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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender o conceito da Teoria da Imprevisão e 

sua aplicabilidade nos contratos aleatórios, a fim de verificar se é possível a revisão 

contratual diante de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Para isso, foram 

examinadas jurisprudências e doutrinas, identificando entre os principais aspectos a 

realidade do que vem sendo praticado nos maiores tribunais do país.  

 

INTRODUÇÃO 

 

  Nossa sociedade desenvolve-se através de uma densa rede de normas 

que nos envolve desde o nascimento e nos direciona até a morte. Tais normas tem 

que acompanhar e evoluir a necessidade dos indivíduos, para que possa atingir o 

principal objetivo de regular as relações sociais. No que tange ao assunto de 

contratos, trata-se de um desafio complexo, principalmente se levado em 

consideração que esta matéria tem como finalidade a composição entre as partes e, 

mais especificamente neste caso, a resolução diante de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis. Por este motivo, este trabalho foi alicerçado através 

de levantamento bibliográfico coletado principalmente em doutrinas civilistas a fim de 

buscar fundamentos que justificassem a aplicação da Teoria da Imprevisão nos 

contratos aleatórios por natureza.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Geral: Compreender e analisar o conceito da Teoria da Imprevisão e sua 

aplicabilidade nas relações contratuais. 

2. Específicos: 

 Analisar jurisprudencialmente a aplicação da Teoria da Imprevisão nos 

contratos aleatórios por natureza; 

 Examinar a revisão contratual por fato superveniente diante de uma situação 

imprevisível e extraordinária; 

 Identificar a aplicação e consequência no cotidiano jurídico.  



METODOLOGIA 

 

Neste projeto, optou-se pela pesquisa bibliográfica, que terá como 

fontes obras doutrinárias, legislação, artigos em revistas científicas publicadas na 

internet, bem como jurisprudências dos Tribunais de Justiça e Superiores. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O princípio base da matéria de contratos, pacta sunt servana, garante 

às partes a segurança que o negócio jurídico deverá ser cumprido. Em 2002, com a 

inserção da teoria da imprevisão (rebus sic standibus) no Código Civil Brasileiro, 

ficou evidente que a obrigatoriedade do cumprimento contratual não é absoluta, uma 

vez que a referida teoria prevê a revisão do contrato sem o cumprimento da 

obrigação em situações excepcionais que ocasionam uma prestação extremamente 

onerosa a uma das partes, somada a circunstância superveniente e imprevisível ou 

extraordinária. 

 

 A possibilidade de se rever cláusulas de um contrato sem que o 

mesmo seja resolvido, embora exceção à regra, trouxe consigo diversos 

questionamentos, entre eles a aplicabilidade desta teoria dentro dos contratos 

aleatórios, episódio que dividiu os doutrinadores em duas correntes. 

 

A primeira, majoritária, consoante ao que afirma Caio Mário da Silva 

Pereira (2006, p.167) e Flávio Tartuce (2011, p.534), enuncia que não poderá 

ocorrer aplicação da teoria da imprevisão quando tratar-se de revisão de contrato 

aleatório (art. 458/461 CC), salvo diante da presença de onerosidade excessiva 

provida de acontecimento imprevisto e não da álea normal deste tipo de contrato 

(emptio spei/emptio rei sperate).  

 

Uma segunda corrente considera ser possível a inserção da cláusula 

neste tipo de contrato, uma vez que o divide em três seguimentos (RT 782/81), 

sendo o de riscos previsíveis, riscos imprevisíveis e dúvidas. Quanto às duas 

primeiras a própria lei prevê solução; quando a de riscos imprevisíveis não há óbice 

para que a teoria de imprevisão seja aplicada.  



RESULTADOS PRELIMINÁRES: 

 

Nos resultados preliminares, até o momento, foi possível observar que 

a jurisprudência brasileira tem tido o mesmo entendimento que a doutrina 

majoritária, ao determinar a revisão de contratos em plano de saúde conforme 

exemplificado por Tartuce em Manual de Direito Civil, (TJSP, Agravo de Instrumento 

366.368-4/3, 7." Câmara de Direito Privado, ReI. Juiz Sousa Lima, Origem: Comarca 

de São Bernardo do Campo, j. 16.02.2005, v.u.) e também na decisão da 4ª turma 

do STJ ao dar provimento ao recurso da ADM do Brasil LTDA., contra vendedor de 

soja de Goiás que alegou rebus sic standibus em riscos inerentes a sua atividade.  

 

Importante ressaltar que a jurisprudência não tem como parâmetro o 

mercado, mas sim as partes que constituem a relação, ideia que fica evidente no 

Enunciado n. 17 e n.175 do CJF/STJ da primeira e terceira Jornada de Direito 

respectivamente.   
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