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1. RESUMO 

 

O presente estudo demonstra a possibilidade de revisão ou resolução contratual 

quando evidente desproporção entre as partes, de modo a tornar excessivamente 

oneroso para uma e vantajoso para a outra. Realiza um paralelo entre a teoria da 

imprevisão prevista no Código Civil de 2002 e a teoria da base do negócio jurídico 

existente no Código de Defesa do Consumidor. Apresenta definições e a evolução 

do princípio tradicional pacta sunt servanda e o resgate da cláusula rebus sic 

stantibus. O trabalho relata como e quando o instituto introduziu-se no direito 

brasileiro e a ideia de equilíbrio contratual. O tema é de grande relevância, haja vista 

a necessidade de estudar os incidentes contratuais existentes desde seu 

surgimento. Busca-se mostrar a preocupação e posterior proteção à parte vulnerável 

do contrato e ao consumidor. Por meio deste, explicar-se-á em quais casos permite-

se requerer judicialmente a revisão ou resolução do contrato, demonstrando essa 

necessidade de intervenção judicial. Alguns pontos de vista de doutrinadores 

divergem sobre o tema e serão relatados e discutidos. A pesquisa acarreta efeitos 

na sociedade econômica, sendo realizada de forma explicativa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

As formas de resolução ou revisão de contrato por onerosidade excessiva de 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis ou por fato superveniente encontram-

se em conflito entre a teoria da imprevisão (Código Civil de 2002) e a teoria da base 

do negócio jurídico (Código de Defesa do Consumidor de 1990). Dessa forma, este 

artigo propõe uma sistemática interpretação das duas legislações, mais 

precisamente os arts. 478 ao 480 do Código Civil e 6º, V, do Código de Defesa do 

Consumidor.  

Nesta readequação de contratos de execução continuada ou diferida, conforme o 

art. 478 do Código Civil, a intervenção judicial é imprescindível, cabendo ao julgador 

proporcionar a revisão mais justa ou a resolução quando os prejuízos forem mais 

evidentes. Assim, utilizar-se-á métodos explicativos, recorrendo à legislação 

brasileira, doutrina e julgados, abordando um estudo histórico do tema tratado. 

Em decorrência do princípio tradicional pacta sunt servanda, quando concluído o 

contrato, ele permanece imutável em suas disposições, assim, o contrato estabelece 



2 

 

  

 

uma lei entre as partes. No entanto, as novas funções sociais do contrato permite 

uma atenuação desta regra, de modo que a vontade dos contratantes pode alterar e 

revisar o pactuado e, ainda, excepcionalmente, admite-se uma revisão por 

intervenção judicial. 

A partir do século XX, a doutrina tendeu ao renascimento da cláusula rebus sic 

stantibus que entrou no direito moderno como teoria da imprevisão formulada por 

Arnoldo Medeiros da Fonseca e base do negócio jurídico por Karl Larenz. 

Quanto à sequência de construção dos contratos, resumidamente, tornam-se 

perfeitos quando nasce o vínculo entre as partes, preenchido os requisitos para sua 

formação e realizados para certo fim, o de ser executados pelos seus contratantes, 

dando-se a extinção. Contudo, em alguns casos nota-se a extinção do contrato 

antes de alcançar seu fim, podendo ser resolvido ou alterado se houver dificuldade 

por excessiva onerosidade de acontecimento extraordinário e imprevisível ou fato 

superveniente que torne as prestações excessivamente onerosas, afastando, neste 

caso, o princípio da força obrigatória dos contratos.  Preocupa-se mais com a função 

social do contrato em caso de evidente desproporção entre as partes contratantes e 

afasta o princípio da autonomia da vontade como absoluto, pois não reflete 

totalmente a realidade social. 

A ideia de revisão contratual introduziu-se no direito brasileiro com o Código de 

Defesa do Consumidor, elevando o equilíbrio do contrato como princípio da relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, exigindo apenas que este esteja sofrendo 

desproporção. O Código Civil de 1916 não disciplinava a onerosidade excessiva, já 

que seguia princípios individualistas. O atual Código Civil traz três artigos sobre a 

resolução do contrato por onerosidade excessiva, inserindo o requisito de extrema 

vantagem para a outra parte. 

A importância do tema tratado julga-se oportuno, uma vez que se reflete na 

possibilidade de clarificar os pontos controversos de aplicação das teorias, ou seja, a 

civilista e a consumerista, de modo a apresentar aspectos jurisprudenciais presentes 

em nossos tribunais. 

Objetiva-se por este estudo demonstrar a evolução da ideia da manutenção do 

equilíbrio contratual e do valor inicialmente estabelecido, a transição de um Estado 

que passa a intervir na economia do contrato visando à ordem social, mostrar a 
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vulnerabilidade de uma das partes e o seu direito de ter o contrato revisto de forma 

objetiva, amparado por princípios constitucionais, principalmente o da igualdade. 

Como finalidades do direito, as teorias da imprevisão e da base do negócio jurídico 

conciliam o interesse individual diante da necessidade social, assim, cabe à lei e ao 

juiz a função de garantir tais direitos equilibrando-os. 

Em suma, analisaremos as possibilidades de revisão ou resolução contratual por 

desproporção ocorrida após sua formação com base no direito civilista e do 

consumidor. Abordando a legislação e opiniões de doutrinadores acerca do tema, 

demonstrando a proteção à parte mais fraca em uma relação contratual. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho visa expor de modo geral e específico o conflito entre as teorias 

da imprevisão e da base do negócio jurídico, demonstrando a evolução do instituto 

agora presente na legislação. Assim, terá uma proposta de interpretação de artigos 

específicos sobre o tema no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. 

Também como objetivo demonstrar a possibilidade de revisão ou resolução de 

contrato quando existir evidente desproporção entre as partes na relação, desde que 

existente no tempo da execução das prestações. Ainda, mostrar a preocupação e 

posterior proteção à parte vulnerável do contrato e ao consumidor. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada com pesquisa exploratória e explicativa desenvolve-se 

mediante pesquisa bibliográfica, histórica e jurídica, de modo a explicar, interpretar e 

esclarecer ideias. 

Realiza-se por meio de livros, revistas, artigos, documentos específicos e outros 

meios eletrônicos, e juridicamente usa-se a legislação, jurisprudência e doutrina, 

todas fontes do direito. Tem abordagem qualitativa, o que significa melhor 

compreensão descritiva das relações humanas e determinadas situações sociais 

geradoras do problema. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Breve histórico do contrato e seus princípios fundamentais 

 

O contrato é a mais importante fonte de obrigação, devido a inúmeras repercussões 

jurídicas.  Assim, o contrato é espécie de negócio jurídico, sendo de natureza 

bilateral ou plurilateral, dependendo para sua formação da participação de pelos 

menos duas partes que gera obrigações para uma delas ou todas. 

O contrato apresentou sua máxima expressão com a evolução do direito e aspectos 

sociais e políticos dos séculos XVIII e XIX, ocorrendo o liberalismo econômico. As 

partes poderiam discutir individual e livremente as cláusulas ajustadas no 

instrumento jurídico tão eficaz ao sistema capitalista. 

Dessa forma, vê-se o contrato como um fenômeno histórico-social, transformando, 

evoluindo e se adequando com o lapso temporal e a realidade. 

O direito contratual rege-se por diversos princípios, alguns tradicionais e outros 

modernos. 

O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente na ampla liberdade 

contratual, no poder dos contratantes de disciplinar os seus interesses mediante 

acordo de vontades suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. 

Pelo princípio da função social não há razão alguma para se sustentar que o 

contrato deva atender tão somente aos interesses das partes que o estipulam, 

porque ele, por sua própria finalidade, exerce uma função social inerente ao poder 

negocial que é uma das fontes do direito, ao lado da legal e da jurisprudencial. 

Segundo a concepção pura, uma vez já concluído o contrato, deve ele permanecer 

incólume, imutável em suas disposições, intangível por vontade unilateral de um dos 

contratantes. É decorrência do princípio tradicional pacta sunt servanda, que foi 

suavizado posteriormente, o que não significa seu desaparecimento. É o que ocorre 

com a cláusula rebus sic stantibus que vem proteger o bem comum, o equilíbrio 

contratual, a igualdade entre as partes e garantir que os interesses particulares não 

irão prevalecer sobre o social. 

O Código Civil de 2002 tutela a possibilidade de dois momentos, a revisão do 

contrato, ou sua resolução, quando, durante seu desenvolvimento, tem o contrato 
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uma das prestações, de uma das partes, desequilibrada em decorrência de fatos 

supervenientes à conclusão do vínculo contratual, não imputáveis à parte 

contratante lesada. 

 

5.2 Teoria da imprevisão 

 

A teoria da imprevisão é o que se chama de cláusula rebus sic stantibus, permitindo 

aos contraentes recorrerem ao Judiciário, para obterem alteração da convenção e 

condições mais humanas, em determinadas situações. 

Originou-se na Idade Média, mediante a constatação de que fatores externos pode 

gerar, quando da execução da avença, uma situação muito diversa da que existia no 

momento da celebração, onerando excessivamente. 

Essa teoria consiste basicamente em presumir, nos contratos comutativos, de trato 

sucessivo e de execução diferida, a existência implícita (não expressa) de uma 

cláusula, pela qual a obrigatoriedade de seu cumprimento pressupõe a 

inalterabilidade da situação de fato. Se esta, no entanto, modificar-se em razão de 

acontecimentos extraordinários, que torne excessivamente oneroso para o devedor 

o seu adimplemento, poderá este requerer ao juiz que o isente da obrigação, parcial 

ou totalmente. 

Aqui, a teoria em discussão foi adaptada e difundida por Arnoldo Medeiros da 

Fonseca, com o nome de teoria da imprevisão, em sua obra Caso fortuito e teoria da 

imprevisão (1958). A Teoria da Imprevisão está prevista no atual Código Civil no 

Livro I “Do Direito das Obrigações”, sendo disciplinada nos artigos 478 a 480. 

Pode-se concluir que os elementos que possibilitam a resolução ou revisão por 

onerosidade excessiva são três: 

a) alteração da realidade; 

b) oneração excessiva para uma das partes; 

c) correspectiva vantagem extrema para a outra contratante. 

Quanto ao campo de aplicação da teoria da imprevisão, para que se possa invocar a 

onerosidade excessiva é necessário que se trate dos denominados contratos de 

duração, nos contratos bilaterais, podendo ocorrer nos contratos unilaterais e 

excepcionalmente em contratos relativamente aleatórios 
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5.3 Teoria da base do negócio jurídico 

 

A teoria da base do negócio jurídico teve suas raízes na cláusula rebus sic stantibus. 

No entanto, diferente da teoria da imprevisão, tem a característica de dispensar a 

previsibilidade como requisito fundamental. 

Karl Larenz, em sua obra Base del negocio juridico y cumplimiento de los contratos 

(1956), procura construir uma teoria que seja completa e adequada para solucionar 

os problemas decorrentes de um contrato cujas circunstâncias tenham sofrido 

alteração superveniente. 

Assinala Laura Coradini Frantz (2007, p. 47) citando trechos da obra de Karl Larenz 

que: 

 

O mérito de Larenz foi haver sistematizado a teoria da base do negócio em 
suas duas acepções diferentes, ou seja, a base subjetiva, como a 
determinação da vontade de uma ou ambas as partes, como “representação 
mental” existente ao concluir o negócio que tenha influído fortemente na 
formação dos motivos, e a base objetiva do negócio, enquanto “complexo 
de sentido inteligível", isto é, o “conjunto de circunstâncias cuja existência 
ou persistência pressupõe devidamente o contrato, sabendo ou não os 
contratantes, pois, não sendo assim, não se alcançaria o fim do contrato”. 

 

Vale ressaltar que esse direito de pleitear a revisão, previsto no artigo 6°, V, do 

CDC, é apenas do consumidor. No que tange à segunda parte do inciso V, que 

contempla a “revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes 

que as tornem excessivamente onerosas”, há o direito de revisar as prestações. 

Para exemplificar a adoção da teoria da base do negócio jurídico pelo CDC, já se 

manifestou o STJ (REsp 370598/RS, DJ 01/04/2002, Rel. Min. Nancy Andrigui) “O 

preceito insculpido no inciso V do artigo. 6° do CDC dispensa a prova do caráter 

imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva 

onerosidade advinda para o consumidor”. 

O Código de Defesa do Consumidor brasileiro tem como finalidade tutelar interesses 

daqueles que demandam protecionismo do Estado. Assim, é uma lei com princípios 

próprios. Cita-se, a vulnerabilidade deve estar presente para que o consumidor seja 

tutelado pelo CDC, já que todo consumidor é vulnerável perante o fornecedor. Pelo 

princípio da boa-fé objetiva, estabelece um dever de conduta entre fornecedores e 
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consumidores no sentido de agirem com lealdade e confiança a fim do 

adimplemento do contrato. O equilíbrio nas relações de consumo é fundamental na 

proteção contratual, sendo a busca dessa relação equilibrada sempre direcionada 

pelo juiz no caso concreto. 

Portanto, fatos supervenientes só irão ocorrer se o contrato se projetar para o futuro, 

pois é nesse interregno temporal entre a vinculação e a execução que incidirão fatos 

capazes de alterar a base negocial do contrato. Enquanto que, onerosidade 

excessiva é o acontecimento que incidiu sobre o contrato apto a proporcionar um 

desequilíbrio entre as prestações, capaz de gerar um ônus excessivo ao 

consumidor, causando-lhe uma lesão. 

 

6. RESULTADOS 

 

Há os institutos legislativos permissivos da revisão ou resolução contratual, 

presentes no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, inspirados no 

mesmo ideal de proteção e manutenção do dever contratual, possuindo suas 

peculiaridades. 

Assim, a teoria da imprevisão permite as partes obterem alteração no acordo em 

certas situações. Admite a revisão dos contratos na ocorrência de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, com prestação muito onerosa para uma parte. No 

ordenamento brasileiro, a teoria foi difundida por Arnoldo Medeiros da Fonseca, este 

incluiu o requisito imprevisibilidade. 

No Código de Defesa do Consumidor, prevalece a revisão contratual, adotando a 

teoria da base do negócio jurídico do professor Karl Larenz, tendo como pressuposto 

fato superveniente, a onerosidade excessiva e dispensando a imprevisibilidade. 

Os tribunais veem considerando ambos os casos em suas respectivas relações 

jurídicas, decidindo pela possibilidade de revisão ou resolução conforme o caso 

concreto. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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À luz de tudo que foi sustentado, vê-se que a revisão contratual ganhou dupla 

disciplina, sendo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, conforme seus 

requisitos. Ainda, fez-se necessário, inicialmente, tratar do histórico e evolução do 

contrato, assim como seus princípios basilares. 

Referindo-se ao contrato, seu fundamento é a vontade humana que declare a 

intenção de constituir uma relação jurídica de determinado fim. O contrato é um 

instrumento de aproximação de indivíduos e circulação de riquezas, sofrendo 

grandes transformações no lapso temporal assim como o direito. Reflexo de 

fenômenos econômicos, sociais e políticos que anteriormente preocupava-se 

somente com o individual. 

Rompendo este pensamento, passam os juristas a pensarem no social. Daí que 

surge a cláusula rebus sic stantibus com o anseio de disciplinar a liberdade 

contratual, prevalecendo o interesse coletivo. Contrapondo-se ao princípio do pact 

sunt servanda que passou a ser relativizado, não sendo mais regra geral a 

obrigatoriedade dos contratos, idealizando a teoria da imprevisão, em casos de 

manifesta excessiva onerosidade superveniente à contratação. 

Quanto aos princípios basilares do contrato, o artigo sistematizou que este passa a 

atender a função social cabendo conciliar os interesses individuais com a 

socialização do direito contemporâneo. Resguardam-se a autonomia da vontade e o 

consensualismo amparados na liberdade contratual, porém, sendo intervindos pelo 

Estado que tutela as relações contratuais. Os efeitos de um contrato atingem seus 

contratantes, na medida em que não afetem o direito social. Assim como a 

obrigatoriedade do contrato que mantém a sua segurança, torna-se relativizado 

quando necessária a intervenção judicial para corrigir desequilíbrio das prestações. 

Em todos os casos, existindo o comportamento da boa-fé a fim de atingir a relação 

contratual. 

A Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil brasileiro que 

prevê claramente a teoria da imprevisão, mais especificamente, a resolução ou 

revisão contratual por excessiva onerosidade superveniente à contratação para 

situações que não estejam tuteladas pelo CDC, sendo disciplinadas nos artigos 478 

a 480 do CC. Analisando-os, se conclui que três elementos são essenciais, quais 
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sejam: alteração da realidade, oneração excessiva para uma das partes e vantagem 

extrema para a outra. Assim, estes presentes, pode-se pedir a revisão judicial. 

O direito busca estabilidade e harmonia social, dessa forma, aplica-se a teoria da 

imprevisão para contratos de execução continuada ou diferida, assim como os 

unilaterais, bilaterais e aleatórios.  

No tocante ao Código de Defesa do Consumidor, este que introduziu uma nova 

noção de equilíbrio mínimo nas relações de consumo e com maior preocupação com 

a vulnerabilidade do consumidor.  

Karl Larenz difundiu a teoria consumerista em duas: base objetiva e base subjetiva. 

Esta abrange os motivos e vícios da vontade, enquanto aquela é as circunstâncias e 

o estado geral das coisas necessárias para a existência do contrato. 

A teoria da base do negócio jurídico inseriu-se no direito consumerista pelo seu art. 

6, V, podendo pleitear a revisão somente o consumidor, em caso de onerosidade 

excessiva posterior à contratação. Não se aproxima da teoria da imprevisão, pois há 

a ausência do requisito imprevisibilidade. 

Como estudado, a revisão contratual no Código de Defesa do Consumidor possui 

alguns princípios fundamentais, tem como base o princípio da boa-fé objetiva de 

comportamentos a ser seguidos pelas partes, maior preocupação com o princípio da 

vulnerabilidade do consumidor e sua hipossuficiência, visando a proteção contratual 

mantendo o equilíbrio das relações. 

Em conclusão, não são muitas as particularidades e distinções das teorias, porém 

são evidentes e capazes de distinguir uma relação civilista da consumerista.  
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