 ou 

317 do Código Civil, pode esbarrar no obstáculo de a revisão contratual onerar o 

consumidor.
454

  

                                                 
453

 RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Revisão judicial dos contratos, p. 166. 
454

 Em ação judicial por meio da qual foi pretendida a manutenção de plano de saúde em face de seguradora, 

foi reconhecida, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a onerosidade excessiva do consumidor mesmo diante 
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RESCISÃO CONTRATUAL – Inadmissibilidade – Necessidade de observância de alguma exceção legal à 
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a
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Não se trata, pois, de excluir a possibilidade de revisão judicial do contrato nas 

relações de consumo, quando restar configurada a onerosidade excessiva do fornecedor, 

mas é preciso considerar, no risco da atividade empresarial, que a eventual pretensão de 

revisão do contrato por onerosidade excessiva superveniente pode ser negada se implicar 

em desvantagem ao consumidor.  

  

 

VII.6. O papel do julgador na revisão dos contratos aleatórios  

 

Se uma questão é lançada em juízo, ou a procedimento arbitral, implica em 

risco para as partes. A configuração de um contrato como aleatório pode representar, de 

plano, a negativa para a revisão do contrato, tendo em vista que há, na doutrina, o 

entendimento de que o contrato aleatório não estaria sujeito à revisão por onerosidade 

excessiva superveniente. 

 

Diante do requerimento judicial ou arbitral de revisão do contrato por 

onerosidade excessiva, cabe ao julgador negá-lo ou sacramentar a medida da revisão. 

“Sempre que possível, a revisão do contrato deverá ser levada a efeito de modo a corrigir o 

desequilíbrio decorrente da superveniência de eventos imprevistos.”
455

 Nesse contexto, não 

serve ao julgamento justo a mera fundamentação, por exemplo, de que o contrato diz 

respeito à compra futura e que, por isso, não comportaria revisão por onerosidade 

excessiva. Do mesmo modo, esse fundamento não se presta, pura e simplesmente, a negar 

a possibilidade de revisão ou resolução do contrato aleatório. 

 

É imprescindível, antes de negar a possibilidade de revisão do contrato por ser 

ele aleatório, que se configure, com precisão, se a finalidade do contrato é atrelada ao 

risco, de modo a permitir a sua qualificação como aleatório. Diante da convicta conclusão 

de que o contrato é aleatório, é preciso aferir se o evento superveniente refere-se à álea 

normal do contrato aleatório ou se, ao permitir a resolução ou revisão do contrato, diz 

                                                                                                                                                    
de São Paulo. Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S.A. Apelado: S Teixeira Produtos Alimentícios Ltda. 

Relator: Fábio Podesta. Julgamento ocorrido em 19 de junho de 2013, com a participação dos 

desembargadores A. C. Mathias Coltro e Erickson Gavazza Marques. Disponível em: www.tjsp.jus.br  
455

 ZANETTI, Cristiano de Souza. Resolução e Revisão por Onerosidade Excessiva. In: Direito dos 

Contratos, p. 223. 
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respeito à álea extraordinária, incomum à previsibilidade dos acontecimentos mesmo 

quando as partes se sujeitam ao risco e à incerteza. 

 

A regra do art. 479 do Código Civil permite o entendimento de que, no sistema 

legal da onerosidade excessiva, a manutenção do contrato, por meio da sua revisão, é 

preferível à resolução. É esse, aliás, conforme já referido no item VII.3 acima, o teor do 

Enunciado 176 aprovado na 3
a
 Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho de 

Justiça Federal. “[A] revisão judicial do contrato visa restaurar o equilíbrio que foi afetado 

por fato superveniente à formação do contrato.”
456

 No caso de onerosidade excessiva, é 

medida de flexibilização da rigidez do pacta sunt servanda quando se verifica a 

superveniente imposição de ônus à parte prejudicada. 

 

A lei não estabelece fórmula ou parâmetros para a revisão do contrato. Se 

reconhecida a onerosidade excessiva superveniente, a manutenção do contrato só resulta de 

duas alternativas: por meio de composição das partes ou da decisão equitativa do juiz. 

Nesse sentido, a equidade justifica a atuação do julgador diante da necessidade de rever o 

contrato por conta da onerosidade excessiva decorrente da alteração das circunstâncias. 

 

Para evitar a manutenção do litígio e os prejuízos dele derivados, o julgador 

tende a agir como um agente da composição, com vistas à satisfação dos interesses dos 

envolvidos. Contudo, rejeitada a composição amigável, o papel do julgador, na revisão do 

contrato por onerosidade excessiva, deve corresponder à readequação da possibilidade de 

cumprimento do contrato. “A liberdade do juiz para proceder à reductio ad aequitatem não 

se pode conceber em escala incompatível com a liberdade contratual.”
457

 

 

Alteradas as circunstâncias do cumprimento contratual por conta da 

onerosidade excessiva, diante da boa-fé objetiva que as partes devem empreender na 

execução do contrato, a lealdade entre as partes e a cooperação entre elas podem conduzir 

à revisão da fórmula econômica original do contrato para o restabelecimento da 

possibilidade de continuidade de sua execução sem a imposição de ônus excessivo. 

                                                 
456
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A revisão do contrato diz respeito ao seu cumprimento financeiro, pois nos 

parece que ao juiz não é dado o poder de alterar as cláusulas do contrato e impor que as 

partes as cumpram.
458

 Nesse sentido, não tem o juiz o poder de impor às partes cláusula 

contratual alguma.
459

 Se fosse diferente, o contrato, privado da autonomia das partes, 

deixaria de existir e daria lugar, pura e simplesmente, ao cumprimento de decisão judicial 

ou arbitral. Se ao juiz fosse dado o poder de substituir as partes e a elas impor obrigações 

contratuais, isso equivaleria a dizer que ele seria parte no contrato, com a vantagem de que 

não teria que negociar, mas impor e fazer cumprir, o que é absolutamente antagônico com 

a liberdade de contratar e a autonomia privada das partes. 

 

Diante da possibilidade de revisão do contrato, o juiz (ou árbitro) pode, no 

limite, declarar ineficaz a disposição contratual cuja supressão seja necessária à 

manutenção contratual. Ademais, com base na equação econômica inicial, 

supervenientemente rompida, pode o juiz adequar o valor da prestação. 

 

Portanto, o papel do juiz, ou árbitro, na revisão do contrato em razão da 

onerosidade excessiva da parte, deve limitar-se à atuação equitativa da revisão do preço e à 

eventual supressão das cláusulas que, se eficazes, implicariam em conflito com a 

estipulação do novo preço adequado ao contrato. Se a onerosidade excessiva implica na 

superação da álea normal do contrato, a revisão equitativa é obtida mediante 

restabelecimento da referida álea normal.
460
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CONCLUSÃO 

 

Ciente da orientação vacilante da doutrina a respeito da possibilidade de 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente, bem como dos 

reflexos práticos dessa orientação, procuramos, ao longo dos capítulos deste trabalho, de 

acordo com a pesquisa realizada e exposta, promover contribuição original para o Direito 

de modo a esclarecer, a par da questão principal inicialmente proposta, se é admissível, ou 

não, a resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente. 

 

Com base na reflexão sobre a doutrina nacional e estrangeira, além da 

referência explícita à legislação argentina e peruana, a resposta à questão principal deste 

trabalho foi exposta no capítulo 4, no qual constatamos a possibilidade de resolução do 

contrato aleatório por onerosidade excessiva superveniente. A regra do art. 478 do Código 

Civil brasileiro exige que, para a resolução do contrato, é necessário que ele seja de 

execução diferida ou de duração, e que um fato superveniente imprevisível ou 

extraordinário (além da álea normal do contrato) acarrete onerosidade excessiva ao 

devedor, com presumível vantagem ao credor. É plenamente possível que, como 

comprovado no capítulo 6, o contrato aleatório seja de execução diferida ou de duração e 

que um fato superveniente seja caracterizado como imprevisível ou extraordinário, ou seja, 

além da álea normal do contrato aleatório, acarretando onerosidade excessiva ao devedor. 

 

Se no contrato aleatório as partes assumem a incerteza e o risco como 

elementos cruciais do negócio, há limites, previstos ou previsíveis, aos quais se sujeitam, 

de acordo com a álea normal contratada. Mesmo no contrato aleatório, diante da incerteza 

que recai sobre a prestação, a superveniência de um evento imprevisível e extraordinário, 

além do risco contratado, é capaz de ensejar a onerosidade excessiva e, desse modo, 

justificar a resolução do contrato. 

 

As regras do art. 1.198 do Código Civil argentino e dos artigos 1.440 e 1.441 

do Código Civil peruano são expressas ao admitir que, mesmo no contrato aleatório, o 

evento superveniente que extrapola o risco imaginado pelas partes e desvirtua a equação 

financeira original do contrato pode ensejar a resolução do contrato aleatório por 
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onerosidade excessiva. Portanto, as leis argentina e peruana corroboram o entendimento de 

que é possível a resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva. 

 

Diante da importância financeira desempenhada pelo contrato aleatório na 

economia, bem como em consideração à tendência da jurisprudência moderna, conforme 

referido no capítulo 6, não há sentido para a afirmação singela de que o contrato aleatório 

não estaria sujeito à resolução por onerosidade excessiva superveniente. A constatação 

concreta da possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva, 

reiterada pela possibilidade legal atualmente prevista nos códigos civis peruano e 

argentino, corrobora essa afirmativa. 

 

A par da orientação estrangeira, durante todo o trabalho, muito nos serviu a 

doutrina italiana relativa ao Código Civil italiano de 1942, base para o Código Civil 

brasileiro vigente, na temática da onerosidade excessiva. Desse modo, aproveitamos em 

grande medida a experiência acumulada dos doutrinadores italianos a propósito do temas 

álea, risco e onerosidade excessiva para extrair muitas das premissas necessárias às 

conclusões expendidas neste trabalho.  

 

Apesar da semelhança entre as regras italiana e brasileira a propósito da 

onerosidade excessiva, a regra do art. 478 do Código Civil não veda a resolução do 

contrato aleatório por onerosidade excessiva, como ocorreu no correspondente art. 1.469 

do Código Civil italiano, o que permite concluir que é possível, por mais esse motivo, a 

resolução do contrato por onerosidade excessiva no Brasil. Vale notar, ainda, que mesmo 

na Itália, diante da referida norma proibitiva, há o entendimento de que o contrato aleatório 

pode, sim, ser resolvido por onerosidade excessiva se o evento superveniente se inserir na 

álea anormal ou extraordinária do contrato.  

 

A propósito da justificativa para a admissibilidade da resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva, não se nega que a temática „onerosidade excessiva‟ 

tem origem na cláusula rebus sic stantibus, revitalizada na Teoria da Imprevisão. Há, 

ainda, outras teorias, como a Teoria da Base do Negócio, que aperfeiçoou a fundamentação 

da matéria de modo a permitir a resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente. Não há, entretanto, na doutrina relativa à cláusula rebus sic stantibus, 

tampouco na Imprevisão, referência à possibilidade de resolução do contrato aleatório por 
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onerosidade excessiva. Já em relação à Teoria da Base do Negócio, parece-nos possível 

invocar a possibilidade de resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva por 

conta do superveniente desaparecimento das bases do negócio.   

 

Conforme pudemos apurar, a justificativa cabal para a possibilidade de 

resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva é explicada, conforme 

comprovado no capítulo 5 deste trabalho, de acordo com a função social do contrato, 

expressa no art. 421 do Código Civil, assim entendida como a sua causa concreta. É que, 

ao celebrar o contrato aleatório, mesmo diante da incerteza sobre a apropriação de lucro ou 

assunção de prejuízo, as partes contratam mediante certas premissas, ou seja, de acordo 

com a finalidade com a qual contratam. Se, no curso do contrato, por conta de um evento 

extraordinário, é quebrada a equação econômica contratual original, muito além do risco 

próprio do contrato aleatório, é de se reconhecer a ineficácia contratual superveniente por 

conta da ausência da função social do contrato, ou seja, da razão justificadora da 

celebração do contrato. O contrato merece ser resolvido se, no curso da execução, 

desaparece a razão ou a finalidade que justifica a celebração ocorrida. 

 

Assim, o recurso à boa-fé, outrora utilizado pelos alemães para justificar a 

resolução do contrato por onerosidade excessiva, não serve de substrato para justificar, de 

outra forma, a resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva. A boa-fé é norma 

de conduta e dever acessório da parte no contrato. Não há dúvida de que deve ser 

observada a boa-fé mesmo na hipótese de dissolução do vínculo contratual, mas, 

exatamente por ser norma de conduta, ela não justifica o remédio da resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva. 

 

Do mesmo modo, a equidade não serve de fundamento para a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva. Entendida como meio de aplicação da justiça no caso 

concreto, é indubitável que o julgador age com equidade quando decide pela resolução do 

contrato por onerosidade excessiva, mas a vagueza e a elasticidade do conceito de 

equidade não permitem a justificativa completa para a aplicabilidade da resolução do 

contrato aleatório por onerosidade excessiva, sobretudo porque no contrato aleatório as 

partes sujeitam-se à incerteza, ao risco, e o remédio legal da onerosidade excessiva, 

embora não prescinda da aplicação da justiça ao caso concreto, reclama a configuração de 
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critérios objetivos, que, estribados na função social do contrato, ou melhor, no seu 

desaparecimento, justificam a resolução do contrato aleatório por onerosidade excessiva. 

 

A conclusão de que o contrato aleatório pode ser resolvido por onerosidade 

excessiva superveniente, a par da exposição de motivos doutrinários e legais, ainda que 

estrangeiros, e a demonstração de que a aferição da função social do contrato constitui a 

justificativa fundamental para a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade 

excessiva evidenciam, de modo contundente, a contribuição original ao Direito que 

pretendemos por meio deste trabalho. 

 

Antes de esclarecer a questão central do trabalho, conforme acima exposto, 

para a perfeita compreensão do tema foi preciso demonstrar, no capítulo 1, o significado de 

álea, o qual, na prática, equivale ao de risco, e que as partes, quando contratam, preveem os 

riscos a que devem se submeter, de acordo com a álea normal do contrato, correspondente 

aos eventos previstos e previsíveis que podem ocorrer no curso do cumprimento contratual. 

Se para a resolução do contrato aleatório é necessária a superveniência de evento 

extraordinário e imprevisível, é certo que não merecem o abrigo do remédio legal da 

onerosidade excessiva superveniente os eventos que se situam na álea normal do contrato. 

Defendemos, assim, que o evento extraordinário e imprevisível se situa na álea 

extraordinária do contrato, ainda que aleatório. 

 

O debate sobre o conceito de contrato aleatório e suas respectivas espécies, a 

exemplo do contrato de seguro, eminentemente aleatório, bem como dos demais modelos 

mencionados, conforme explícito no capítulo 2, foi necessário para a delimitação e o 

esclarecimento do escopo do trabalho, além da exposição das nuances que os diferem do 

contrato comutativo, ao qual não cabe dúvida sobre a aplicação da resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva. Ocorre que, de fato, diante da complexidade dos 

negócios, não é incomum tomar um contrato comutativo por aleatório, e, na prática, essa 

confusão pode significar impedimento para a resolução do contrato, principalmente se o 

julgador entender que o contrato aleatório não pode ser resolvido por onerosidade 

excessiva superveniente. Na realidade, a álea identificada como causa ou razão do contrato 

constitui elemento fundamental para sua qualificação como aleatório. Assim ocorre com o 

jogo, com a aposta, com a constituição de renda vitalícia, com o seguro e com a operação 

de venda e compra tida como aleatória. Não é o fato de um contrato dizer respeito à 
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prestação futura, por exemplo, que o qualifica, pura e simplesmente, como aleatório, mas 

sim a circunstância de as partes estarem eminentemente sujeitas ao risco, à incerteza, como 

razão principal do negócio. 

 

É certo que a possibilidade de resolução do contrato por onerosidade excessiva 

superveniente não implica na derrocada do pacta sunt servanda, mas, conforme defendido 

no capítulo 3 deste trabalho, eventos supervenientes à celebração do contrato podem 

ocorrer de forma a ensejar a dissolução do vínculo como alternativa possível a evitar que, 

injustamente, sacramente-se o desequilíbrio da equação econômica contratual inicial. No 

curso do contrato, os princípios da sua função social e da boa-fé desautorizam, por 

complemento, que se estabeleça entre as partes uma relação de desequilíbrio. Nesse 

aspecto, se no contrato aleatório é natural que ocorra o desequilíbrio da equação econômica 

por conta do risco econômico assumido pelas partes, quanto à incerteza de lucro ou 

prejuízo, os referidos princípios da função social do contrato e da boa-fé não são 

congruentes com o desequilíbrio contratual, além dos riscos econômicos contratados, o que 

pode ensejar, como já mencionado, a resolução do contrato. 

 

No âmbito da autonomia privada, de acordo com o que é lícito e possível, é 

certo que as partes podem ajustar livremente o modo como pretendem satisfazer suas 

necessidades e cumprir suas obrigações. Desse modo, conforme concluímos no capítulo 6 

deste trabalho, é possível renunciar previamente à possibilidade de resolução do contrato 

aleatório por onerosidade excessiva superveniente. Defendemos, portanto, que a norma do 

art. 478 do Código Civil não reflete preceito de ordem pública, do qual as partes não 

podem abrir mão. 

 

Se as partes podem renunciar à resolução do contrato aleatório por onerosidade 

excessiva superveniente, podem, do mesmo modo, ou seja, com fundamento na autonomia 

privada, estabelecer a possibilidade de resolução ou revisão do contrato a depender da 

ocorrência de determinado risco. 

 

Nesse contexto, a resolução ou revisão do contrato aleatório pode ocorrer no 

âmbito das relações de consumo. Não é de se excluir, ademais, nas relações 

consumeiristas, a possibilidade de resolução ou revisão em benefício do fornecedor. No 

entanto, as regras que permitem a dissolução ou revisão do vínculo merecem ser sopesadas 
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conjuntamente com a proteção conferida à vulnerabilidade do consumidor, o que, na 

prática, pode representar óbice à resolução ou revisão do contrato em benefício do 

fornecedor. 

 

Para evitar a dissolução do contrato, a revisão, conforme previsto nas regras 

dos artigos 317 e 479 do Código Civil, afigura-se como alternativa viável para a salvação 

do contrato. Quando da viabilidade da revisão do contrato, as partes dependem da 

equidade, a ser aplicada pelo julgador, de modo a estabelecer o equilíbrio alterado pelo 

evento extraordinário superveniente. Todavia, se no contrato aleatório não há que se falar 

em equilíbrio das prestações dos contratantes, como exaustivamente exposto, ao julgador 

cabe rever o contrato de modo a restabelecer a álea normal do contrato, que, obedecendo a 

critério objetivo, deve ser mensurada financeiramente. Ademais, como defendemos no 

capítulo 7 deste trabalho, ao juiz ou ao árbitro não cabe interferir no clausulado do contrato 

estabelecido entre as partes. Na mesma medida, defendemos que o papel do julgador, na 

revisão do contrato por conta de onerosidade excessiva, diz respeito à revisão do aspecto 

econômico estabelecido entre as partes e, quando muito, à declaração de ineficácia de 

cláusula contratual que conflite com a referida revisão. 

 

Por conta da pesquisa realizada, do trabalho exposto e à luz das conclusões 

expendidas, esperamos que o empenho empregado neste trabalho tenha revelado os 

esclarecimentos e as constatações devidos para as respostas úteis e necessárias ao 

reconhecimento da possibilidade de resolução e revisão do contrato aleatório por 

onerosidade excessiva superveniente. 
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ANEXO 

PROPOSTA DE PROJETO DE LEI 

 

Projeto de Lei n. _____________ 

 

Inclui parágrafo ao artigo 478  

do Código Civil brasileiro, para 

  o reconhecimento legal de que os 

 contratos aleatórios inserem-se no 

 regime da onerosidade excessiva. 

 

Art. 1º. Esta lei institui a inclusão de parágrafo ao artigo 478 do Código Civil, nestes 

termos: 

 

Parágrafo único. A resolução do contrato se aplicará aos contratos aleatórios 

quando a onerosidade excessiva incidir sobre causas estranhas ao risco 

próprio do contrato. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os contratos aleatórios são caracterizados pelo risco econômico, pela incerteza 

de lucro ou prejuízo para ambas as partes contratantes. É possível, desse modo, a 

ocorrência de evento superveniente, fora do âmbito dos riscos previsíveis quando da 

celebração do contrato, que onere demasiadamente o devedor. 

 

Diante da vacilante orientação da doutrina e da jurisprudência nacionais, o 

projeto que ora se apresenta visa essencialmente esclarecer que o contrato aleatório pode 

ser resolvido por onerosidade excessiva superveniente, a par da necessária observância dos 

princípios da função social do contrato e da boa-fé. 
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É que os referidos princípios da função social do contrato e da boa-fé não são 

congruentes com o desequilíbrio contratual além dos riscos econômicos contratados, o que 

pode ensejar a resolução ou revisão do contrato aleatório.  


