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RESUMO 

 
 
O presente estudo monográfico aborda o problema da onerosidade excessiva em 

contratos empresariais e o advento da cláusula hardship na prática comercial dos 

operadores do Direito. A crise institucional brasileira e a mutabilidade instável da prática 

empresarial social e econômica no Brasil. Um estudo sobre a inserção de cláusulas 

contratuais para diminuir eventuais transtornos jurídicos com mudanças repentinas no 

objeto de contrato. O objetivo principal é estudar como uma mudança repentina na 

realidade da empresa pode causar onerosidade excessiva contratual e tornar 

impossível o cumprimento da obrigação pactuada. A metodologia utilizada foi pesquisa 

dialética. A pesquisa é qualitativa e descritiva. Diante do estudo, foi possível concluir 

que a inclusão da cláusula hardship em contratos empresariais pode facilitar a vida do 

empresário visando salvaguardar a obrigação contratual e seu cumprimento.              

 

Palavras-Chave: Cláusula Hardship. Onerosidade Excessiva. Economia. Contratos 

Comerciais. Prática Comercial. Obrigação Contratual.  
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ABSTRACT 

 

 

The present monographic study deals with the problem of excessive onerosity in 

business contracts and the advent of the hardship clause in the commercial practice of 

the operators of the Law. The Brazilian institutional crisis and the unstable mutability of 

social and economic business practice in Brazil. A study on the insertion of contractual 

clauses to reduce possible legal disturbances with sudden changes in the object of the 

contract. The main objective is study how a sudden change in the reality of the company 

can cause excessive contractual costs and make it impossible to fulfill the obligation 

agreed upon. The methodology used was dialectical research. The research is 

qualitative and descriptive. Before the study, it was possible to conclude that the 

inclusion of the hardship clause in business contracts can facilitate the life of the 

entrepreneur in order to safeguard the contractual obligation and its fulfillment. 

 

Key-Words:  Hardship Clause. Excessive Onerosity. Economic Business. Business 

Contracts. Commercial Practice. Contractual Obligation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A mutabilidade do mercado nos dias atuais leva empresários a experimentar 

condições favoráveis e desfavoráveis em um curto espaço de tempo. Variações 

cambiais, de preço do serviço, de custo da mercadoria, de tempo de conclusão e até na 

saúde financeira da empresa contratada podem trazer uma nova realidade ao contrato 

pactuado entre as partes, levando, por obvio, á uma rediscussão nas cláusulas 

contratuais e, em casos específicos, levando a resilição contratual como única forma 

possível de composição.  

No entanto, o estudo do Direito Empresarial, bem como com a ajuda dos 

profissionais de economia, vem trazendo ao ordenamento jurídico pátrio as melhores 

práticas para diminuir os casos de resilição contratual e, neste caso, salvaguardando os 

princípios do direito comercial de preservação contratual.  

Assim, a importação da cláusula de hardship do direito comparado norte-

americano vem trazer uma melhoria nas práticas comerciais dos empresários e das 

atividades empresariais. O trabalho do operador do direito em tentar prever tais 

acontecimento se torna de máxima importância na adequação aos princípios atinentes 

a preservação da empresa e de seus contratos.    

O Princípio da Conservação dos Negócios Jurídicos é consubstanciado na sua 

função social, já que eles criam e permitem a circulação de riqueza, propiciando acesso 

a bens e serviços que favorecem o desenvolvimento econômico e social da pessoa 

humana e, consequentemente, a sua dignidade. Desta forma, o legislador trouxe, com o 

Código Civil de 2002, a aplicação de princípios constitucionais com foco no bem 

comum. 

O artigo 421 do Código Civil de 2002, que determina a aplicação da “função 

social do contrato”, tem caráter de princípio geral de direito. 

Nesse sentido é o Enunciado nº 22, do Conselho da Justiça Federal: “A função 

social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que 

reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas.” 
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O enunciado 167, do Conselho da Justiça Federal: “Arts. 421 a 424: Com o 

advento do Código Civil de 2002, houve forte aproximação principiológica entre esse 

Código e o Código de Defesa do Consumidor no que respeita à regulação contratual, 

uma vez que ambos são incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos.” 

A autonomia das partes para estabelecer negócios jurídicos continua em nosso 

ordenamento e não foi excluído, tão somente, o legislador adicionou outros elementos 

limitadores dessa autonomia, conforme o Enunciado nº 23, do Conselho de Justiça 

Federal: “A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não 

elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse 

princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à 

dignidade da pessoa humana.”. 

No que concerne a onerosidade excessiva dos contratos, o artigo 478 do Código 

Civil dispõe: “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.” 

Sobre o tema destaca-se da ementa do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal 

de Justiça: “Não obstante a literalidade do art. 478 do CC/02 - que indica apenas a 

possibilidade de rescisão contratual - é possível reconhecer onerosidade excessiva 

também para revisar a avença, como determina o CDC, desde que respeitados, 

obviamente, os requisitos específicos estipulados na Lei civil. Há que se dar valor ao 

princípio da conservação dos negócios jurídicos que foi expressamente adotado em 

diversos outros dispositivos do CC/02, como no parágrafo único do art. 157 e no art. 

170.”  

O estudo ater-se-á à análise da qualidade e da forma de aplicação das normas e 

regras postas, explicita ou implicitamente, com o intuito de preservar a relação 

empresarial. O foco será a possibilidade de continuação das obrigações contratuais 

apesar do problema da onerosidade excessiva, a aplicação do princípio da preservação 

do negócio jurídico na prática contratual. O espaço temporal da pesquisa será a 



 9 

evolução histórica da conservação contratual e, por conseguinte, o advento da cláusula 

de hardship.   

A cláusula de hardship apresenta-se ao direito contratual como instrumento de 

conservação do negócio jurídico. Trata-se de cláusula de readaptação do contrato, 

prevendo a renegociação pelos contratantes dos termos contratuais. Reveste-se, 

portanto, de nítida função conservatória do negócio jurídico. 

A conservação do negócio, aliás, parece ter sido consagrada pelo Código Civil 

Brasileiro de 2002, que chega mesmo a estabelecer hipótese de conservação de 

negócio nulo (art. 170). 

O estudo das cláusulas de hardship pode melhorar a compreensão de como se 

opera este interesse do legislador de preservação e como compatibilizá-lo com as 

exigências de proteção de interesses sociais. 

Se a priori a justificativa de tais cláusulas é meramente econômica, pode-se 

vislumbrar tal cláusula como um avanço passando a figurar como instrumento de 

funcionalização e justiça contratual. Seu contraponto interno seria a lesão, não como 

limitada pelo art. 157 do atual Código Civil, mas em uma visão ampla, com instrumento 

de modificação contratual (a fim de se atender justamente a função social e o princípio 

da justiça contratual). 

O fundamento teórico da cláusula de hardship é a autonomia privada e a 

manutenção da base econômica do contrato. O que a torna necessária para uma futura 

invocação seria o prejuízo de um dos contratantes, causado por evento imprevisível e 

exterior à vontade das partes e que alterasse a execução do contrato como um todo ou 

em parte. As cláusulas de hardship se referem não ao evento propriamente, mas as 

suas consequências na economia do contrato. 

A imutabilidade contratual traz à tona a ideia de impossibilidade de alterar ou 

revisar o conteúdo do negócio celebrado entre as partes. Desde a época romana os 

contratos se perpetuaram sob a condição de formalidades rituais, palavras e gestos. 

Modificar o que fora anteriormente pactuado era algo impensável. 

As novas necessidades, bem como os novos valores sociais e as práticas 
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comerciais cada vez mais dinâmicas, reclamavam por uma rápida solução que fosse 

condizente com a nova conjuntura social. Embora o princípio da imutabilidade dos 

contratos seja fundamental, sobretudo no âmbito do direito obrigacional, os contratos 

empresarias tratam com várias variáveis e fatores externos que lhes afetam a 

execução. A superveniência de fatos pode levar à quebra insuportável da equivalência, 

fazendo com que as partes somente permaneçam vinculadas à avença se e quando as 

circunstâncias não alterarem substancialmente o contrato. 

É cediço que os contratos de trato sucessivo estão condicionados à manutenção 

do atual estado das coisas. Nesse contexto, entra em cena a cláusula de hardship, 

entendida como uma cláusula rebus sic stantibus mais evoluída e direcionada não à 

resolução contratual, mas sim à manutenção e longevidade dos contratos. 

A presente monografia tem por objetivo principal identificar como a aplicação da 

cláusula de hardship pode melhorar as relações negociais da atividade empresarial, 

sem deixar de lado os princípios contratuais sedimentados ao longo dos anos. E por 

objetivos específicos apurar os princípios contratuais ao longo dos anos; estabelecer 

como o direito empresarial pode maximizar e melhorar a atividade empresarial; analisar 

a cláusula de hardship na prática. 

Esse estudo será norteado pelo método indutivo para a análise da atuação da 

cláusula de hardship e como ela é importante na prática contratual. As pesquisas serão 

do tipo exploratória que tem o objetivo de ampliar o conhecimento acerca de 

determinado assunto, com a leitura e a análise de publicações que tratam dos aspectos 

normativos e conceituais relacionados ao tema. Do ponto de vista dos objetivos serão 

adotadas as técnicas de pesquisas exploratória e descritiva. No aspecto exploratório, 

com levantamento bibliográfico para aprofundar conhecimento e compreensão das 

variáveis do problema, com foco na importância do consentimento livre e esclarecido 

dos sujeitos da pesquisa, privilegiando aspectos bioéticos e constitucionais. Também 

serão analisados julgados extraídos de tribunais nacionais em uma análise quantitativa.  

Esse trabalho apresenta uma estrutura dividida em 5 capítulos, sendo a 

introdução, 3 capítulos de desenvolvimento e a conclusão. 

O primeiro capítulo do desenvolvimento aborda a evolução histórica acerca dos 
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efeitos provenientes de eventuais mudanças objetivas na execução dos contratos, 

adotando como marco inicial a visão do jurisconsultos da Roma Antiga, passando pela 

Idade Média, indo até a França moderna, se consolidando nos séculos XIV a XVI e 

decaindo nos fins do século XVIII e início do século XIX. 

Posteriormente, há uma análise do que viria a ser o contrato com o objetivo de 

se buscar uma conceituação, assim como um estudo acerca dos deveres que são 

objeto de prestação entre as partes, além dos deveres anexos. É feita uma exploração 

também acerca da obrigação, da função social do contrato e sua definição a partir de 

um posicionamento dogmático. Logo em seguida, é aberto um tópico para tratar da 

realidade dinâmica das práticas comerciais, sustentando que a alteração da realidade 

econômica não é fato imprevisível, desenvolvendo o assunto com as alterações que os 

contratos podem sofrer devido a determinadas variáveis. 

No segundo capítulo de desenvolvimento começa a ser abordado mais a fundo 

os princípios sociais que moldam a confecção dos contratos, trazendo um panorama 

histórico sobre o tema. Discute também a relação entre o individualismo e o interesse 

social que nos dias atuais fazem parte da realidade contratual, a função social dos 

contratos, trazendo a importância da adequação do contrato ao contexto social assim 

como enaltecendo a sua característica de movimentar a economia além da proteção 

contra cláusulas abusivas. Ainda no capítulo, é explicado o equilíbrio contratual, 

sustentando que caso alguma das partes contratantes tenha uma situação desfavorável 

durante o cumprimento do contrato, a outra parte deve se equiparar. Nesse momento é 

exposto a previsão no código civil sobre o tema, explicando o instituto da lesão, da 

onerosidade excessiva e do estado de perigo.  

O princípio da boa-fé também mereceu contemplação, destrinchando a sua 

aplicação, assim como determinando os seus deveres anexos e sua sistematização. 

Ainda é discutida a relativização da força obrigatória dos contratos. 

O terceiro capítulo do desenvolvimento aborda propriamente os efeitos práticos e 

legais da onerosidade excessiva evidenciando artigos de lei tanto no âmbito brasileiro 

quanto no direito comparado. Aborda também o instituto do hardship na prática, 

exemplificando com cláusulas contratuais redigidas pelo autor baseado com todo o bojo 
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doutrinário discutido e analisado consubstancialmente no próprio capítulo. Além disso, 

faz uma análise quantitativa acerca dos julgados dos tribunais superiores para embasar 

a tese e demonstrar como os princípios vem sendo ventilados pelos doutos julgadores. 
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2  BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

 

 

A paridade dos contratos por vezes foi estudado no decorrer da história do 

comércio mundial. Relações negociais frequentemente se deparam com uma posterior 

onerosidade excessiva nas obrigações pactuadas entre as partes resultando em lide. 

Desta maneira, a boa prática do direito empresarial ao longo do tempo buscou dirimir a 

respectiva disparidade contratual.  

A prática do comércio é milenar, mas foram os romanos os primeiros a 

externarem a preocupação com os efeitos provenientes de eventuais mudanças 

objetivas na execução dos contratos, uma vez que atrapalhavam ou até 

impossibilitavam o seu cumprimento. Os juristas à época Cícero e Sêneca já se 

debruçavam sobre esse tema milenar, os quais "foram tratados como primeiro embrião 

do princípio da tácita cláusula rebus sic stantibus". 

Rebus sic stantibus, que traduzida do latim para o português seria "estando 

assim as coisas", determina que as partes contratantes pactuaram considerando a 

situação de fato existente no momento de sua celebração, podendo utilizá-la como 

mecanismo de quebra contratual, caso mudanças substanciais ocorram de forma 

extraordinária e imprevisíveis que venham a modificar o equilíbrio do acordo, o que 

traria desvantagem a uma das partes1. 

Rebus sic stantibus é uma forma resumida da fórmula latina "Contractus qui 

habent tractum successivum et dependentiam de futuro, rebus sic stantibus 

intelliguntur", traduzida na obra de Otavio Luís Rodrigues Junior deste modo: "Os 

contratos que têm trato sucessivo ou a termo ficam subordinados, a todo tempo, ao 

mesmo estado de subsistência das coisas"2.  

                                                
1 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e teoria da imprevisão. 2. ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 194 
 
2 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e teoria da imprevisão. 2. ed. rev. ampl. Rio de 
Janeiro: Revista Forense, 1943. p. 194 
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Apesar de toda a preocupação romana, as primeiras teorias ventiladas acerca da 

cláusula rebus sic stantibus objetivamente escrita em contratos surgiram na Idade 

Média e não no Direito Romano. Os juristas romanos trataram das situações em que as 

circunstâncias objetivas contratuais poderiam se transformar, mas não chegaram a 

formular um princípio geral e constante a tal respeito. 

Foi na Idade Média que os canonistas, principalmente São Tomás de Aquino e 

Graciano, voltaram seus estudos e práticas forenses aos ensinamentos de Sêneca, 

aplicando-os nos Tribunais Eclesiásticos. Porém só com o jurista e escritor italiano 

radicado na França Andrea Alciato foi de fato iniciado a teorização da cláusula rebus sic 

stantibus como argumento jurídico, com critérios dogmáticos, na obra intitulada “De 

Praesumptionibus Tractatus”. 3.  

A cláusula afirmou-se com efeitos no direito dos séculos XIV a XVI, sendo 

absoluta sua utilização nos contratos comerciais nessa fase. Ela foi objeto de muitos 

estudos e pesquisas pelos operadores do direito, o que facilitou a sua aplicação4. 

A sua decadência se deu nos fins do século XVIII e início do século XIX quando 

os juristas iniciaram um debate acerca da sua “perigosa” inserção sem obstáculo, assim 

como por não ter nenhuma previsão contratual referente a sua revisão. Foi ampliada 

essa situação com o advento do Código de Napoleão, onde foi enaltecido, em sentido 

contrário ao da cláusula, os princípios contratuais da autonomia da vontade e da 

irretratabilidade das convenções.  

O contrato, representante quase único e mais importante das relações 

comerciais e de negócios jurídicos disciplinados pelo Direito das Obrigações, possui 

conceituação de difícil delineação, por se tratar de instituto que remonta a práticas e 

costumes de povos da antiguidade e da realidade local de cada sociedade organizada 

no comercio.  

                                                
3 BARLETTA, Fabiana Rodrigues. A Revisão Contratual no Código Civil e no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2. 
 
4 GAGLIANO, Pablo Stolze. Algumas considerações sobre a Teoria da Imprevisão. Disponível em: 
<http://jus.com.br/artigos/2206>. Acesso em: 14/05/2018 às 15h57. 

http://jus.com.br/artigos/2206
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A intensa procura dos operadores do Direito, bem como dos estudiosos na área, 

em tentar conceituar uma ideia estática de contrato seria o mesmo que ceifar de suas 

premissas epistemológicas a sua razão de ser. Entretanto, trazer ao contrato e aos 

documentos comerciais essas mesmas premissas à concepção de obrigação como 

processo, tal como Clóvis do Couto e Silva fez, inspirado nos estudos de doutrinadores 

germânicos, tais quais se incluem Karl Larenz, implica elevar o instituto à sua 

totalidade, e conferir aos elementos do vinculum obligationis intelecção mais depurada. 

Como sabemos contratar é obrigar as partes a cumprirem totalmente o que foi 

acordado entre elas, nas mais complexas e inerentes dimensões que o ato em si 

demanda, o que envolve a observância dos anexos, cláusulas e sub cláusulas. Caio 

Mário da Silva Pereira conceitua a obrigação como “um vínculo jurídico em virtude do 

qual uma pessoa pode exigir de outra uma prestação economicamente apreciável”5 

A exigência desta prestação, cuja natureza permite precisar seu valor 

econômico, está submetida ao juízo interpretativo dos deveres que são objeto de 

prestação entre as partes (obrigados entre si). Atualmente há que se falar em deveres 

anexos, que não se submetem as vontades singulares das partes laçadas, e se 

configuram como fatores axiológicos importantes para a execução e cumprimento total 

da relação negocial ali assinada.  

A obrigação como processo redimensiona a relação obrigacional neste sentido, 

importando deveres não só ali informados à autonomia da vontade previamente 

manifestada, como também deveres exógenos à liberdade pactual dos contratantes 

abarcados pela expressão Nebenpflicht6. A obrigação, cuja finalidade é a satisfação das 

prestações assumidas de forma recíproca, se caracteriza por funcionar tal como um 

conjunto de processos, a partir da análise dos elementos que estruturam o vinculum 

obligationis.  

Assim, o contrato, espécie de negócio jurídico mais notável, veste-se das 

relações obrigacionais, formando obrigações que são imputadas àqueles que estão 

                                                
5  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. v. II: Teoria geral das obrigações. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 16. 
6  SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 11 



 16 

ligados pelo vinculum iuris7: 

 

[...] é o fato jurídico cujo elemento nuclear de suporte fáctico consiste em 

manifestação ou declaração consciente de vontade, em relação à qual o 

sistema jurídico faculta às pessoas, dentro de limites predeterminados e de 

amplitude vária, o poder de escolha de categoria jurídica e de estruturação do 

conteúdo eficacial das relações jurídicas respectivas, quanto ao seu 

surgimento, permanência e intensidade no mundo jurídico8. 

 

Em outra via, podemos afirmar que, na maioria das vezes, as dogmáticas 

jurídicas tem seu ponto controverso, ou seja, o contrato como força obrigatória entre as 

partes devem se submeter à alguns princípios inerentes a gama relacional que afeta 

suas partes. 

 

 

2.1. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

 

 

A função social do contrato está previsto no art. 421, do CC/02, como limitante e 

condicionante da autonomia privada. Esse dispositivo retira seu fundamento de 

validade diretamente da constituição federal que em seu artigo art. 5º, XXIII, estabelece 

que a propriedade deverá atender a sua função social, assim como também tem 

previsão no art. 170. Este dispositivo determina a relação de consonância que a ordem 

econômica deve ter com a justiça social, estabelecendo também que aquela deve estar 

fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e ter como finalidade 

assegurar a todos existência digna. 

A criação da Função Social não está atrelada ao novo Código Civil, é uma 

                                                
7 PEREIRA, op. cit., p. 5 
8  MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. São Paulo: Saraiva, 2003, 
p. 184 
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projeção e acepção já trazida pelo CC/19169. Nada mais é que uma evolução da função 

estática do contrato levando as partes a movimentarem e conceber uma ação dinâmica 

ao contrato mercantil. 

O Direito guarda profunda relação com o seu momento histórico e cultural. Com 

isso, as normas jurídicas ao longo do tempo incorporaram valores mais sociáveis, 

atribuindo função social ao contrato. Segundo Judith Costa, em sua obra que trata 

sobre o Direito em seu âmbito privado como sendo um agrupamento de normas ainda 

em processo de amadurecimento, definiu a função social como sendo: "atribuição de 

um poder tendo em vista certa finalidade ou a atribuição de um poder que se desdobra 

em dever, posto concedido para a satisfação de interesses não meramente próprios ou 

individuais, podendo atingir também a esfera dos interesses alheios.”10. 

O princípio da Função Social que tem suas bases em favor da melhor prática do 

direito comercial, de acordo com Judith Costa, tem dupla função: a primeira restritiva e 

a segunda reguladora. 

  

- Restritiva: na lógica de condicionar o exercício integral da 

autonomia privada. 

- Reguladora: na medida em que a função social é caractere 

primordial da conceituação do que vem a ser contrato, sendo a 

autonomia privada exercida baseada em sua função. 

 

Paulo Nalin, no que lhe concerne, demonstra em estudo prévio que o Código 

Civil de 2002 não deixa de maneira funcional, acertadamente, o contrato, mas a 

autonomia da vontade em contratar na medida em que a limita em decorrência da 

função social11. O autor ainda afirma que o ordenamento jurídico civil visa uma ação 

facilitadora para as contratações e disponibilização sendo uma "chave para a abertura 

                                                
9 WALD, Arnoldo. Um novo Direito para a nova economia: a evolução dos contratos e o Código Civil. In 
Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre: Síntese, Julho/Agosto 2001, nº12, p.49-
50. 
10 COSTA, Judith Hofmeister Martins. O Direito Privado como um "sistema em construção": as cláusulas 
gerais no Projeto do Código Civil brasileiro. In Revista dos Tribunais, São Paulo: RT, Julho 1998, p.39. 
11 NALIN, Paulo. A função social do contrato no futuro Código Civil brasileiro. In Revista de Direito 
Privado, São Paulo: RT, Outubro/Dezembro de 2002, nº 12, p.50-60. 
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do sistema civil"12. 

O entendimento da função social do contrato que Paulo Nalin13 aborda chama 

muito a atenção. Duas são as suas categorias:  

a) intrínseca: igualdade material, equidade e boa-fé objetiva. 

b) extrínseca: relacionado à coletividade. 

 

 

 

2.2. REALIDADE DINÂMICA DAS PRÁTICAS COMERCIAIS  

 

 

Pontes de Miranda inferia que “as relações jurídicas negociais são, todas, 

relações que o pensamento humano criou para laços (vinculações) entre os homens”14 

Os laços entre os homens modificam-se em relação ao tempo e a realidade em 

que estão inseridos. A prática do direito é, na maior parte das vezes, mutável e a 

economia mais ainda. A mudança de entendimento, o aperfeiçoamento dos argumentos 

e a quebra de paradigmas é indispensável para que as leis e o direito alcancem a 

desejada segurança jurídica nas relações dos negócios. 

No direito brasileiro a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a 

entender que alteração da realidade econômica não é fato imprevisível15.  Extinguir um 

contrato tornou-se bastante dificultoso em relação ao argumento de onerosidade 

excessiva. O contrato comercial torna-se mutável somente no que concerne ao ponto 

controvertido devendo ser preservado sem vislumbrar sua extinção prematuramente, 

em decorrência da função social exercida por ele.  

Como dito anteriormente rebus sic stantibus é uma locução de origem latina que 

significa "estando assim as coisas" ou "enquanto as coisas estão assim". Em termos 

                                                
12 NALIN, Op. Cit., p.52. 
13 NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. Curitiba: Juruá, 2001, p. 226-227. 
14  MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, parte especial. Tomo XXXVIII. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1984, p. 365 
15 STJ - ERESP: 935608 SP 2010/0209855-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 
24/11/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/02/2012) 



 19 

contratuais demonstra uma direção do cumprimento rebus sic stantibus (estando as 

coisas como estão). Caso haja uma modificação abrupta na relação contratual entre as 

partes, o contrato não pode continuar em vigor e deverá ser reajustado. A 

instrumentalização do ajuste será dada pela cláusula de onerosidade. Em linhas gerais, 

é a aplicação de um princípio em que, presente a situação imprevista, o contrato deve 

ser ajustado à nova realidade. Disto se tem o chamado revisão contratual. 

O jurista Carlos Roberto Gonçalves entendeu que a teoria que versa acerca da 

imprevisão foi adaptada e difundida por Arnoldo Medeiros da Fonseca em sua obra 

“Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão”. Em razão da forte resistência oposta à teoria 

revisionista, Arnoldo incluiu o requisito da imprevisibilidade para possibilitar a sua 

adoção. In verbis: 

“Assim, não era mais suficiente a ocorrência de um fato extraordinário para 

justificar a alteração contratual. Passou a ser exigido que fosse também 

imprevisível. E por essa razão que os tribunais não aceitam a inflação e 

alterações na economia como causas para a revisão dos contratos. Tais 

fenômenos são considerados previsíveis entre nós. A teoria da imprevisão 

consiste, portanto, na possibilidade de desfazimento ou revisão forçada do 

contrato quando, por eventos imprevisíveis e extraordinários, a prestação de 

uma das partes tornar-se exageradamente onerosa — o que, na prática, é 

viabilizado pela aplicação da cláusula rebus sic stantibus, inicialmente 

referida”.16 

 

A teoria contratual tradicional defende, com base nos princípios dos operadores 

antigos, a sanctity of the contracts (santidade dos contratos), ou seja, a imutabilidade 

dos contratos, devendo as partes limitarem-se a cumprir aquilo que foi pactuado, com 

fundamento no pacta sunt servanda (do Latim “Acordos dever sem mantidos”)17, do ato 

jurídico perfeito e do direito adquirido. 

A melhor prática do direito não admite uma aplicação literal do instituto do pacta 

sunt servanda. A relativização completa dos contratos não é defendida, mas sim uma 

visão voltada à realidade econômica e financeira atribuída ao documento assinado, 

                                                
16 Gonçalves, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 3, 9ª ed.. São Paulo : Saraiva, 2012, .p. 52-
53, apud STJ, REsp 407.097/RS, rel. Min. Ari Pargendler, DJU, 29 de setembro de 2003, pg. 142 
17  CRETELLA NETO, José. Contratos Internacionais de Comércio. Millenium: Campinas, 2010. p. 12. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Superior_Tribunal_de_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ari_Pargendler
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_da_Justi%C3%A7%C3%A3o_da_Uni%C3%A3o
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objetivando seu cumprimento de forma justa, e sem onerar demais um lado ou atribuir 

lucros maiores a outro. 

De certo que o direito clássico admitia alterações nas obrigações contratuais com 

base na regra do rebus sic stantibus18, origem da denominada teoria da imprevisão que, 

incluída nas cláusula, deve ser entendida como exceção, sendo a regra o rigoroso 

cumprimento dos contratos. Segundo CRETELLA NETO, por essa teoria: 

 

(...) a execução das obrigações contratuais passa a não ser exigível nas 

mesmas condições pactuadas antes das alterações, o que leva a uma ideia 

diversa de exigibilidade: a execução das obrigações contratuais continua sendo 

exigível, mas não nas mesmas condições que antes e, para tal, necessário 

proceder a um ajuste no contrato19. 

 

Essa máxima não pode ser deixada para trás. Devemos avançar ainda mais nas 

técnicas contratuais e prever, no próprio contrato, a resolução do problema sem ter que 

ajustar, aditar ou sentar com as partes para discutir cláusulas contratuais. A isto 

podemos denominar de mutabilidade essencial dos contratos20. 

As alterações contratuais somente serão possíveis em condições bem precisas 

na aplicação dessa teoria da imprevisão, tais como: a) excessiva onerosidade para uma 

das partes; b) mudança nas circunstancias que envolvam a execução do contrato; c) o 

fato não deve ser imputável a qualquer das partes; d) imprevisibilidade da mudança nas 

circunstancias em relação ao momento da celebração contratual; e) nexo causal entre a 

circunstância alterada e a onerosidade excessiva daí resultante, que implica dispêndio 

acima do previsto para uma dos polos do contrato e determinada vantagem injusta a 

um desses.21 

Ao observarmos a economia em funcionamento, poderemos verificar a sua 

dinamicidade e movimento. Isso, em geral, traz à tona problemas para os operadores 

                                                
18 Deriva da fórmula 
contractus qui habent tractum sucessivum et dependentium de futuro rebus sic stantibus intelliguntur 
19 Idem 
20 Denominação própria 
21 Ibidem 
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de direito por não saber lidar com práticas comerciais correlacionadas a essa nova 

forma globalizada e variável de fazer negócio, levando-os a pensar que os modelos 

estáticos - aqueles em que o tempo não aparece explicitamente - são mais seguros 

para contratação e facilitação dos contratos comerciais. 

Na dinâmica econômica, o fator tempo tem importância fundamental para 

compreensão dos fenômenos macro e microeconômicos. A partir do elemento temporal, 

torna-se basilar à análise e a trajetória das outras variáveis: os preços ou as 

quantidades de bens específicos sob diversas estruturas de mercado; o produto da 

economia; a taxa de juros; a taxa de câmbio; a dívida pública, etecetera). O operador 

do Direito Comercial não pode se esquivar de pesquisar e entender essas variáveis 

dinâmicas, componentes de que se valem os comerciantes nas suas relações diárias de 

comércio. 

No longo ou médio lapso temporal de execução dos contratos, a trajetória da 

variável de interesse pode sofrer mudanças devido às seguintes alterações: externas 

aos objetos contratuais; externas em razão do desejo de uma das partes e externas em 

relação à área de atuação dos empresários. Por exemplo, quando é trazida à evidencia 

a trajetória das flutuações de curto prazo do produto da economia sabemos que a 

estabilidade das transações comerciais sofre alterações em função de mudanças da 

política monetária ou fiscal do governo, o que acarreta mudança de trajetória do pacto 

comercial celebrado entre as partes, mas dentro dos parâmetros celebrados no 

documento. É isso que observamos quando olhamos o mundo comercial em 

funcionamento. 

O Código Civil brasileiro de 2002 tratou, de forma destacada, sobre a 

conservação dos negócios. Isso fica evidente quando até mesmo em uma situação 

extremada de um negócio ser nulo haver a possibilidade da sua conservação, nos 

termos do art. 170.22. 

Ao estudar a onerosidade excessiva é possível contribuir na melhor prática e 

positivação desse mundo dinâmico e rápido em que o empresário está contido diante 

                                                
22 "Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que 
visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade." 
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deste recente modelo23 do ordenamento jurídico brasileiro e como adequá-lo com os 

requisitos de defesa de interesses da sociedade presentes tanto no Código Civil quanto 

na Constituição Federal, assim como na busca de um corpo social mercantil e 

capitalista24 inserido num modelo de cultura globalizada25. 

É de entendimento da maioria dos jurisconsultos que cláusulas de preservação 

contratual visam um interesse econômico (diminuição de riscos), podendo vislumbrar 

também como um modelo de funcionalização e justiça contratual. O contraponto interno 

a ser destacado seria um eventual prejuízo, não como definido pelo art. 157 do Código 

Civil de 2002, mas sim a partir de uma visão ampliada, como instrumento que possibilita 

a mudança no contrato, tendo como objetivo buscar respeitar exatamente a função 

social e o princípio da justiça contratual. 

Como supracitado, a tentativa de minorar os efeitos da onerosidade excessiva se 

aperfeiçoou objetivando a queda de porcentagem dos riscos empresariais. Tais 

cláusulas buscam a readaptação do que foi previsto no contrato, através da sua 

rediscussão, no momento em que o cumprimento do contrato se faz bastante oneroso 

para uma das partes, em decorrência de situações que não foram previstas no 

momento da celebração do negócio.  

A cláusula de hardship, que será amplamente discutida e analisada em capítulo 

oportuno, acaba por exigir portanto uma certa criatividade dos negociadores, ao tentar 

prever determinados acontecimentos que naquele momento seriam impensáveis, 

preenchendo estes hiatos a fim de diminuir os riscos do contrato em sua forma geral, 

formando verdadeiro costume26. 

A onerosidade excessiva vem à tona neste momento de descompasso entre o 

que foi acordado e a realidade atual.  

 

                                                
23 CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993, p.124.). 
24 CASTRO, Carlos Alberto Farracha de; NALIN, Paulo. Economia, mercado e dignidade do sujeito. In 
SILVEIRA RAMOS, Carmem Lucia et alii (org.). Diálogos sobre direito civil: construindo uma 
racionalidade contemporânea. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 104-109. 
25 HINKELAMMERT, Franz J. La caída de las torres. In Crítica Jurídica Revista Latino americana de 
política, filosofia y derecho. Curitiba: Unibrasil, n. 20, Jan/Jul 2002, p. 101 
26 STRENGER, Irineu. Direito do comércio internacional e Lex Mercatoria. São Paulo: LTr, 1996, p.78. 
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2.3. FUNCIONALIDADE DA CLÁUSULA E CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS  

 

 

 

A execução dos contratos pode se dar de forma adiada e espaçada no tempo, 

notadamente nos contratos de trato sucessivo e execução diferida. Isso implica na 

necessidade de um controle de execução continuada de seus efeitos perante as partes, 

justificando-se a quebra do paradigma da imutabilidade dos pactos. Desse modo se tem 

a necessidade “de substancial garantia da autonomia privada”27.  

O contrato perfeitamente executável e a sua conservação ao longo do tempo são 

fatores que auxiliam nas práticas comerciais mais complexas. Reajustes durante o 

período do contrato facilitam tanto a ação dos operadores jurídicos, quanto a vida dos 

comerciantes em suas relações entre si. 

Mais que isto, com o controle da funcionalidade dos pactos, segundo Roppo, 

retrato fidedigno das regras de bom funcionamento do mercado, as operações 

econômicas se resumem em um contexto no qual, observadas estas “regras do jogo” 

contratuais, “o ordenamento garante, sobretudo aos operadores, a abstracta 

possibilidade do lucro; garante genericamente as premissas e as condições formais de 

obtenção do mesmo.” O que vale dizer, conclui, “que o direito tutela o sistema de 

mercado no seu conjunto, e não os interesses particulares dos operadores singulares 

que agem no mercado”28.  

Em relação ao tema em discussão, numa época marcada pela adequação do 

direito civil à luz da Constituição Federal, Maria Luiza Feitosa leciona que:  

  

Embora a constituição econômica não se ocupe exatamente da autonomia 

privada, mas da iniciativa econômica em geral ao estabelecer princípios e 

regras relativos à ordenação da economia, ela acaba por regular as condições 

                                                
27 ROPPO, Enzo. O contrato. Coimbra: Almedina, 1988, p. 222. 
28 Ibidem, p. 225 
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jurídicas da contratação e interveniência no chamado ‘justo’ contratual29.  

  

Dos ensinamentos de Maria Luiza Feitosa pode-se extrair:  

  

[...] a força obrigatória oriunda do vínculo contratual, na forma concebida pelo 

individualismo jurídico, resultou ultrapassada em virtude da constatação 

inequívoca de que o contrato cria simplesmente uma situação jurídica passível 

de alterações, pelas partes ou por um poder exterior. Significa que o contrato 

não gera uma conjuntura definitiva, inconteste e incontroversa, como se queria 

anteriormente, mas cria uma situação perfeitamente passível de alterações, 

inclusive externas e posteriores à execução da avença30.  

 

Com base nas argumentações expostas fica a compreensão de que todos os 

contratos bilaterais cuja execução se prolonga no tempo (contratos de longa duração) 

devem possuir o dever recíproco de execução das obrigações por parte dos operadores 

do direito e dos contratantes. Ademais, os contratos deverão conter cláusulas que 

permitam os ajustes e adequações necessárias ao cumprimento do objeto. Neste 

sentido, quando existir qualquer fator que desequilibre economicamente o cumprimento 

do contrato, bem como a sua funcionalidade por circunstâncias supervenientes à sua 

formação, será possível à parte contratante que estiver em desvantagem conciliar 

circunstancias mais favoráveis para a continuidade da relação negocial. 

 Pablo Stolze e Roberto Pamplona Filho assim elucidam o aspecto da 

sinalagmaticidade funcional, ao afirmar que:   

  

[...] de fato, somente poderá atingir o tão almejado solidarismo social, em fina 

sintonia com a proteção da dignidade da pessoa humana, se o contrato buscar, 

de fato, o equilíbrio entre as prestações das partes pactuantes, evitando-se, 

assim, o abuso do poder econômico e a tirania – já anacrônica – do vetusto 

                                                
29 FEITOSA, Maria Luiza P. Alencar M. Paradigmas inconclusos: os contratos entre a autonomia privada, 
a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p. 444. 
30 FEITOSA, Maria Luiza P. Alencar M. Paradigmas inconclusos: os contratos entre a autonomia privada, 
a regulação estatal e a globalização dos mercados. Coimbra: Editora Coimbra, 2007, p. 321. 
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pacta sunt servanda31.  

  

Assim sendo, a máxima da equivalência material em seu sentido objetivo32, que 

provoca o reexame do objeto contratual para cada uma das partes do contrato, estando 

nesse bojo os direitos e deveres que devem ser respeitados pelas partes envolvidas 

tem a finalidade de corrigir eventual desequilíbrio desses mesmos direitos e deveres, de 

maneira que a função social do contrato seja resguardada33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, volume IV: 
contratos tomo 01: teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 60-61. 
32 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no CDC e no novo Código Civil. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 6, n.º 55, mar./2002. Disponível em: 
<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=2796>. Acesso em: 23 jan. 2008. 
33 DRUCK, Tatiana Oliveira. In: TIMM, Luciano Benetti. Direito de empresa e Contratos – Estudo dos 
impactos do Novo Código Civil. São Paulo: Thomson, 2006, p. 66. Ressalva a autora que: “A prudência 
estará no meio termo, ou seja, embora se reconhecendo no contrato uma função de viabilizar a coesão 
social e a justiça no caso concreto, não pode ser esquecida sua função econômica em uma sociedade 
capitalista (...).”. 
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3. O CONTRATO E A ADEQUAÇÃO COMERCIAL 

 

 

3.1. PRINCÍPIOS SOCIAIS 

 

A liberdade na confecção dos contratos comerciais, bem como na criação de 

cláusulas para proteger determinadas práticas comercias não podem ser levadas ao 

nível do descontrole geral. As convenções, a própria Constituição, os princípios, entre 

outras fontes do direito servem para “freiar” a ambição do empresário em redigir um 

contrato aquém dos costumes e das boas práticas da sociedade e do comercio. 

No código civil francês da época de Napoleão, datado de 1804, há a 

predominância dos aspectos da liberdade contratual e da autonomia da vontade entre 

as partes, evidenciando o aspecto individual, ou seja, do homem, dando especial foco 

na sua relação comercial fechada e de interesse unicamente seu. Atualmente, porém, 

estes princípios são limitados pelo interesse social do contrato que demonstra uma 

evolução da visão do direito social, mas sem deixar de lado o individualismo que é 

óbvio em uma relação contratual. 

Sobre isso, discorre Caio Mario da Silva Pereira: 

“A função social do contrato é um princípio moderno que vem a se agregar aos 

clássicos do contrato, que são os da autonomia da vontade, da força obrigatória, da 

intangibilidade do seu conteúdo e da relatividade dos seus efeitos.” 34 

Tal modernidade tem de ser destrinchada ao passo que constrói-se nova forma 

de redigir cláusulas contratuais. 

 

 

3.1.1 Função Social 

                                                
34 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de direito civil: contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 
15. 



 27 

O Código Civil de 2002, mais precisamente em seu artigo 421, é claro ao 

lecionar que: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”. 

Isso demonstra de forma clara a vontade de intervencionismo, cada vez maior, 

do Estado nas relações contratuais, que deixa conceitos como o individualismo e o 

voluntarismo, símbolo primordial de um ideal liberal, do século XIX de lado, e passa a 

ter preocupações de ordem social, voltando suas atenções principais para o princípio 

da boa-fé objetiva e a busca do Estado Social. 

A natureza jurídica da função social do contrato deve ser compreendida sob um 

olhar coletivo e social, mas sem se distanciar da função óbvia de composição entre dois 

agentes. Assim, esse conceito de função social se preocupa com um contrato que não 

pode trazer onerosidade excessiva, desproporção e injustiça social, bem como, não 

pode violar interesses individuais que abranjam a proteção da dignidade humana. 

Nelson Nery Junior afirma que a função social dos contratos possui a condição 

de cláusula geral: 

O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem 

pelos valores da solidariedade (CF, art. 3º, I) e da justiça social (CF, art. 170 caput), da 

livre-iniciativa, for respeitada a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não se 

ferirem valores ambientais (CDC, 51, XIV) etc. 35 

Uma pergunta poderá ser ventilada: Qual é a função social do contrato? 

 

a) Pacificação social (certeza e segurança) 

Um dos primeiros objetivos do Direito, bem como de seus operadores deve ser, 

então, a garantia da paz e do equilíbrio das relações sociais, evitando conflitos com fins 

de promover o desenvolvimento do grupo social (sociedade) com redução das 

desigualdades existentes. É de bom grado elucidar que não é correto afastar a vontade 

                                                
35, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 336. 
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intrínseca do empresário em lucrar com qualquer ação ou omissão feita por ele. De 

nenhuma maneira tal “vontade” é vista como errônea, antiética ou antissocial. 

As leis são impostas à sociedade pelos legisladores, sendo testadas, e tendo sua 

eficácia comprovada em dados de ciência empírica que demonstrem a adequação das 

normas com a realidade social em que ela deve atuar, em especial refletindo os reais 

valores e bens jurídicos, que precisão de proteção por todos os que compõem o seio 

social. 36 

A solução de conflitos no âmbito empresarial e contratual deve se basear neste 

tipo de norma que surge do contexto social, e reflete a própria forma de viver da 

população e do grupo em toda sua riqueza prática do dia-a-dia. Os conflitos devem ter 

uma solução próxima da realidade37 para que o magistrado não crie precedente judicial 

sem o contexto factual e fora do prisma social, impostas e dissociadas da realidade 

empírica, distantes de números técnicos que operam um legislador e um jurista. 

 

b) Circulação de riquezas 

O contrato possui diversas funções, mas uma das mais importantes é a da 

função ou valor econômico do pacto contratual, na medida em que o mercado pactua e 

garante a circulação de riqueza e propagação de bens e direitos, sendo que é esta a 

sua principal destinação, eis que contrato sem função econômica não é contrato. 38 

Pode dizer-se que o contrato tendo como parte o empresário visa o lucro da 

atividade empresarial, visando a troca e a produção de riquezas: 

“os contratos são mecanismos interindividuais de organização da troca e da 

produção” 39 

Efetivamente, sem os contratos empresarias para movimentar a economia, 

especialmente os contratos de compra e venda, de empréstimo e de permuta, a 

                                                
36 SOUTO, Cláudio. Ciência e Ética no Direito: uma alternativa de modernidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1992, p. 90 
37 Idem 
38 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004., p. 34 
39 BROUSSEAU, Eric. L´économie des contrats. Paris: 1993. P, 109 
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sociedade atual de consumo não existiria. A utilidade categórica do contrato está, 

portanto, em ser instrumento que possibilita e regulamenta o movimento de riquezas 

dentro da sociedade. 40 

Roberto Lisboa na mesma linha afirma que: 

 

“todo o negócio jurídico compõe o aparato da atividade de circulação de 

riquezas, com vista ao progresso da coletividade, e não apenas do produtor”, e 

conclui que “foi o dirigismo econômico responsável pela flexibilização, em 

alguns casos, e rigidez, em outros, dos princípios gerais do contrato”. 41 

 

A circulação de riquezas é o ponto base para qualquer relação negocial. 

Obviamente que o empresário visa o lucro. Mas sem a atividade empresarial seria muito 

difícil existir postos de empregos, consumo e economia privada. 

 

c) Proteção contra cláusulas abusivas 

Algumas classes são protegidas por lei específica. Porém, diferentemente do que 

pensamos em senso comum, não só nas relações de trabalho, consumerista, com 

seguradoras etc. que existem a abusividade contratual em seu sentido estrito. 

Existe uma série de contratos comerciais, entre empresários, que acabam 

gerando condutas abusivas durante sua execução, em seu cumprimento obrigacional. 

Exemplo: contratos de know-how 42, build to suit 43 , turn key 44 , empreitada de 

construção civil, entre diversos outros. 

No entanto, é bom relembrar que a onerosidade excessiva também caracteriza 

prática abusiva de uma relação contratual. A partir do momento em que a obrigação 

pactuada fica dispendiosa, sem a visualização do lucro esperado pelo empresário, 

transforma o contrato em impossível de ser cumprido. 

                                                
40 LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos. São Paulo: RT, 1997., p. 92-94 
41 Idem 
42 Quando o empresário tem um saber diferenciado. Ou seja, seu conhecimento facilitaria uma atividade 
comercial, exemplo: franquia 
43 Contrato de construção, instalação e organização de um estabelecimento comercial. 
44 Contrato onde a empresa já deixa tudo pronto para o contratante. Só precisa iniciar a atividade. 
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3.1.2 Equilíbrio Contratual 

 

O equilíbrio contratual é garimpado da conclusão e positivação da Teoria da 

Causa. Tal teoria diz que a prestação de uma das partes têm sua causa na 

contraprestação da outra parte (sinalagma). Diante da paridade econômica, em sendo o 

contrato oneroso, o sacrifício de um dos contratantes deve equiparar-se ao do outro. 

A positivação de tal premissa é encontrada facilmente no código civil nos instituto 

abaixo apresentados: 

 

a) Lesão: se obriga a prestação manifestamente desproporcional. 45 

Lesão é o defeito de consentimento em que a conduta volitiva de um agente é 

constrangida por necessidade premente (não se manifesta livre) ou pela inexperiência 

(não se manifesta consciente), resultando relação contratual em que contrai obrigação 

manifestamente desproporcional à prestação do outro agente. A lesão, portanto, 

caracteriza-se pela reunião de dois elementos:  

A primeira é subjetiva (isto é, relativa ao sujeito), é o cerceamento da vontade da 

parte declarante derivada de imediata necessidade ou inexperiência; e a segunda, de 

natureza objetiva (relativa ao objeto do negócio), é a desproporção manifesta entre a 

obrigação assumida pela parte declarante e a prestação oposta. 46 

 

b) Estado de Perigo: assume obrigação excessivamente onerosa. 47 

                                                
45 “Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou porinexperiência, se 
obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. 
§ 1o Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi 
celebrado o negócio jurídico. 
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte 
favorecida concordar com a redução do proveito.” 
 
46 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Civil, Vol. 1, Ed. Saraiva, São Paulo, 2003 
47 Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a 
pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente 
onerosa. 
Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo 
as circunstâncias 
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Da simples da escrita do legislador, é possível extrair a essência do artigo, que 

se baseia, sobretudo, na noção de necessidade. O necessitado assume a obrigação 

excessivamente onerosa como forma de evitar um dano. 

Pablo Stolze e Pamplona comentam um exemplo: 

 

“Não há como não se reconhecer a ocorrência deste vício no ato de garantia 

(prestação de fiança ou emissão de cambial) prestado pelo indivíduo que 

pretenda internar, em caráter de urgência, um parente seu ou amigo próximo 

em Unidade de Terapia Intensiva, e se vê diante da condição imposta pela 

diretoria do hospital, no sentido de que o atendimento emergencial só é 

possível após a constituição imediata de garantia cambial ou fidejussória.” 48 

 

Uma possível anulabilidade do contrato em razão do estado de perigo encontra 

fundamento na inexigibilidade de conduta diversa, pois está diante de duas formas de 

agir imperiosa. Desta forma, torna mais evidente ainda o princípio da função social do 

contrato, probidade e boa-fé, cláusula já supracitada de conteúdo ético e exigibilidade 

jurídica. Visa a uma equivalência material entre os contratantes, proibindo os contratos 

injustos. 

 

c) Onerosidedade Excessiva: prestação se torna excessivamente onerosa 49. 

É necessário ficar atento desde logo que a positivação da teoria da imprevisão 

vivificou consideravelmente a propositura de ações judiciais trazendo à apreciação do 

juiz contratos diversos, alegando uma enorme gama de acontecimentos que 

                                                
48 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de Direito Civil. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. (v. 1). P. 367 
49 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença 
que a decretar retroagirão à data da citação. 
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições 
do contrato. 
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua 
prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
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caracterizariam fatos extraordinários e imprevisíveis autorizadores da quebra de 

contrato, e pleiteando sua liberação sem maiores consequências. 

O conceito de onerosidade busca levar maior segurança para fornecedores e 

instituições que firmam contratos em massa e de longa duração, notadamente 

instituições financeiras, seguradoras, entre outros, uma vez que os agentes de 

contratos comerciais vem trazendo a discussão tal premissa, alegando inviabilidade 

econômica de índices de indexação (especialmente em contratos atrelados ao dólar, 

em que se questiona a comprovação de captação de recursos no exterior), com 

precedentes judicias e posterior postura jurisprudencial favorável aos tomadores dos 

empréstimos e serviços.  

 

3.1.3 Boa-fé Objetiva 

 

O princípio da Boa-fé presente em todo código civil, não está colocado diferente 

no direito dos contratos ao impor aos contratantes a condição de agir de maneira não 

arbitrária e moderada no exercício de suas prerrogativas contratuais, impedindo que 

façam uso de seus direitos de forma desequilibrada, gerando encargos e prejuízos 

desproporcionais à parte contrária. 

Tal limitação tem uma aplicação tríplice: 

a) Regra de Conduta às Partes (art. 422 CC)50 ; b) Regra de Interpretação (art. 

113 CC)51 ; e c) Regra Limitadora do Abuso de Direito (art. 187 CC)52.   

 

Como também deveres anexos ou acessórios: 

a) Dever de Lealdade 

                                                
50 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
51 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 
celebração. 
52 Art. 187. 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. 
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Pelo dever de lealdade a parte não deve agir de modo a causar prejuízos 

imotivados à outra. Não basta que se cumpra fielmente o contrato; deve se proceder de 

forma que melhor atenda aos interesses comuns. 

 

b) Dever de Informação 

Pelo dever de informação o contratante deve informar à outra parte os fatos 

relevantes envolvendo o objeto do contrato; se aplica ainda que a comunicação possa 

prejudicar aquele que detém a informação. 

 

c) Dever de Cooperação 

É o cooperar para o cumprimento do contrato: auxílio que a parte deve prestar à 

outra na consecução dos fins do contrato. A cooperação significa maior chance de 

conclusão ou de adimplemento contratual. 

 

d) Dever de Segurança 

Pelo dever de segurança cabem aos contratantes garantir a integridade de bens 

e direitos do outro, em todas as circunstâncias próprias do vínculo que possam oferecer 

algum perigo. 

 

e) Dever de Sigilo (confidencialidade) 

Está relacionado ao dever de sigilo sobre as informações obtidas no curso do 

contrato, para que não cause prejuízo em virtude da divulgação de informações 

confidenciais. 

 

f) Dever de Não Concorrência  

Esse dever pode ser implícito, se decorre da natureza do negócio. 
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3.2. SISTEMATIZAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

 

a) Abuso de Direito: exercício inadmissível de posições jurídicas (art. 187). 

O exercício de uma faculdade que, embora inicialmente tutelado pela lei, 

extrapola os limites estabelecidos pelas regras de convivência em sociedade, 

transgredindo a finalidade social para a qual foi inicialmente conferido ao seu titular. 

 

b) Venire contra factum proprium: vedação do comportamento contraditório.  

Adotada uma postura por um contratante, ele deve agir de acordo com ela e não 

pode alegar a nulidade do ato que ele mesmo celebrou. 53 

 

c) Supressio (Verwirkung): a não adoção reiterada de uma postura esperada ou 

possível impede sua adoção posterior. 

Pelo modo como as partes vêm se comportando ao longo do contrato, certas 

faculdades contratuais que poderiam ser exigidas originalmente sofrem alteração, 

criando-se a legítima expectativa de renúncia de determinado direito.  

Exemplo: locador de um imóvel que, durante um longo período, aceita receber o 

aluguel com 10 dias de atraso. Após, resolve o locador mudar sua conduta e exigir a 

multa moratória do período. Houve a mudança repentina do comportamento, frustrando 

a legítima expectativa do inquilino 

 

d) Surrectio (Erwirkung): adoção reiterada de uma postura esperada, que cria um 

direito subjetivo à outra parte.  

                                                
53 “Título de propriedade outorgado pelo poder público, através de funcionário de alto escalão. Alegação 
de nulidade pela própria administração objetivando prejudicar o adquirente: inadmissibilidade. Se o 
suposto equívoco no título de propriedade foi causado pela própria administração, através de funcionário 
de alto escalão, não há que se alegar o vício com o escopo de prejudicar aquele que, de boa-fé, pagou o 
preço estipulado para fins de aquisição. Aplicação do princípio nemo potest venire contra factum 
proprium” (STJ, 2ª Turma, RESP 47015/SP, Rel. Min. Ademar Maciel, DJ, 9-12-1997). 
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A surrectio, ao contrário da supressio, representa uma ampliação do conteúdo 

obrigacional. Aqui, a atitude de uma das partes gera na outra a expectativa de direito ou 

faculdade não pactuada. Exemplo: vendedor sempre prestou assistência técnica ao 

equipamento vendido, sem cobrar nada a mais. Por consequência, gerou a expectativa 

de que o serviço estava incluído no preço. 

 

e) Exceptio Doli: exercício de um direito pactuado ou legalmente reconhecido 

com dolo. Exemplo: exercício, com abuso de direito, da cláusula de limitação ou 

exoneração de responsabilidade.  

 

f) Tu Quoque: a parte exige algo que também foi por ela descumprido ou 

negligenciado; um comportamento que ela própria não observou (exceção de contrato 

não cumprido). 

Exemplo: se a franqueadora autoriza o ingresso de terceiro em zona exclusiva, o 

franqueado daquele território pode pressupor que a exclusividade não é essencial ou 

que seu descumprimento será tolerado e poderá se estabelecer em outro território. 

 

 

3.3. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS 

 

 

Na mesma linha de pensamento, resumir o princípio da relatividade dos efeitos 

dos contratos tendo por base o fundamento de que terceiros não envolvidos na relação 

contratual não estão submetidos ao efeito deste é uma acepção errônea (res inter alios 

acta neque prodest). Assim, com base nesse instituto, decisões, obrigações e 

resultados ficam “fechados” nas linhas contratuais.  

Dessa maneira, a eficácia contratual só é aplicável às pessoas que dele 

participam. Não podemos tomar outra via de que o estudo da relatividade dos efeitos 
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dos contratos envolve a questão dos efeitos contratuais, ou seja, em relação às 

pessoas que esses efeitos atingem, no sentido ativo, passivo ou quanto à 

disponibilidade. 

Contudo, esse princípio não é absoluto. Pois está submetido ao já citado 

princípio da função social do contrato, pois o contrato possui um papel social e não 

pode ser ignorado. Dessa forma, pode até mesmo ser invocado contra outras pessoas 

que violem o negócio jurídico, ensejando responsabilidade civil extracontratual 

(aquiliana).  

Com o conceito clássico da pacta sunt servanda sendo objeto de estudo e 

posteriormente de alterações ao longo da prática do direito e do mercado, começaram a 

surgir reflexos na redação dos contratos comerciais nesse lapso temporal. Pensando 

em um contrato paritário e preocupado com os princípios advindos dos costumes de 

mercado e de constituições modernas, viu-se a impossibilidade de extinção ou 

alteração unilateral do contrato. Não mais uma parte detentora de aporte financeiro 

poderia resilir e denunciar o contrato comercial sem sofrer consequências de cunho 

patrimonial e/ou extrapatrimonial. 

Muito comum advogados de grandes empresas instruírem seus clientes a agirem 

de maneira rígida sem se preocupar com a condição da outra parte do contrato. No 

mercado competitivo em que estamos contidos, a concorrência muitas vezes é desleal. 

Assim, resilição contratual pode afetar drasticamente a saúde financeira de uma 

empresa resultando a falência do fornecedor. 

A relativização do conceito da força obrigatória dos contratos trouxe a 

possibilidade de revisão do contrato possibilitando a parte lesada ficar protegida, como 

exemplo: onerosidade excessiva; lesão; retorno do investimento etc. 

Somente a título exemplificativo, a visão retrograda de que o efeito do contrato 

só se manifestava entre as partes contratantes, não aproveitando ou prejudicando 

terceiros, não existe no ordenamento. Terceiros não eram atingidos pelos efeitos do 

contrato denunciado ou reformado. O bom direito superou tal premissa e fez surgir uma 

gama de contratos que afetavam uma coletividade, exemplo: contratos de massa 
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(danos causados a terceiros); produto ou serviço defeituoso (CDC); locador que 

prejudica o condomínio; cláusula de exclusividade; responsabilidade ambiental etc. 

Nessa mesma via de pensamento, alguns contratos específicos projetam efeitos 

na esfera jurídica de quem não participou de sua celebração. Todos os encargos 

permanecem com o contratante e todos os direitos são adquiridos pelo terceiro. 

Podemos citar como exemplo principal: o contrato de seguro de vida. 

No âmbito do Direito do Trabalho, existem as convenções coletivas de trabalho, 

cujo conceito é definido no artigo 611 da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT): 

“Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou 

mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 

condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às 

relações individuais do trabalho.”. 

O Princípio da Relatividade dos Contratos tem de seguir na realidade fatídica da 

sociedade. Alguns precedentes judiciais remam a favor e contra tal premissa. 5455 A 

liberdade de redação contratual, hoje em dia, atinge níveis de excelência – redigidos de 

forma clara e lúcida - pelo operador do direito. A relativização da força obrigatória dos 

contratos, como continuidade do pensamento, já é realidade.  

Exemplos de participação de terceiros existem no ordenamento jurídico pátrio. 

Sendo importante trazer seus conceitos e efeitos práticos para melhor entendimento 

acerca do que será discutido posteriormente.   

 

                                                
54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES Pretensão de cobrança julgada procedente em 
relação ao contratante e extinto o processo sem resolução de mérito em relação à beneficiária dos 
serviços, reconhecida sua ilegitimidade passiva Terceiro que não pode ser compelido a cumprir contrato 
pelo qual não se obrigou, pois os contratos só geram efeitos entre as partes contratantes (princípio da 
relatividade dos contratos) Sentença mantida Recurso não provido. (1049269620098260008 SP 
0104926-96.2009.8.26.0008, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 27/02/2012, 33ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 28/02/2012). 
55 INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Pagamento realizado à autora com cheques sem fundos de 
terceiro Recusa da endossante ao pagamento do débito Alegação de abertura fraudulenta de conta 
corrente em nome da emitente dos títulos Pretensão da endossatária de responsabilizar o banco sacado 
pelo prejuízo Inadmissibilidade Princípio da relatividade dos contratos Fraude não comprovada Ausência 
de nexo de causalidade Sentença mantida Recurso improvido. (2010433320108260100 SP 0201043-
33.2010.8.26.0100, Relator: Ligia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 13/06/2012, 14ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 20/06/2012) 
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a) Estipulação de Favor de Terceiro: uma pessoa convenciona com outra certa 

vantagem em benefício de terceiro. 56 

O contrato com estipulação em favor de terceiro é composto por: 

Estipulante: é aquele que estipula que alguém realize uma obrigação em favor de 

terceiro; Promitente: é aquele que realiza o contrato com o estipulante se obrigando a 

realizar algo em favor de um terceiro; e Terceiro ou beneficiário: é aquele que não 

integra os polos da relação jurídica contratual, entretanto, é o beneficiário do objeto 

contratual firmado entre estipulante e promitente. 

 

b) Promessa de Fato de Terceiro: alguém promete a outrem que um terceiro irá 

realizar determinado fato, o qual fica obrigado pela prestação assumida. 57 

Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, 

quando este não executar. 

Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, 

dependendo da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do 

casamento, a indenização, de algum modo, venha a recair sobre os seus bens. 

Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, 

depois de se ter obrigado, faltar à prestação. 

                                                
56 Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. 
Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, 
ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar 
nos termos do art. 438. 
Art. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a 
execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. 
Art. 438. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, 
independentemente da sua anuência e da do outro contratante. 
Parágrafo único. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. 
 
57 Art. 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o 
não executar. 
Parágrafo único. Tal responsabilidade não existirá se o terceiro for o cônjuge do promitente, dependendo 
da sua anuência o ato a ser praticado, e desde que, pelo regime do casamento, a indenização, de algum 
modo, venha a recair sobre os seus bens. 
Art. 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este, depois de se ter 
obrigado, faltar à prestação. 
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c) Contrato com Pessoa a Declarar: um dos contratantes tem o interesse em 

fazer-se substituir por pessoa cujo nome pretende ocultar, no momento da celebração 

do negócio.58 

O contrato com pessoa a declarar é negócio jurídico por meio do qual um dos 

contratantes se compromete a indicar, no prazo assinado, com qual pessoa a outra 

parte se relacionará, exigindo-se a partir daí o cumprimento dos direitos e obrigações 

decorrentes. Assim, um terceiro ingressará na relação contratual que, por motivos 

quaisquer, não foi desde a conclusão do negócio identificado perante a outra parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Art. 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de cinco dias da conclusão do 
contrato, se outro não tiver sido estipulado. 
Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma 
que as partes usaram para o contrato. 
Art. 469 . A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e 
assume as obrigações decorrentes do contrato, a partir do momento em que este foi celebrado. 
Art. 470 . O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários: 
I - se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la; 
II - se a pessoa nomeada era insolvente, e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. 
Art. 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato 
produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. 
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4. ONEROSIDADE EXCESSIVA E A CLÁUSULA DE HARDSHIP 

 

 

Inicialmente, vale destaque à conceituação realizada por Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald59 acerca da Cláusula de Hardship:  

 

“A cláusula de hardship encontra assento no direito contratual internacional. 

Durante a execução do contrato, circunstâncias econômicas, políticas ou 

sociais podem alterar de maneira fundamental o equilíbrio econômico do 

contrato. Dependendo da extensão dos efeitos de tal evento, os contratantes 

poderiam ver-se impossibilitados de executar as suas obrigações nos moldes 

avençados. Nestes casos, a cega obediência ao princípio da força obrigatória 

do contrato conduziria a objetivo contrário à proteção do interesse dos 

contratantes envolvido em decorrência de alteração fundamental das 

circunstâncias contratuais.” 

 

Em apertada síntese do trecho mencionado retira-se que a cláusula de hardship 

se define pela convenção das partes de cláusulas expressas que excepcionem a 

efetivação do contrato em situações pré-definidas. Ou seja, refere-se a uma mitigação 

do pacta sunt servanda. Seguir-se-á uma melhor demarcação e análise das fontes, 

condições e utilidades deste instrumento que é a cláusula de hardship. 

 

 

4.1. REQUISITOS DA ONEROSIDADE EXCESSIVA   

 

 

O conceito de onerosidade excessiva origina-se da implantação do princípio 

pacta sunt servanda. A ideia de que, uma vez determinado a relação negocial, este 

deveria ser precisamente respeitado não podendo o devedor dele se desvencilhar. Este 

                                                
59  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Direito dos Contratos. Vol. 4. 

4 ed. Salvador: Juspodivm, 2014. p.240 
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enunciado clássico do direito das obrigações sofre evoluções e se depara com uma das 

teorias mais convincentes e de maior caráter histórico no âmbito do Direito Privado, à 

cláusula rebus sic stantibus, cujo objetivo, em síntese, é o de auxiliar ao devedor 

liberar-se do vínculo – ou até mesmo adaptá-lo –, quando circunstâncias 

supervenientes e profundas alterarem o tratado primitivo.  

É nesse contexto que aparecem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

os primeiros casos de utilização da cláusula rebus sic stantibus, para mitigar o problema 

do aumento em contratos de execução continuada60. Ainda na década de sessenta, em 

1963, formulou-se nova investida de reforma do Código Civil de 1916, mediante um 

novo Anteprojeto do Código de Obrigações, de autoria de Caio Mário da Silva Pereira61, 

que contemplava uma disciplina para o assunto da modificação das circunstâncias 

negociais. Ainda mais uma vez não se solidificou a reforma do Código Civil mediante 

este anteprojeto. Foi indispensável aguardar a constituição de nova comissão de 

juristas, em 1969, mediante a coordenação do Professor Miguel Reale, para que se 

desenvolvesse um novo anteprojeto de Código Civil. 

A definição de onerosidade excessiva não pode ser concebida de uma forma 

única; unilateral; de um único ponto de vista. Deve existir, para ser aplicável, para 

ambas as partes (devedor ou credor), buscando reestabelecer o equilíbrio que 

originalmente existia. 

                                                
60 Ver, por exemplo, a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário nº 56.960/SP, datada 

de 13.11.1964, Relator Ministro Hermes Lima, 2ª Turma: “Cláusula rebus sic stantibus. A cláusula aplica-se aos 

contratos de empreitada. A cláusula só ampara o contratante contra alterações fundamentais, extraordinárias das 

condições objetivas em que o contrato se realizou. Ela não visa, porém, eliminar riscos de negócio, riscos inerentes 

ao próprio sistema econômico vigente no país. No caso o recorrente não perdeu, deixou apenas de ganhar aquilo que 

pelo seu cálculo, seria seu justo lucro. Mas a doutrina da imprevisão não objetiva reajustá-los. Ainda no caso em 

apreço não era imprevisível o aumento do salário mínimo. Recurso conhecido e provido para julgar a ação 

improcedente”. Em seu voto, o Relator faz expressa menção às premissas aqui indicadas: “A aplicação da cláusula 

rebus sic stantibus ganha terreno em nosso direito e isto se explica não só pelo princípio de justiça nela existente, 
como também porque, em períodos de violenta inflação, a oscilação de preços exige para os negócios uma garantia 

jurídica contra seus efeitos desastrosos. As modificações violentas e imprevisíveis das condições objetivas em que os 

contratos se consumam justificam a intervenção da justiça para reparar os graves danos que daí podem decorrer. 

Tanto no campo do direito civil como no de direito administrativo a cláusula referida tem aplicação cada vez mais 

ampla. Aplica-se, sem dúvida, aos contratos de empreitada”. 

61 Sobre esta matéria, ver, por exemplo, Fábio Siebeneichler de Andrade, Da codificação – Crônica de um conceito, 

p. 93, Livraria do Advogado, 1997; Cristiano de Sousa Zanetti, Direito contratual contemporâneo – A liberdade 

contratual e sua fragmentação, p. 145, Método, 2008. 
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O Código de Defesa do Consumidor, lei de proteção ao cliente e consumidor do 

produto ou serviço, largou na frente e redigiu o artigo 6º, in verbis: 

 

 “art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

V- a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas”. 

 

O próprio Código Civil de 2002, por sua vez, aborda muito a condição de 

alterações supervenientes que oneram o contrato. Vejamos o artigo 317: “Quando, por 

motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação 

devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de 

modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. 

E continua no artigo 480: “Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma 

das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo 

de executá-la, afim de evitar a onerosidade excessiva” 

O mesmo diploma prevê na Seção IV a resolução por onerosidade excessiva: 

 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de 

uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem 

para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, 

poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a 

decretar retroagirão à data da citação. 

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar 

eqüitativamente as condições do contrato. 

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, 

poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de 

executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. 
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A conceituação do artigo 478, bem como sua interpretação, é conhecida através 

do Enunciado 365 da IV Jornada de Direito Civil62 (2006): 

 

“Art. 478. A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento 

acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a incidência da 

resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, 

independentemente de sua demonstração plena” 

 

É necessário destrinchar o que realmente pode se configurar como 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Extraordinário: Evento externo ao 

contrato (não imputável às partes); e Imprevisível: Sem possibilidade de previsão 

(riscos normais ou inerentes). 

A V Jornada de Direito Civil consagrou o Enunciado 439:  

 

“A revisão do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve 

levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, 

observar-se-á a sofisticação dos contratantes e a alocação de riscos por eles 

assumidos com o contrato.”  

 

A jurisprudência pátria já firmou entendimento que alguns acontecimentos não 

são imprevisíveis, tais como: (i) mudança no padrão monetário; (ii) inflação; (iii) 

recessão econômica; (iv) aumento da dívida pública; (v) majoração ou minoração de 

alíquotas; (vi) variação do câmbio; e (vii) desvalorização monetária. 

Não podemos confundir onerosidade excessiva com o instituto da lesão: “Ocorre 

a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se 

obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta” (art. 

157 CC) 

                                                
62 CFJ,. Enunciados Aprovados - IV Jornada de Direito Civil. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 20 Nov. 

2008. Disponível em: investidura.com.br/biblioteca-juridica/doutrina/direitocivil-geral/1794-enunciados-aprovados-

iv-jornada-de-direito-civil. Acesso em: 03 Jul. 2018 
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No entanto, também se pode verificar a prestação desproporcional, com a 

onerosidade excessiva de uma das partes. A lesão, exemplo clássico de vício de 

consentimento, é aonde a obrigação já nasce onerosa. 

Mesmo com todo bojo aqui supracitado, a legislação brasileira ainda não 

conseguiu adentrar o problema empresarial e contratual de uma forma clara e objetiva. 

Não obstante esta falta de objetividade do legislador, e em harmonia com a 

concepção clássica da figura da onerosidade excessiva, verifica-se a necessidade de 

discutir acerca dos critérios ponderativos muito mais elásticos para os contratos 

empresariais, em especial quando eles são constituídos por partes em desigualdade 

material ou desigualdade legislativa.  

Outra perspectiva de debate no que concerne as conjecturas da tese incide 

sobre a questão de conhecer se o devedor em mora pode pleitear a tutela da 

onerosidade excessiva, na proporção em que o Código de 2002 não dispôs 

terminantemente a respeito. 

Diante desta indeterminação dos legisladores, cumpre adotar posição flexível, no 

sentido de favorecer o prejudicado em provocar o judiciário e se valer desta via da 

onerosidade excessiva, na medida em que o próprio legislador não indicou a 

inexistência da mora como requisito necessário para a invocação do benefício.  

É válido, porém, firmar a circunstância de mora do devedor, a fim de 

compreender se ela pode ser desconsiderada: se, por exemplo, após a constatação da 

onerosidade excessiva o devedor se antecipar, afetará a sua posição jurídica. Há que 

se reputar a diretriz dos Princípios Unidroit, no sentido de que o devedor deva 

expressar a sua irresignação o mais cedo possível, o que, no Direito brasileiro, se 

configuraria em decisões no sentido de notificar o credor acerca de sua intenção e que, 

em cenário de haver desconformidade do artigo com o pleito de reajuste das condições 

do contrato, ingresse rapidamente com a ação própria63. 

                                                
63 Sobre o tema, ver a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “Recurso especial. Contrato bancário. 

Caracterização da mora. 1. Resta pacificado no âmbito da Augusta Segunda Seção desta Corte, o entendimento no 

sentido de que a simples demonstração de onerosidade excessiva dos encargos cobrados não basta para 

descaracterizar a mora do devedor e impedir a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito. 

Estas somente ficam impedidas se implementadas, concomitantemente, as seguintes condições: 1) o ajuizamento de 
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O Instituto Internacional para Unificação do Direito Privado (Unidroit) em 2010, 

redigiu o artigo 6.2.364 modulando os efeitos da hardship, in verbis: 

(1) Em caso de hardship, a parte em desvantagem tem direito de pleitear 

renegociações. O pleito deverá ser feito sem atrasos indevidos e deverá indicar os 

fundamentos nos quais se baseia. 

(2) O pleito para renegociação não dá, por si só, direito à parte em desvantagem 

de suspender a execução. 

(3) À falta de acordo das partes em tempo razoável, cada uma das partes poderá 

recorrer ao Tribunal. 

(4) Caso o tribunal considere a existência de hardship, poderá, se for razoável, 

(a) extinguir o contrato, na data e condições a serem fixadas; ou (b) adaptar o contrato 

com vistas a restabelecer-lhe o equilíbrio. 

Vejamos a preocupação do Direito Comparado para contratos internacionais. O 

hardship já é realidade na prática comercial internacional, como podemos ver através 

das cláusulas da Unidroit, e seria muito vantajoso ser trazida à baila aqui no Brasil.  

Em Portugal, os estudos realizados sobre cláusula de hardship demonstram que 

há uma responsabilidade por parte dos contratantes, de renegociarem o contrato 

quando do aparecimento das circunstâncias caracterizadoras de hardship. Logo é a 

                                                                                                                                                        
ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou integral do débito; 2) efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou 

do STJ; e 3) que, sendo a contestação apenas parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por 

incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Se o devedor não comprova o depósito 

da parte tida como incontroversa da dívida, não há como ser afastada a mora, porquanto esta resta caracterizada em 

relação à parte efetivamente devida. Precedentes (REsp 246.106/SP e 607.961/RJ). 2. Ademais, não tendo sido 

demonstrada nenhuma atitude do autor no sentido de elidila, devendo incidir os encargos dela decorrentes, infirmar 

tal entendimento demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso 

especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ” (AgRg-REsp 735844/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, J. 
28.03.2006). 

64 1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made 

without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in 

itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.(3) Upon failure to reach agreement within a 

reasonable time either party may resort to the court.(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,(a) terminate 

the contract at a date and on terms to be fixed; or(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium. 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/403-chapter-6-performance-

section-2-hardship/1057-article-6-2-3-effects-of-hardship 
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concepção de GOMES65 que compreende que essas cláusulas “estabelecem uma 

responsabilidade de renegociar o contrato em algumas circunstâncias”. Já 

MONTEIRO66 dispõe que tais cláusulas são “aquelas que instituem uma 

responsabilidade de renegociar um contrato quando gerar uma alteração substancial 

das circunstâncias, alteração essa, susceptível de afectar o equilíbrio global do 

contrato”.  

A prática de observar que os diversos conceitos procuram o reequilíbrio do 

contrato, essencialmente, com a ideia de renegociá-lo, passa a ser uma proposta mais 

adequada do que a sua extinção.  

A cláusula de hardship não tem efeito automático e, sendo assim, não 

poderemos deixar de mencionar a renegociação, no nosso conceito. 

 

 

4.2. FORMAÇÃO DA CLÁUSULA DE HARSHIP 

 

 

A tradução da palavra inglesa “hardship” significa dificuldade; sofrimento; 

miséria; privação. Como já foi discutido na presente monografia, a atividade empresarial 

pode sofrer com hardship em diversas situações dentro de suas atuações no mercado. 

É comum existir momentos em que o empresário não consiga cumprir com o acordo 

previamente assinado por situações que fogem ao seu controle empresarial. 

A formação da cláusula deve resgatar a definição de dois elementos: a definição 

do que constitui um acontecimento de hardship e o método por meio do qual será 

                                                
65 GOMES, Júlio Manuel Vieira, GOMES, Júlio Manuel Vieira, “Cláusula de Hardship”, in Contratos: Actualidade 
e Evolução: Actas do Congresso Internacional Organizado pelo Centro Regional do Porto da Universidade Católica 

Portuguesa de 28 a 30 de Novembro de 1991, (coord.) António Pinto MONTEIRO, Porto, Universidade Católica 

Portuguesa, 1997:167¬ 204, p. 167 

66 MONTEIRO, António Pinto e outro, “A «Hardship Clause» e o Problema da Alteração das Circunstâncias”, in 

Juris et de Jure nos Vinte Anos da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, Porto, 1998: 17¬ 40, 

p. 21¬ 22 e, do mesmo autor em colaboração com Júlio Manuel Vieira GOMES, Rebus Sic Stantibus – Hardship 

Clause in Portuguese Law”, in European Review of Private Law, n.º 3, Kluwer Law International, Netherlands, 

1998: 319¬ 332. p. 321¬ 322. 
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executada a adequação do contrato. A cláusula possui como propósito primordial a 

renegociação do contrato em decorrência das condições já delineadas previamente, 

quais sejam: a) alteração fundamental das condições financeiras; b) superveniência do 

evento; e c) imprevisibilidade do evento.  

Desta maneira, caso não venha a acontecer tal renegociação, aí sim, se torna 

justificável a extinção da relação contratual. A ideia central da cláusula é a conservação 

do vínculo, e não só, também buscar maior segurança às partes. “Haveria uma dupla 

finalidade nessa cláusula: evitar dissolução do contrato (negativa) e renegociação das 

cláusulas (positiva)”67. Inegável que a relação capitalista, sobretudo a atividade 

empresarial por sua natureza transpõe constantemente o risco em prol do lucro. 

Todavia, nada impede que tal caminho possa decorrer de maneira mais segura entre as 

partes. Como apontado, deve se definir dois elementos centrais para a formação da 

cláusula.  

Tal cláusula foi desenvolvida para possibilitar a renegociação do contrato, diante 

do aparecimento de um fato importante que causasse uma desarmonia no contrato, de 

maneira que a sua execução ficasse prejudicada, não sendo, entretanto, impossível, 

porém sim diferente do antigamente estabelecido. 

Considerase hardship a modificação substancial do equilíbrio do contrato 

causado por fatores, tais como: financeiros, sociais, estabelecidos em lei, tecnológicos, 

políticos, ou outros que acarretam consequências danosas para qualquer uma das 

partes. 

Para BATISTA68 o conceito de cláusula de hardship, que certos autores 

traduzem por cláusula de reequilíbrio assemelha-se à cláusula de força maior no que se 

refere à imprevisibilidade e à inevitabilidade do acontecimento dela se distanciando 

uma vez que, o acontecimento causador de hardship, ou endurecimento das condições, 

apenas torna muito mais onerosa a execução do contrato, desestabilizando, 

significativamente o equilíbrio introdutório causando a renegociação do contrato. 

                                                
67 GLITZ, Frederico Eduardo Zenedin. Contrato e sua Conservação: Lesão e Cláusula de Hardship, 1 ed. Curitiba: 

Juruá, 2012. p. 167. 

68 BATISTA, Luiz Olavo, Dos Contratos Internacionais: Uma Visão Teórica e Prática, São Paulo, Saraiva Ed., 

1994, p. 143¬ 144 e do mesmo autor “O Risco nas Transações Internacionais: Problemática Jurídica e Instrumentos 

(de defesa)”, in Revista de Direito Público, n.º 66, ano XVI, RT. Ed., 1983: 265¬ 273. p. 269. 
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Bruno OPPETIT69 costuma definir a cláusula de hardship como um meio a ser 

adotado através das partes, quando o contrato necessitar de um reequilíbrio em virtude 

de uma modificação, das circunstâncias, a princípio pactuadas, derivado de uma 

ocorrência substancial que resulta em impetrar injusto a uma das partes. 

Jean CEDRAS70 e Machado GRANZIERA71 afirmam, de outra maneira, que a 

cláusula de hardship impõe as partes a renegociarem o contrato que teve as suas 

circunstâncias desequilibradas. 

Sua fundamentação, então, aproxima-se da chamada "Teoria da base do 

negócio jurídico", divulgada no Brasil por Clóvis do Couto e Silva72. A possibilidade de 

reequilíbrio dos contratos ante as outras condições do negócio promove a subsistência 

da relação contratual, da confiança das partes, e garantiria um determinado grau de 

segurança jurídica (já que as partes estabelecerão os novos limites para a efetivação 

das obrigações). 

A cláusula de hardship possuiria algumas qualidades. Proporciona que seja 

suprida uma futura escassez de regulamentação legal interna das situações de revisão 

do contrato, proporciona resolver mais apropriadamente à mudança das circunstâncias 

do contrato e a critérios de justiça contratual, evitando-se maiores despesas ou 

suspensão da execução do avençado. 

"Um aspecto que cabe ressaltar é que a presença desta cláusula, permitindo 
transformações nos termos do contrato, ao longo de sua execução, afasta a 
concepção do contrato como algo intangível, definitivo, ponto de equilíbrio entre 
interesses opostos. A noção se flexibiliza, no que pode ser vista uma influência 
da lex mercatoria, privilegiando a relação contratual como o lugar de 
manifestação do interesse comum das partes ligadas por longo tempo, ou seja, 
passa-se a lidar com um contrato evolutivo."73  

 

                                                
69 OPPETIT, Bruno, “L´Adaptation des Contrats Internationaux aux Changements de Circonstances: La Clause de 

«Hardship»”, in JDI, ano 101, Paris, Editions Techniques, 1974, p. 794¬ 813.p. 797 
70 CEDRAS, Jean, “L´Obligation de Négocier”, in Revue Trimestrielle de Droit Commercial et de Droit 

Économique, n.º 2, 1985: 265¬ 290, p. 284¬ 285. 

71 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Contratos Internacionais: Negociação e Renegociação, com Comentários 

aos INCO  TERMS – CCI¬ 1990, São Paulo, Ícone Ed., 1993,p. 79 

72 COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A teoria da base do negócio jurídico no direito brasileiro. In Revista dos 

Tribunais, Vol.655. São Paulo: RT, Maio 1990, p.07-11. 

73   COSTA, José Augusto Fontoura; NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. As cláusulas de força maior e de"hardship" 

nos contratos internacionais. In Revista de Direito Mercantil, nº 97. São Paulo: RT, Janeiro/Março 1995, p.77. 
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A cláusula de hardship permite que os contratantes caracterizem sua ocorrência 

podendo até mesmo excluir categoricamente algumas situações74. Permitiria, ainda, 

estabelecer-se detalhadamente a confirmação do acontecimento e os mecanismos para 

a revisão. Os critérios da imprevisibilidade e da inevitabilidade seriam capazes de ser 

acrescidos ou diminuídos. Enfim, este tipo de cláusula permitiria considerável margem 

de participação das partes visando-se à conservação da relação contratual. 

Desta feita, é cediço passar a discutir as cláusulas de hardship na prática. Dando 

exemplos e explicando o real motivo de sua inserção no mundo dos contratos 

comerciais. 

Melhor será explicado através de uma abordagem sobre quais são as condições 

da concretização da cláusula de hardship, uma vez que, a condição fundamental para a 

sua utilização é a sua introdução no contrato, através da autonomia privada e é nesta 

que se apoia. 

De pronto, é possível prever a manutenção do negócio jurídico em caso de 

nulidade de suas disposições? A construção de uma cláusula prevendo tal desfecho é 

de extrema importância para a atividade empresarial. 

Exemplo: Cláusula E. A nulidade ou invalidade de qualquer das disposições 

deste CONTRATO não implicará na nulidade ou invalidade das demais, sendo que as 

disposições consideradas nulas ou inválidas deverão ser reescritas, de modo a refletir a 

intenção inicial das PARTES em conformidade com a legislação aplicável. 

Redigir cláusulas que não findem o contrato como um todo é salutar para a 

manutenção da relação negocial entre atividades empresariais. 

É verdade que o aumento da demanda enseja no aumento dos lucros? Vejamos 

um paradigma da matéria: 

Exemplo: “A editora Eterika foi procurada pela livraria Aloha para que juntas 

possam criar um “Clube das Palavras”, no seguinte formato: Os assinantes do “Clube 

das Palavras”, mediante o pagamento de um valor fixo, irão receber 05 livros por mês, 

sendo 02 lançamentos e 03 clássicos. Os livros serão produzidos pela Eterika e caberá 

                                                
74 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo: RT, 1986, p.225-236 
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à Aloha a comercialização do “Clube das Palavras”. Como a Eterika irá receber uma 

remuneração por quantidade de assinantes, está receosa de que, com o aumento 

significativo de pessoas, poderá ter prejuízos no negócio.”. 

Caso a demanda supere sua capacidade produtiva será necessário fazer novos 

investimentos ou subcontratar a produção, de modo que o contrato poderá se tornar 

excessivamente oneroso. 

Há cláusulas contratuais que podem dispor sobre a onerosidade excessiva. 

Vejamos:  

Cláusula XX. Na hipótese de ocorrência de fatores que ocasionem o 

desequilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO, as PARTES envidarão todos os 

seus esforços no sentido de renegociar os preços e a forma de pagamento, visando 

restabelecer o equilíbrio contratual.  

A renegociação pode ser percebida como um processo de adequação conjunta 

ou modificação pacífica do contrato em razão da alteração principal das circunstâncias 

da época do acordado provocada por uma inconstância da relação contratual. 

O retorno do equilíbrio contratual é circunstância mais do que válida para 

rediscutir cláusulas contratuais e manter o contrato vigendo. 

No entanto, esta disposição contratual não é suficiente para evitar a onerosidade 

excessiva. Deste modo, tal cláusula precisa de mais direcionamento acerca do 

hardship. 

Exemplo: Cláusula Y. A remuneração será calculada de acordo com a 

quantidade de usuários multiplicada pelo respectivo preço. 

Cláusula YY. A apuração da remuneração será revisada trimestralmente, o que 

implicará em atualização automática do valor da remuneração. 

Cláusula YYY. Caso a apuração da remuneração sofra alterações significativas, 

as Partes concordam em renegociar as bases da remuneração de forma a 

reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 
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De outro lado, é possível eliminar hipóteses que configuram a onerosidade 

excessiva. Tornando uma via de mão dupla o estudo do Direito Empresarial em relação 

aos contratos comerciais. 

Exemplo: Cláusula Z. Não ensejará na alteração da remuneração contratada a 

ocorrência das seguintes hipóteses: (i) alteração nas condições econômicas e 

financeiras de qualquer das PARTES; (ii) alteração das condições econômicas e 

financeiras para a prestação dos SERVIÇOS; e (iii) demora no cumprimento de 

obrigação contratual por qualquer das PARTES. 

A princípio, tem-se o propósito de se compreender o que possa a ser o risco por 

si só, independentemente da sua concretização. O risco possui um sentido muito 

abstrato. Esse expressa o aspecto desfavorável de uma circunstância de incerteza, ou 

seja, é o perigo de um mal. O conceito do risco é muito amplo por isto, observaremos 

este conceito perante uma ótica civilista. É praticamente impossível caracterizá-lo de 

maneira efetiva visto que não se adequa na dogmática jurídica, posto que para 

caracterizá-lo será indispensável observar a economia de cada contrato em concreto a 

qual, por seu turno, depende das circunstâncias que o rodeiam. No plano contratual, o 

conceito de risco entendido como sendo um perigo, de um mal, ganha especial 

relevância quando o mesmo plano não ocorre ou quando não se efetua de acordo com 

o desejado.  

Os contratantes, por força da sua autonomia privada, podem estipular as formas 

como passam a ter e distribuem os riscos de sua relação contratual. Assim faz-se 

necessário, dessa forma, averiguar quais são os limites dos riscos próprios do contrato. 

A cláusula de hardship tem como objetivo a renegociação através das partes do 

conteúdo do contrato, em razão de uma ocorrência primordial ocasionadora de uma 

desarmonia do acordado. A fase de reorganização que esta cláusula coloca tem por 

objetivo possibilitar às partes descobrir um acordo sobre esta divisão dos prejuízos. 

Na mesma via a reestruturação do contrato pauta-se através das condições a 

princípio abordadas quando da sua celebração. Uma vez englobada a cláusula de 

hardship, as partes passam a ter a obrigação de renegociar o contrato sempre que os 

acontecimentos não se encontrem acobertados pelos riscos próprios do contrato. Para 
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a identificação desta ameaça é indispensável observar o contexto que rodeou a 

elaboração do contrato, a distribuição dos riscos, a lei cabível ao contrato e os 

elementos importantes do mesmo, em suma, observar a situação concreta. 

 

4.3. EVOLUÇÃO DOS TRIBUNAIS 

 

 

Em 1994, o Brasil adotou novo padrão monetário, o plano real. O governo 

Federal manteve a paridade de câmbio entre o real e o dólar norte-americano de R$ 

1,00 (um real) para USD 1,00 (um dólar). Várias pessoas adquiriram bens 

(especialmente automóveis), por meio de leasing, cujo pagamento era feito em 

prestações, com valor atrelado ao câmbio. 

Com a crise internacional de 1999, houve rompimento dessa equivalência 

monetária, ocasionando, de modo abrupto, no dobro do valor da prestação do 

comprador. 

Essa alteração de circunstâncias levou expressivo número de devedores aos 

Tribunais, alegando a superveniente onerosidade excessiva, requerendo a revisão dos 

contratos, para que os Bancos suportassem todo o impacto decorrente da paridade 

cambial. 

Tal acontecimento é um clássico exemplo de onerosidade excessiva nos 

tribunais brasileiros, bem como na prática do Direito Empresarial.  

 “O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário 

experimentados pelo país desde longa data até julho de 1994 (...) não 

autorizam concluir pela imprevisibilidade desse fato nos contratos firmados com 

base na cotação da moeda norte-americana, em se tratando de relação 

contratual paritária” (STJ, Resp. 1.321.614/SP, j. 16/12/14).   

 

Por muitos anos, os doutos julgadores se debruçam na tentativa de dar certa 

tranquilidade as atividades empresariais que, de vez em quando, se deparam com 

circunstancias adversas no contrato. 
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Desta maneira, os Tribunais Superiores amadurecem suas decisões no sentido 

da busca a segurança jurídica conjuntamente com o equilíbrio contratual tão visado no 

Direito Comercial. Em suma, transforma tais princípios em números e é de extrema 

importância para o estudo aqui presente, in verbis: 

(1) Cláusula Rebus Sic Stantibus (Roma): A cláusula implícita nos contratos 

onerosos, comutativos e de longa duração. STJ: 01 acórdão (2008-2011); 02 acórdãos 

(2012-2016). 

(2) Teoria da Imprevisão (França): Revisão do contrato, sempre que: (i) houver 

profunda alteração do contexto contratual e (ii) esta alteração seja imprevisível. STJ: 16 

acórdãos (2008-2011); 16 acórdãos (2012-2016). 

(3) Onerosidade Excessiva (Itália): Teoria da Causa: a prestação de uma parte 

tem sua causa na prestação da outra parte. STJ: 55 acórdãos (2008-2011); 68 

acórdãos (2012-2016).75 

Na mesma assunção aqui ventilada, não se pode deixar de fora dos estudos a 

Função Social e a Boa-Fé Objetiva já que o contrato que impõe um prejuízo exagerado 

deixa de atender a função social e a boa-fé objetiva. Sendo que o equilíbrio contratual 

exige a equivalência das prestações durante a execução do contrato. 

O STJ tem se fundamentado em ambos os princípios: 

(1) Boa-fé: 12 acórdãos (2008-2011); 20 acórdãos (2012-2016). 

(2) Função Social: 37 acórdãos (2008-2011); 41 acórdãos (2012-2016).76 

O princípio da Conservação dos Contratos busca a manutenção do negócio 

jurídico na parte válida, mesmo que acometido por nulidade ou anulabilidade parcial. 

Sendo que a readequação do contrato prestigia a função social e a revisão recompõe a 

desproporção das prestações. 

Da mesma maneira que o princípio da Força Maior, o instituto do hardship é 

indispensável em um contrato comercial internacional preservando os contratantes em 

                                                
75 Disponível em: < http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Processos/Consulta-Processual >. Acesso em: 02 

Jul. 2018. 

 

76 Idem 
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ocasiões de impossibilidades financeiras, no curso de um contrato comercial. Conforme 

Maristela Basso77, hardship não se confunde com força maior, embora se encontre 

vinculada à circunstâncias imprevistas e exteriores à arbítrio das partes e afetem, de 

modo similar, o meio de contrato mudando a sua economia, de modo a fazer impossível 

ou extremamente oneroso para uma das partes cumprir a sua dever 

Proveniente da autonomia do arbítrio das partes e do poder criador dos redatores 

dos contratos, a “cláusula de hardship” é retratada por poucos como “cláusula de 

adaptação”, se assemelhando e muito à cláusula de força maior no que se refere a 

imprevisibilidade e à inevitabilidade do acontecimento, porém a forma como buscam 

solucionar a questão do desequilíbrio contratual não são as mesmas, como veremos. 

Não se pode confundir tal instituto com a utilização especial da tese da 

imprevisão, mas de outro método para descobrir apropriada reação à superveniência de 

acontecimentos, que alterem a economia das partes conservando sob domínio dos 

agentes uma quantidade de polêmicas potenciais e garantindo a continuação da 

relação em circunstâncias que conforme os métodos jurídicos tradicionais, seriam 

capazes de levar à resolução contratual. 

Hardship e força maior são nomes da mesma realidade jurídica. Porém, 

contrariando a força maior que não responsabiliza nenhuma das partes por 

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis e acaba por levar a sua dissolução 

contratual, a Hardship visa a adaptação às novas circunstâncias, cabendo esta decisão 

ao arbítrio dos empresários juntamente com os operadores do direito ao buscar prever 

tais acontecimentos específicos depreciativos no contrato. 

Assim sendo, a própria atuação nas cortes brasileiras vem dando suporte ao 

presente trabalho reforçando a nítida inclinação jurisprudencial á aceitação da 

onerosidade excessiva como ponto de partida para uma revisão contratual sem 

extinguir ou resolver o contrato mercantil. 

 

                                                
77 BASSO, Maristela. Contratos internacionais do comércio: negociação, conclusão, prática. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2002, p. 11. 
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5. CONCLUSÃO  

 

 

Através da redação da presente monografia, bem como da análise do instituto do 

hardship sem deixar de lado o estudo dos princípios norteadores do direito empresarial, 

foi possível chegar à conclusão que o direito contratual não é estático. A realidade da 

hardship demonstra que ao longo do tempo as concepções de formação dos contratos 

vem se alterando levando as partes a uma autonomia cada vez maior que se resume 

na redação de cláusulas que beneficiem ambos os agentes sem extinguir o contrato.  

A evolução histórica dos princípios contratuais, exemplo: pacta sunt servanda, 

rebus sic stantibus, teoria da imprevisão, chegou a visão moderna de função social do 

contrato, da boa-fé objetiva, dos princípios norteadores da conservação da atividade 

empresarial, objetivando manter viva a atuação do empresário sem beneficiar qualquer 

parte contratante.  

A relação empresário versus empresário se distancia de qualquer diploma legal 

que venha a engessar ou proteger uma parte específica. A independência em contratar, 

em redigir e até em extinguir leva o empresário a usufruir de toda essa evolução já 

supracitada. Não pode ser diferente visto o mundo globalizado e de constate 

transformação em que estamos inseridos.  

Movimentar a economia sem deixar de lado o princípio basilar das relações 

cíveis, qual seja boa-fé objetiva e seus deveres anexos, não se caracteriza como mártir 

na vida empresarial ou na própria atividade empresarial. Ter a concepção de que o 

empresário visa o lucro não é de maneira nenhuma menosprezar os avanços sociais 

alcançados tanto pelos operados do direito empresarial quanto pela própria constituição 

federal.  

A onerosidade excessiva é comum em qualquer atividade empresarial. Chega 

um momento que o empresário tem que optar por cumprir o previamente pactuado ou 

extinguir tal relação. O que não seria bom para nenhum dos lados. Nesses momentos 

que o estudo do hardship vem para equilibrar lucro com despesa.  
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A diminuição contábil e financeira de uma empresa através de uma eventual 

onerosidade excessiva tem de ser encarada como ponto normal de qualquer atividade 

de mercado. Desta forma, os operadores do direito precisam estar preparados para 

melhor ajudar seus clientes, redigindo cláusulas que “preveem” eventuais 

acontecimentos que afetam diretamente na margem do lucro. 

A redação do hardship, como já exemplificamos, não se substancia em 

engessamento doutrinário ou jurisprudencial. O advogado tem uma margem criativa 

muito maior do que qualquer outra cláusula pertencente em um contrato empresarial.  

Não diferente os tribunais superiores além de julgarem com base nos princípios 

aqui estudados vem deixando por conta dos agentes contratantes uma facilidade em 

pactuar suas cláusulas contratuais sem interferir diretamente na relação negocial. O 

que é de grande importância para a evolução do mercado. Ou seja, não ter o Estado 

interferindo de forma direta nas relações particulares de empresários. 

Não quer dizer com isso que uma eventual inserção para a discussão ou revisão 

do contrato comercial não reserve uma atenção especial do judiciário, já que em todo o 

Brasil existem, e vem sendo feito, vara especializadas em direito empresarial.  
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