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9.1 Introduçao 

() contrato é ncgocio juridico bilateral e a principal fonte 

da'i obrigaçòcs. O C6digo Civil, dcpois dc tratar dos casos de ex

tinçào das obr igaçòcs (pagalllento. consignaçào, c0l11pensaçào etc.), 

cuida da extinçào da'i contraros. 

O contrato se t:xringuc. porquc na origenl ha inlpossibìlida

de absolllta ou invalidade (nulidade ou anulabilidade), ou porque 

a rebçào qlle nasccu passive! e v .. llida é alvo de fcnònleno super

vcniente, qlle destròi os scus efeitos e, conl isso, extinguc a propria 

rc1aç,'o ori.;inaria. 477 

05 defeitos de fOrIllaçào que invalida1l1 a celebraçào (ncgo

cio nulo OLI anuL:lvel, arts. 104 e s.) sào causas extintivas (gcnéticas) 

do contrJ.to. e 05 fatos postcriort"s. qlle 1111pedenl a rea1izaçào do'i 

efeltos da avcnça, podenl t~lll1bénl levar à extinçào do contrato 

(cau~as fUllcionais). Enl anlbas as hipòtest.:""i, a causa gue inlplica a 

extinçào do contrato traz, COlTIO cOIl'iegucncia. ordinarunlt~nte, a 

extinçào das obrigaçòes dele derIvada'i. Mas as sitl1açòes nao se 

confundelll: (a) enql1anto a causa extintiva do conrrato atinge di

rC[clnlentc a tonte c, lnediatanlellte. a obrigaçao dda nascida. COlllO, 

por exclllplo. a nulidade, (b) a elusa glie extingl1e a obrigaçào 

atingc o contrato apenas de nlodo n:flcxo c parcial; em algU1~s 

C1S0S, tJlllbélll podc (.·xtinglli-Io, qU,llldo o paganlt'llto da prcstaçào 

esgota a tìnalidade do contrato. Conlo se sabe. o contrato tenl .1 

caractenstica da transitonedade. Ilac;;ce para se extinglllr, dcpois dc 
realiz~lr o interesse visado pelas parres cOlltr~ltan(CS. Assilll, () CUlll

prilllenro da presraçào. o pagatllento Oli o <1dÌlnpletllento enl rodas 
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as suas t11odalidades. basrantes para 3rcnder ~lO contratado. realiz3m 

o finl para o qual o contrato foi cri ado e produzenl a sua extinçào. 

Nesse sentido é qlle se pade dizcr que a extinçào da obrigaçào é 
tal11bénl a cxrinçào do contrato. Ma.., esta. nesse caso, sempre sera 

unl efeito reflexo c Inediato daguela. Adl'lluis, a extinçào do con

traro glie deriva do pagamento é o qlle 'ie pade Challlar de disso

luçào nonnal do ncgocio, enquanto a rcsoluçào por inlpossibilida
de da prestaçào OLI inadimplel11enrQ da outra parte Tctlete Ull13 

situaçào de 3nonnalidade. 

9.2 Extinçao dos contratos: causas concomitantes e 
supervenientes 

Entre as causas presentes no 1110me11to da celebraçào (causas 

conconùtantes) estào a nulidade, a anulabi lidaclc, a redibiçào e o 

abuso de dircito. 

O C6digo Civi l, no Livro I I I, Titulo I, Capitulo V, anso 166 

478 e segu intes, cuida das causas de extinçào do negocio juridico por 

invalidade. 

O an. 166 descreve o negocio Ilulo, cuj o defeito pode 'icr 
alcgado por qllalqller das partes, pelo Ministério Publico e pro
nunciada de ofìcio pelo juiz, inslIscetivel de confiTlllaç30 ou de 

sanaçào pelo decurso do renlpo, e gue sào 05 negocios celebrados 

por pessoa absolutanlente incapaz; quando ilicito, itnposslvel Oli 

indcrernlinavel o seu objeto: quando o Illo tivo detenllinante, 

COIllUI11 a alllbas as panes, for ilicito, nào revestir a farnla pn:scri

ta el11 lei OLI for prete rida solenidade que a lei considerc essencial; 

quando tiver por objetivo fraudar lei itnperativa; quando a lei 

taxativatnente o declarar nulo, ou proibir-lhe a pratica, scm co-
. -J111nar sançao. 

O art . 171 enUll1era os casos dc ncgocio juridjco anulavel. 

vici o gue nào pode ser pronunciado de 06cio pelo juiz, alegavel 

apenas pelos interessados e passivel de confinnaçào. Alénl dos casos 

cxpressan1t:nte dec1arados na lei, é anulavel o neg6cio realizado por 
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agente relatlVanlenre incapaz, Oli por vic io resultante de erro, dolo. 
coaçào, estado de perigo. lesào Oli fraude contra credores. 

05 arts. 441 a 446 tratam da redibiçào, modalidade de ex
tinçào do contrato por vicio Oll defeito acuIto, existente ao [enlpO 

da celebraçà.o do contrato, que 3utorizal11 o c0l11prador a rejeitar a 
coisa, russolvendo o contrato. 

O abuso de direito é espécie de aro iHciro por definiçào da 
lei (a rt. 187), cuja presença no momento da celebraçào pode levar 
à sua anulaçào e. por consequència, à extinçào do contrato. Nào se 
contUnde con1 o ato ilicito descr ito no art. 186, pois o abuso nào 
tenl CDI110 elernento a cu lpa. 

No Capitulo Il do Titulo V (ans. 472 a 480), o C6digo Ci
viI trata dos casos de extinçào do contrato posteriores à sua cele
braçào, e enere eles arro la o distrato, a resilìçào unilateral, a resolu
çào por inadinlplenlento e a resoluçào por onerosidade cxcessiva. 

Sào as figuras que veremos a seguir, enl breve resunlO. 

9.3 A classificaçao do C6digo Civil para as causas 479 
supervenientes 

No Capitulo sobre a extinçào do cantrato, o nosso C6digo 
dispòe sobre casos de ineficacia enl sentido estrito, ou funcional 
(CITi gue 3 extinçào se &1 por G lllS:1 surgida depois da convençào), 
(a) por vontade de ambas as partes (distrato), OLI (b) pela vontade 
de apenas urna delas (resiliçào unilateral) l; (c) COll10 Ull1 nleio de 

l No livro Extinçao dos contratos por inc utnprimcnto do devcdor: reso

luçào. o autor utibzou o termo rcsiliçào p.tTa os casos de dcsfazimclHo do contra

to dllradouro, com cfèito t'x mlllc. para dlstingUir da re<iolllçào, que tcm cfi:im ( ..... -

(111/( c se aplica .105 conrratos ins.tantiincoc;. e para ic;c;o seguiu a c1assificaçiio de Pon

[CS de Miranda. O CÒdlgO Civil de 2002. porém. adomu a orienraçào fr;mcesa l' ,l 

c1..Issificaçào entrc nos dlfundida por Orlando Gome'i: ,l "rcs.iliç.lo" é o teTlllO em

pregado para dC':oignar a cxtinçào do contrato pela vontade das partes. c ncc;sa figtl

ra mclUlu o distrato (embora Ilào o dib"3 c.::\'prc.:\~lllente) e .15 hipotescs dc rcsi1iç.ìo 

uniJateral. É a cbssificaçào qlle a partir do !lOVO Codi go dcve ser l1tilizad.l. 
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de fesa contra O inadinlplenlcnto ou (cl) COlllQ lneio de defesa con

tra a onerosidade excessiva (arts. 474, 475 e 478). 

É preciso explicitar a sistenlatizaçào adorada pelo nosso le
gislador na classificaçào dos fatos extintivos dos contTatos, a respei

to do glie nào se encontra unifonllidade na lei dos diversos paises, 

nem na doutrina nacional OLI estrangeira. 

Entre 05 fatos supervenientes estao 05 resultantes da vontacle 

das partes. dc 3111bas Oll de apenas Ullla delas, C0l110 acontece na 

resiliçào. A resiliçào é a denolninaçào genérica gue o legislador de 

2002 adorali para 05 casos de extinçào por vOlltacle das partes, e 

cOll1preende o distrato, gue é bilateral, e a resiliçào unilateral, gue 

se apresenta nas modalidades de revogaçào. desistencìa, denùncia, 

arrcpendilllcllto, renuncia ou resgate (n. 8.9, i/!fra). 

AIélll do conscntùllcnto e da vOlltade unilateral, qlle levam 

à resiliçào, os f.:ltOS posteriores cOllsistentes no inadimplenlellto do 

devedor ou na onerosidade excessiva da prestaçào podenl determi

nar a extinçao pela resoluçào. Ainda, extinguem o contrato a inl

possibilidade absoluta superveniente, totai e definitiva, senl culpa, a 

nlorte do devedor nas obrigaçòes personalissin13s. a prescriçào da 

pretensào ou a preclusào do direito, e o abuso do direito na exe

cuçào do contrato. 

No Capitulo II do T!tulo V (ans. 472 a 480), o C6digo re

gula, conlO fatos extintivos posteriores, a resiliçào e a resoluçào por 

desclllllprinlento e por onerosidade excessiva. As detnais causas 

extintivas estào previstas enl outras disposiçòes esparsas. AssiIn, a 

prescriçào esta regulada nos arts. 189 e S.; a decadència é tratada 

quando o C6digo ruspòe sobre os direitos e, desde lago, preve o 

prazo para a sua extinçào, de gue sao exenlplos os arts. 501, 505, 

513, paragrafo ùnico, e 1.614; a impossibilidade absoluta superve

niente esta prevista no art. 23-1- (perda da coisa, senl culpa), no art. 

248 (impossibilidade da prestaçao do L1to, sem culpa), no art. 250 

(inl.possibilidacle da abstcnçào, SCll1 culpa). A Inorte do credor ex

tingue a obrigaçào feita elTI razao da sua vicla (obrigaçào awnentar 
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por aro ilicìto), e a tllorte do devedor faz cessa r o contrato qlle 

dispunha sobre sua prestaçao pessoal (a rt. 248, que pteve a impos

sibilidade da prestaçào, se m culpa) . 

Muitos incluel11, enrre 05 casos de extinçà.o, a resclsao do 

cantrato. Na prati ca forense, renl sido a denorninaçào usada para a 

generalidade das açòes destinadas à extinçào do contrato; aSSiITI, 

costullla-se dizcr: rescisào do cantrato por nulidade, rescisào do 

contrato por descunlprinlento do d evedor. Na doutrina cstrangei

fa, de unI Illodo geraJ, rescisào é a de noll1.inaçao atribuida especi
fi ca nl ente à hip6tese de extinçào por lesao: presente, na origelTI, a 

desproporçào exagerada entre as prestaçòes, o contrato poderia ser 

rescindido. seja para extingui-lo, seja para modifica- lo. COllIO no 

Brasi l o Codigo incluiu a lesào entre os casos de anulabilidade (art. 

171, Il ), nao ha CQIll0 usar o terl110 rescisào para denolTunar essa 

espécie de extinçào. que é apenas 111ais UITI caso de anulaçào. Oli de 

açào anlllatoria. Isso n;o apaga o fatO de que o proprio Codigo 
C iviJ e diversas lcis esparsas continuenl usando o ternlO rescisào 

para as açòes de invalidade ou de extinçao do contrato por qualquer 481 
ca usa prevista enl le i:!. 

2 " Por mais contradltorio que possa parecc:r. o proprio C6digo Civil dc 2002 

utiliza .l cxpressào cm diversos contextos, SCI11 UI11 elemento COl'lll1lll que O'i una 

( ... ). Confira-se. a propOSito. os arts. 455 (tr:atando de evicçào); 607 (tratalldo da 

cxtinçào de contrato dc prestaçào de serviços. mediante aviso prévio, o que ca

ractcriza verdadeira resiliçào); 609 (tratando de hip6tcse onde nào se caracteriza

ria." pn'ori, a extinçào do contrato de prestaçào de servìços por altcraçào do ti[U

lar de pr~dio agricola onde é realizado; 81 () (referindo-se ao conrrato de 

com:titlllçào de renda. como sançào pela perda d.l garanci3 do cumprnncmo de 

prcSt3çòC~ futuTJ.s; 1.642, IV (.llltorizando extinçào dc COll tr:ltOS de fiallça e doa

çào de UI1l cònjllgc, estabelecidos sem alltorizaçào do Outro" (GAG LIANO e 

PAMPLONA FILHO. Novo curso de direito civil. parte gemI. 6. ed. SJo 

Paulo: Saraiva, 2006, v. I, t. 4. p. 248). Ver, ainda: a Lei de Licitaçòes (Lei n. 

I:L666/93, anso 77, 78 e 79) e a Consolidaçào das Leis do Trabalho. quc trata da 
l'xtinçào do contrato dc rrab.llho sob o tiwlo dc rCSCIs.lo. 
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9.4 Distrato: conceito 

Como se sabe, o contrato é unl progralna destinado a re

gu]ar a conduta das pessoas e 05 efeitos dai decorrentes. Produco 

da autononlia da vOlltade exercida no ànlbito do poder de dispo

siçào das pessoas, assim COlllO pode ser criado, pode ser revisto, 

modificado ou extinto pelas In esmas vontades. A reuniào de in

teresses que se fez presente na celebraçào pode desaparecer du
rante a vigencia do acordo,justificando a sua extinçào, e essa é a 
razao de ordenl pratica que levau o legislador a incluir o distrato 
COlllQ o pritneiro caso de exceçào ao principio da força vincula

tiva dos contratos . A vinculatividade inlpòe às partes terenl unl 

comportanlento e sofrer os resultados coerentes con1 a Jtuaçao 

do progranlJ contratuaP. O distrato é a conduta dos participanres 

que, dc C0J11UI11 acordo, r0l11pen1 esse vlnculo para pern1itir o 

surgimenro de unla nova relaçào cujo objeto é destruir os efeitos 

do contrato. Mas isso de nenhum nlodo ataca o valor do vinculo 

contratual, antes o reforça. 

O contrato, UITIa vez celebrado, pode ser atingido por di

versos fatos supervenientes, alguns deles produzindo a frustraçao 

do fin1 gue se pretendia a1cançar COITI o acordo, isto é, por lln1a 

causa superveniente de ineficacia4
• As partes podenl recorrer a 

diversas vias para fazer (rente a essa nova realidade, e UlTIa delas é 
chegarenl, de connlnl acordo, à conclusao de que deve ser elimi

nado o efeito de un1 trato gue ji nao realiza os fins esperados, e 

cheganI aSSln1 ao distrato. 

CI6vis Bevilaglla 3551n1 definiu o distrato: é o acordo entre 

as partes contratanres, a finI de extinguirem o vinclilo obrigacionaJ 

estabelecido pelo contrato. 

3 ROPPO,Vicenzo. n Contratto. Milano: Giuffrè, 2001, p. 511 . 

4 ESPERT SANZ.Vicenrc. La frustracion del fin del contrato. Madrid:Tec

nos, J 968, p. 20. 
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Vale lembrar que o neg6cio juridico pode ser bilateral, a 

exigir o acordo de duas Oli l11ais vontades, CQlllO na cOlnpra e 

venda, Oli unilateral, enl que basta a manifestaçao de apenas U1na, 

como a promessa ao publico. O contrato é Ullla espécie de nego

cio juridìco, e é selupre negocio juridico bilatera), pois tenl COlll0 

elenlCl1rO o acordo de vontade enere 05 participantes; todavia o 

contrato pode ser uniJateral Oli bilateral, confonne as obrigaçòes 

sejanl prestadas por UI11a Oli por anlbas as partes; quando a presta

çào é dada correspectivanlente à outra, diz-se que o contratQ (que 

é unl neg6cio juridico bilatera]) é bilateral; se apenas UITI cantra

tante se obriga, C0l110 no tnutuo, ha unl neg6cio juridico bilatera!, 

pois que se exige a concordancia do 1l1utuante e do lllutuario, 1l1aS 

tanlbénl é o contrato uniJateral, e S0l11ellte o 11lutuario aSSUll1e a 

obrigaçào de prestar (devolver o principal e pagar 05 juros), urna 

vez que o nllltuante ja o fez, ao entregar o capitaI. O distrato nào 

tenl conlO pressuposto necessario o contrato, elllbora assil11 seja 

110 1l1ais das vezes, principalmente para os contratos bilaterais; é 
gue pode ser distratado o negocio juridico unilateral, gue ja nào 

possa ser revogado. 

Na c1assifìcaçào adotada pelo C6digo Civil, o distrato (art. 

472:"0 distrato faz-se pela l11eS1113 fOrIlla exigida para o contra

to") é lInla espécie de resiliçào; é a resiliçào que resulta do con

senso dos cOIltratantes, ao contrario da resiliçào unilateral, tratada 

no art. 473. 

O distrato é bastante ell1 si, e opera independentell1ente de 

intervençao judiciaI. É Ul113 manifestaçào que fica à ctiscriçào das 

partes, respeitados os pressupostos desse negocio e os ctireitos de 

terceiros, sendo, portanto, essa unla das raras hip6teses enl gue os 

contratantes podenl agir livretllente setTI atentar para os ternlOS do 

neg6cio glie celebraranl e senl depender de prévia previsao do 

contrato Oli da lei para o seu agir. 

Para Pontes de Miranda, distrato é o trato enl sentido con

trario, é O COlllrar;IIS COIlSe"Stl5, gue nào elin1..Ìna nenl nega a existén-

483 
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Cla e a validade do contrato, mas gue surge depoìs dele para lhe 

reciTar a eficacia5. 

9.5 Distrato: natureza e requisitos 

A doutrina questionau sobre a natureza do distrato. Carva-

1ho Santos6 e Manuel Ignacio Carvalho de Mendonça' slistentanl 

que nào ha contra CO, porque o distrato pressupòe contrato anterior, 
depende de novo consentinlcnto e nào 111anifesta UI11a pr0l1lCss3. 

Essa corrente negativa, gue segue a orientaçào da doutrina france

sa, esta hoje superada, prevaleccndo a ideia de gue o distrato é unl 
verdadeiro contraro, unl contrato de extinçàoH. 

O distrato é UITI caso de ineficacia relativa, surgido depois da 
celebraçào do comrato. Nos dizeres de Pontes de Miranda, "O 
distrato nào é Ida ao passado para apagar o que se redigira, Oli se 
dar C0l110 nào tendo sido aquila que fai. O distrato nao é desco n
trato. Quem distrata nao descontrata. O contrato foi feito, e la fica. 
Apenas senl qualquer irradiaçao ùe e[ejtos"'), e sen1 qualquer exis
tencia para o futuro. 

O distrato é un1 passo no sentido contrario ao do contrato, 
nlas pressupòe seja dado por anlbos os contratantes, isto é, resulta 

<, Pode cstar referido a contrato e bem a~silll tamhém a negocio juridlco que nào 

seja contrata. como na promessa ao pùblico que ja nào possa ser revogada. ma~ 

quc pode ser objetO de di strato. PONT ES DE MIRANDA. Fr.lIlcisco C.l\"a1can

ti. Tratado de direito privado. 2. cd. R.io de Janciro: BOTSOl, 1959, v. 25. p. 

281-2H2. 

(, C6digo Civil brasileiro interpretado: principalmcnte do pomo dc vista 

pratico. 6. ed. Rio dc J.meiro: Freitas Bastas, 1958. v. 15, p. 263. 

"I Doutrina e pratica das obrigaçòes ou tratado geral dos direitos de 

crédito. 4. t'd. Rio dc Janciro: FOTemc. 1956, t. 1. n. 608. 

/I MEDICUS, Dicter. Tratado dc las relaciones obHgacionales. 13arcclona: 

Bo'>Ch, 1995. v. I, p.143. 

'I PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado. cit., v.15. p. 281. 
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de 1I1TI acordo de vontades C ll l sentido inverso ao que detenninara 

o nascim.ento da relaçào. 

Sào requisitos do distrato: 

a) A manifestaçào da vontade de desfazer os efeitos do 

contrato deve partir daqueles gue contrataranl, ceste é o requisito 

subjetivo do distrato. 

b) Scr o distrato ainda possivel, isto é, glie a relaçào se man

tenha C01110 caneratada, scm gue haja a adesào de unl terceiro a que 

fora destinada, e sem glie tenha sido inteiranlcnte cUI11prida a pres

taçào. Se houve o CUlllprimento rotaI da prestaçào do devedor, nao 

ha espaço para o djstrato:"Nos contratosj5. execl1tados, ilnpossibi

lita-se o distrato""'. Pode haver a remissào da divida (art. 385) pelo 

credar, nao o distrato. 

c) Se o cantrato foi celebrado tendo cln vista U1na prestaçao 

cnl favar de terceiro, se este aderiu (muitas vezes, realizando despe
sas e efeulando prestaçòes). o distrato nào pode atingir o interesse 

desse terceiro. Igl1almente. se hOl1ver cessào da posiçào contratual, 
de créditos ou débitos. o cessionario nào pode ser prejudicado pelo 

distrato finnado pelos pri lnitivos contratantes; entào, o COll1rarillS 

consenslIs produzirii. efeito apenas entre os distrat.:lntes. 

O (Oll1rarillS COlIseUSIIS esca sujeito a todas as regras sobre nu

lidade, anu labilidade e inefidcia. Assim, o distrato celebrado pelo 
que se tor11011 i11capaz é invalido. e o realizado C0111 o inUlito de 

prejudicar credores (fraude a credores ou tTaude de execuçào) é 
ineficaz em relaçào a esteso 

9.6 Di strato: efeitos 

A questào dos efeitos do distrato no tempo e Importante. 

Carvalho Santos ensinoll que "o distrato produz efeitos ex 1II111( e 

w GESSONE, Darcy. Do con t ra t o: teona geral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1987, p.318. 

485 
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nao ex (WIC, vaJe dizer, 56 produz efeitos para o futuro e nao re

troage aos efeitos anteriornlente produzidos, quer enl relaçào às 

partes, quer em relaçào a terceiros" lI . Porénl, nào é essa a lnelhor 

orientaçào. Enl principio, cabe aos distratantes convencionar sobre 

os efeitos: "Este contrato de extinçào deve entao Illostrar as par

ticularidades; se a extinçào ha de valer so para o futuro, ou talllbénl 

para o passa do, C0l110 as prestaçòes ja intercambiadas devem de

volver-se, etc."1 2. A liçào de Darcy Bessone tambénl esta I11ais 

aproxilllada da realidade, embora nào possa ser acolhida na sua 

ultinn parte: "Tratando-se de un1 nOVQ acordo de vontades, ex

tintivo do contrato, nele os distratantes disporào, como lhes con

vier, sobre os efeitos futuros, ou retroativos, da resoluçao. No si

lèncio das partes, tais efeitos serao ainda ex mlllc" ]] . Essa ultinla 

parte da assertiva, de gue os efeitos serio apenas ex IIlIllC, se on1is

sas as partes, nào corresponde. É gue, mesmo na hipotese do si

lencio delas, nen1 sempre o silencio ilnplicara efìcacia apenas ex 

/lIlIle, se resultar das circunstàncias o evidente proposito de atingir 

05 efeit05 desde quando celebrado o contrato. De igual modo, se 

as partes dispuseralTI expressan1ente sobre o efeito ex III1/JC, nem 

sempre se podera atender a essa disposiçao, se ill1possibilitada peh 

necessidade de preservar direito de terceiro. Ha unl unico linute 

à retroatividade: o resguardo dos direitos ja adquiridos de tercei

rosl 4
. Unla outra lirrtitaçào é de ser lelnbrada: inviave1 a eficacia 

ex ,,/llte quando impossibilitada a restituiçào das prestaçòes ja 

efetivadas. 

Observa-se que os distratos de contratos de pronlessa de 

compra e venda conten1 comunlente clausula sobre a restituiçào 

Il C6digo Civil brasileiro interpretado, cic., v. 15, p. 264. 

12 MEDICUS. Tratado de las relaciones , cit .. c. I , p. 243. 

U Do contrato, cit., p. 318. 

1 ~ ROPPO. n contratto, cic. , p. 5-1-0-5-1- t. 
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das prest.1çòes efetuadas por ambas as partes. O Superior Tribuna] 
de Justiça. em reiteradas decisòes. con~irlemu abusiva a clausula que 

determinava a perda da totalidade das prestaçòes pagas pelo pro-
11lissario COtl1prador, quando caracteriz.:'1da a relaçào de consumo 

(REsp 241.636/ SP, 4' T., reI. Min. Salvi o de Figlleiredo Tei..xeira), 

ficando o prornitente vendedor autorizado a reter parcela daquele 

valor, para cobenura das despesas efetuadas. O percentual é variavel, 
dependendo das circunstancias do negocio e de sua execuçào, sen

do admissivel ordinariamente a retel1ç;o de 10% a 30% do qlle foi 
pago, SeI11 prejuizo de situaçòes especiais. como acontece conl o 
fato da posse do illl0Vel durante longo tempo pelo pronussario 

c0l11prador. Essa reduçào tenl fundanlelltO 110 principio da igual
dade das partes, l1ào sendo conforme à boa-fé fique o promitente 

vendedor com o preço pago e recupere o benl pronletido à venda, 

enquanto o prol11issario c0l11prador fica sem o contrato, SeJ11 o benl 

e senl o preço parcialnlente pago. 

Nos contratos de prome'\'\:.1 de cOlllpra e venda, o rustrato 

nào rerira do corretor o direito à sua cOllussào: "O corretor tclTI 487 
direito à conussào pela intennediaçào do neg6cio, gue foi exitosa 

e resultoll na lavratura do contrato de prOl1leSSa de COl1lpra e ven-

da, ainda que depois tenham as partes distratado" (STJ, REsp 
186.818/ RS,4'T.) 

Se os contratos forelll villculados conl laço de acessorie

dade, o distrato do COlltrato prillcipal inlplica o di strato do aces

sorio; se est e for objeto do distrato, pernlanece o principal. Po
rénl, se os contratos forenl coligados, inlpende definir se Ul1l é 
consequencia do outro, ou se unl perde o significado sem o ou

tro, de nlodo gue o distrato de unl pode exigir seja dada a nles

Ina sorte ao outro. 

Na locaçào, a relaçào upode ser desfeita por nllltllo acordo" 

(art. 9" da Lei n. 8.245/ 91, qlle dispòe sobre a locaçao dos imoveis 

urbanos), e ha de se entellder que os efeitos do distrato sào para o 

futuro. nlJS O sublocarario (terceiro enl relaçào ao distrato) tenl 

direito à indenizaçào contra o sublocador (art. 15 da nlesnla lei). 
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A socierlarle silllples pode ser dissolvida pelo consenso una

ninle dos socios, Oli por deliberaçào da maioria absoluta dos s6cios, 

na sociedade de prazo indetenninado (art. 1.033, Il e III, do C6-

digo Civil). É caso de distrato. A dissoluçào da sociedade pelo 

distrato tenl reflexo no relacionanlento entre os s6cios, mas nao 

inlpede que o adrninisrrador continue agindo enl n0l11e da soci e

darle até o cancelanlento no registro de conlércio. 

Pode haver distrato do distrato, COllIO que o contrato se 

restabelece, se ainrla passivel: "Se sobrevénl distrato do distrato, a 

eh.cacia que se canceloll Oli iInpediu nao se refaz, 1l13S o contrato, 
que fai, reroma a eficacia"15, assim conIO pode haver prOlnessa de 

distrato, qlle se regula pelas regras pr6prias da prolnessa de contra

tar e autoriza a açào do art. 461 do C6digo de Processo Civil. 

9.7 Distrato: forma 

A exigència de ordem formaI esr:.1 no art. 472: o dlo;;trato 

488 deve obedecer à farilla exigida para o contrato. De luodo geral, 

a declaraçào de vontade do contracante nao depende de fafnla 

cspecial, senào quando exigida em lei (art. 107), ou quando ce

lebrada con1 a c1ausula de nao valer seOl instrulllento pùblico 

(art. 109).A prova exclusivanlente testenlunhal SOlllente é adllli

ti da para o negocio juridico cujo valor nào ultrapasse o déc uplo 

do maior salario 1111ninlo vigente no pais ao tenlpo da celebraçào 

(art. 227). A escritura publica é essenc ial à validade dos neg6cios 

juridicos gue visem à constituiçào, transferencia, modificaçào ou 

renuncia de direitos reais sobre in16veis de valor superior a trin

ta vezes o valor do salar io mininlo (art. 108). A escritura pùblica 

para esses neg6cios é dispensada pela legislaçào que regula o 

sistema financeiro da habitaçào (art. 61, § 5", da Lei n. 4.380 / 64), 

a garantia real da cédula de crédito bancario (art. 27 da Lei Il . 

• '> PONTES DE MIRANDA. Tratado. cir.. v. 25. p. 290. 
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10.931 / 2004) e a alienaçào fiduciaria de coisa il110vel (arts. 23 e 

24 da Lei n. 9.514/ 97). 

Isso significa que, para 05 negocios eOl relaçà.o aos quais se 

exige escritura publica OLI prova eserira, apenas por essa via sera 
feito o distrato. Mas, quando S01l1ente se pede a for111a escrita, bas

ta gue exista UI11 inicio de prova por escriro, pois pode esta ser 
cOlllplenlentada pela prova testenlunhal, qualquer que seja o valor 

do negocio (art. 227, paragrafo ùnico). 

Gustavo Tepedino adverte para a diferenç. de redaçào do 

novo C6digo eln relaçao ao antigo 'b, que exigia adorasse o distrato 

a nleSIl13 for111a do contrato. Ainda Ilaquele tenlpO, prevaleceu a 

corrente t11ais liberai , exposta no seguinte acordào do Superior 
Tribunal de Justiça: "S6 é de exigir-se tenha o distrato a nleSll1a 

forma do contrato guando exigida para validade desse" 17 O .tual 

art. 4-72 consagrou esse entendi111ento: deve ser respeitada a for111a 

exigida pela lei, e oao a eventualnlente adotada para a elaboraçào 

do contrato. Isto é, se a lei autorizava o contrato na fOfIna verbal ou 

por doculllento particular, ainda qlle redigido o contrato COIll Inaior 

rigorisIllo forlllaI (por escritura publica, por exelnplo), o distrato 

pode ser verbal Oli por instrunlento particlIlar, respectivanlente. 

O antigo art. 1.093 do CC/ 16 continha uma segunda parte: 
"Mas a quitaçào vale, qualquer qlle seja a sua fOrIna". Esta disposi

çào nào se repete 110 atual art. 472, l11.as a Inatéria encontra-se re

gulada no art. 320: "A quitaçào, gue sempre poder; ser dada por 

instrunlento parricular, designara o valor e a espécie da divida qui

tada, o nonle do devedor, ou quenl por este pagoll, O tenlpo e o 

lugar do paganlento, conl a assinatura do credor, Oli do seu repre

sentante. Paragrafo unico. Ainda senl os requisitos estabelecidos 

neste artigo valera a quitaçào, se de seus ternl0S ou das circunsran-

Lb C6digo CiviJ interpretado. Kio de Janclro: Renovar. 2006, v. 2 , p. 114. 

7 AgRg no Ag. 214.778/ SP. 3.i T. , reI. Min . Eduardo Ribeiro. 

489 
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cias resultar haver sido paga a divida" . O cap,a do art. 320 dispensa 

o instrumento publico e impòe requisitos ao conteudo do docu-

111ento particuJar. Mas a redaçào do paragrafo unico praticamente 

invalida a regra do caplll: havendo instrUI11ento particular, as desig

naçòes previstas podelll nao exisrir "se de seus terl110S resultar haver 

sido paga a divida"; nào havendo instrumento parcicular, esse re

quisito talllbénl pode ser dispensado. "se das cucunscancias resultar 
haver sido paga a divida". É o glie acontece com a hip6tese de 

entrega do titulo ao devedor (art. 324), com as operaçòes realizadas 
no meio virtual, Oli C0l11 pagaJneotos efetuados publicanlente. 

Assinl C0l110 eSCa flexibilizada a prova da quitaçào, tall,bénl 

deve ser inrerpretada a disposiçào sobre a prova do distrato. Todos 
sabeol0s que a maiaria dos negocios é realizada por pessoas de 

poucas luzes e despreparadas para os rigores dos formaJisn10s legais. 
A perda de interesse pelo negocio induz naturaJn1el1te a parte a sair 
dele C0l11 a sin1ples n1anifestaçào de vontade, depois de obtida a 

concordancia da outra, COl11Ulnente fundarla na confiança e na 
aparencia, consolidando-se urna situaçào de dissoluçào de f.·ltO gue 

SOlnente interpretaçào rigorosa podera desconhecer. Se a faJta da 
fOflllalidade nào for a causa determinante de prejuizo para tercei

ro, pode ser dispensada no relacionalnento entre as partes, nos casos 
etll gue o juiz entender n1.ajs adequado. Roppo inforn1a gue a 

jurisprudencia itaJiana se incljna por liberar a prova do distrato da 
proibiçào de provar por testen1.unhas con trariamente ao gue cons
ta de docuInento, e expljca: Tudo isso tem urna razào - dissolver 

U111a relaçào contratua1 existente é, enl linha de principio, ato n1e-
110S grave e oneroso do gue c011stituir U111a nova relaçào; ponanto, 

pode estar cercada de 111enor cautela 1M. 

Nessa linha , o SuperiorTribunal de Justiça, no REsp 5.317/ 

RS, fez boa aplicaçào do principio: "Quando para o contrato nào 

111 ROPPO. n Contratto, cit., p. 540. 
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exige a lei solenidade pr6pria, o seu disrrato pode ser feito de for

Ina diversa, até verbalnlente, OU, meSlll0. decorrer de fato que dis
pense expressa manifestaçào de vontade clos pactuantes"19. 

Araken de Assis admite o distrato t;\Cito para os neg6cios 

desprovidos de fafnla prescrita enl lei, decorrente do C0l11portamen

to dos figurantes. Di o exemplo:"O inquilino desocupa im6vel e 

entrega as chaves ao locador, que lhe passa recibo, aceitando a devo

luçào. Quando o art. 59, § lQ, l, da Lei 8.245/1991 exige disrrato 

escrito e assinado por duas testemunhas, prevendo o prazo de deso
cupaçao minilTIO de seis 111eses para a concessào de lin1.inar anteci

pataTia, Deupau-se tào so de prova pré-constituida para tal efeito - o 
art. 273, capHt, do CPC reclanla. genericanlente, prova inequlvoca - e 
nao inlpos [afilla ad SOlellll1;fafe11l ao distrato da locaçào"20. 

9.8 A resiLiçao unilateral 

A resiliçào unilateral (art. 473 do C6digo Civil) é um neg6-

cio juridico unilateral, que se expressa pela manifestaçào de vonta- 491 
de de apenas U111.3 das partes, diferentemente do distrato, gue exige 

o consenso de alnbas para o desfazinlento do contrato. 

Essa iniciativa S0l11ente telll eficacia quando expressanlen

te regulada na lei, como acontece nas siruaçòes abaixo enUll1era

das, Otl quando implicitanlente adnutida. A ilnpHcita permissào 
ocorre, enl geral, nos contratos por tenlpO indeternunado, e de 

execuçào continuada, quando qualquer dos contratantes pode 

unilateralmente desvincular-se, dissolvendo-os." A indeterminaçào 

do telnpo de duraçào do contrato ocasionaria a pennanència 

infinita do vinculo, se nào fosse facultado a qualquer das partes, 

através do JIIS poellilelldi, desligar-se, quando lhe aprouvesse. Assis-

19 STJ, Ac. da 3"T .. reI. Min. Dias Trindade, de 30-4-1999. 

201 ASSIS.Araken de. Do distrato no novo Còdigo Civil. Revista do CE), Il. 24, 

p. 58-6 l. 
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te, aSSII11, a cada unl clos contr3tantes, o direito potesrativo de 
d . I "")1 eSVIT1ClI ar-se - . 

É por isso que 05 contratos conl duraçào indeterrrunada 
il11plicanl, em principio, o direito de se desligar unilaterahnente, 
UI11a vez que o ellgajanlento perpétuo agride a liberdade indivi
duaF2. A resiliçào desses CQntratos pode acarretar consequencias 

sérias para a Durra parte, o que sera exam.inado adiante, quando 
C0l11entado o paragrafo unko deste artigo. 

9.9 ResiLiçao unilateral: espécies 

o C6digo nao tnantém unifornlidade na denomjnaçào das 
hipoteses de resiliçào unilareral, variando confornle o tipo de COI1-

[raro a qlle se refere. 

Revogaçào é a retirada da voz por parte do alitar do negocio 

juridico, nos casos permitidos em lei, con1 a e1iminaçào do su porte 

de f..1to (vontade) necessario para a persistencia do negocio. O carac-

492 teristico da revogaçao é a extinçào por vontade de lima s6 das partes. 
Ocorre nonnaJnlente nos negocios gratuitos. conl0 no Ilundato sem 
estiplllaçào de retribuiçào (art. 658, J> parte), OLI na doaçào simples 
(art. 538), mas também é possive! a resiliçào lInilateral no mandato 
oneroso e na doaçào conl encargos.A revogaçào pode ser imotivada 
(mandato, arts. 686 e 687) , ou vinclllada a uma hip6tese legaI per
missiva, de glie é exemplo a revogaçào da doaçào pelo doador, por 
ingratidao OLI por inexecuçào do encargo (art. 555). No mandato, a 
revogaçào ao nuto do mandante encontra sua razào de ser no e1e-
1l1ento confìança que esci in sito neste negocio de colaboraçào2.1. 

21 DESSONE, Dare)'. Do contrato. cit., p. 317. 

2.:! TERRÉ; SIMLER; LEQUETTE. Oroit civil: Ics obligatiolls. 6. ed. Paris: 

Dalloz, 1996, p. 379. 

li MOSSET ITUR.RASPE, Jorge. Contratos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzolli, 
Il 99?1. p. 394. 
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o 111andato pode conter c1ausula de irrevogabilidade, caso 
el1l que a revogaçào geraci a obrigaçào de pagar perdas e danos (art. 
683) ou sera ineficaz (arts. 684, 685 e 687). A revogaçào do man

dato pode ser expressa ou tacita (art. 687). 

O ato unilateral de proillessa de reCOtllpenSa, praticado por 
"aquele que, por anuncios publicos, se C0l11prOIlleter a recolllpen

sar O li gratificar a quem preencha certa condi çao, O li desenlpenhe 

certo serviço", pode ser revogado pelo prol11itente antes de pres
tado o serVlço Oli preenchida a condiçào, se nao hOllver pr.azu a~

sinado à execuçao da tarefa, garantido ao candidato de boa-fé o 
reembolso das despesas feitas (art. 856, capilI e paragrafo ùnico). Se 
houver prazo, entende-se gue o prOlllitente renuncioLI ao arbitrio 

de retirar, durante ele, a oferta (art. 856, capllt, ùltima parte). 

A renuncia é o ato pelo qual o mandatario (1130 o t1undan

te, gue revoga) pode sair do contrato de 111andato, gratuito ou 

oneroso (art. 688), regra também aplicivel à comissào (art. 709). 

A denuncia é a dcnotninaçao gue se da ao exercicio do di-

reito de desfazer as obrigaçòes duradouras24
, contra a sua renovaçào 493 

ou continuaçao, independentenlente do inaditnpletl1ento da outra 

parte, nos casos pertl1.itidos na lei Oli 110 contrato (v. g., arts. 6st, 46, 

§ 2u, e 57 da Lei n. 8.245/91, sobre locaçào de imoveis urbanos). 
Se unilateral, é denuncia, conl Oli setTI nlotivo (uso proprio); J 

fundada no inadinlplenlcnto é resoluçào, COtll efcito ex 1/I1IIC. A 

caractenstica de desfazer o negocio apenas ex 111",( decorre da iln

possibilidade de sc desconstituir o efeito j5 realizado. 

;,>~ A obrigaçào dur;l(ioura é aquela que n30 se csgota e'm uma so prestaçao, n13S 

supòe um periodo de tempo mais ou menos largo. tendo por comeudo ou lIm.l 

condutJ duradoura (ce"sào de uso, arrendamento. locaçào). Oli a realizaçào d.c... 
prcstaçòes periòdiCa" (como Ila pabr.lI11cnto dos aluguéis c Ila fornccimento de 

gas, de alimcmaçào, dc energia). Essa rdaçào dur.ldoura nào se confunde com 

aquda outra cm que haja Cl dererminaçào da entrega dc lima certa quantidade de 

bens, que, dcsde logo. é definid.l, apenas desdobrando-se cm varias prestaçòes. cm 

mOlnentos dlferentes. 
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A iniciativa de resilir pode ser do locador, C0l110 nos casos 

do art. 9" da Lei n. 8.245 / 91, sobre locaçào de im6veis urbanos, e 
do art. 570 do C6digo CiviJ, para extinguir a locaçào de coisa 

aposta a tim diverso do ajustado ou a que se destina, ou quando é 
dani6cada por abuso do locatario. A iniciativa pode ser do locata
rio, quando a coisa loeada se deteriorar sem culpa sua, nào tnais 

servindo para o tim previsto (art. 567 do '-'-) . 

O arrependimento é o nlodo pelo qual a parte sai do COI1-

trato, extinguindo-o. perdendo as arras dadas ou devolvendo-as 
em dobro, nos negocios com clausula de arras penitenciais (an. 

420 do CC). 

O C6digo de Oefesa do Consumidor concede a este o di
reito de desistir do contrato, no prazo de sete dias, senlpre gue a 

contrataçào se der fora do estabelecilllento comercial, especialnlen

te quando por telefone ou em domicilio, com direito de devoluçào 
do que pagou, sem obrigaçào de indenizar perdas e danos (art. 49 
do CDC). Trata-se de unl caso especial de arrependinlento, com 
desfazimento do contrato por ato unilateraJ do consunlidor, sen1 

outro pressuposto que nào a l1unifestaçào da sua vontade contraria 
ao contrato no prazo da lei, a qual o autoriza a sair do neg6cio sen1 

reparar evenruais prejuizos do vendedor. O fl1ndalnento esta Ila 
presunçao de ql1e o contrato nao foi produto da vontade refletida 

do adquirente, tendo para isso contribuido o fato de ter sido o 
negocio realizado fora da sede do estabelecimento comercial. Essa 

particularidade aproxil1la a hip6tese do art. 49 do CDC aos casos 
de vici o de vontade. No art. 49, porén1, nao se da a anulaçao, pois 
a lei prescinde de descer .10 exanle do e1en1ento subjetivo e se sa
tisfaz com as crrcunsdìncias objetivas, fazendo depender do extinçào 
do contrato à sin1ples Inanifescaçào da vontade de desistir (arrepen

dimento extintivo). 

Os contratos de con1pra e venda reaJizados pela Internet 
devem ser equiparados aos contratos ce1ebrados por te1efone, con1 

o Inesn10 tempo de sete dias para reflexao. 
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o tesgate "é o ato de libettat a1guma coisa de uma obtigaçào, 

onus ou encargo a que estava vincularla, Oli de cUlllprir urna obri
gaçào de caratet pessoal, aplicavel, por exemplo, à enfiteuse e à 
hipoteca "25 . 

O Codigo Civil de 1916 referia-se ao resgate quando tegu
lava o instituto da enfiteuse e o da renda constituida sobre inlovel 
(arts. 693 e 751). Esses dois dispositivos nào estao reproduzidos no 
Codigo Civil de 2002, embora seja aplicavel, às enfiteuses ja COI1S

timidas, o regramento do Codigo revogado. O novo Codigo Civi] 
refere-se ao resgate conlO unl direito do vendedor no contrato conl 
c1ausula de retrovenda (atts. 505 e 506). 

No que diz com a hipoteca, o Codigo regula a remiçào, qLle 

é o direito de alguém,legitimado pela lei, praticar aro unilateral, que 
libera o imovel do gravame (arts. 1.481, 1.482, 1.483 e 1.499). 

Na prestaçào de serviço, nào havendo prazo estipulado, nenl 

se podendo inferi-Io da natureza do contrato, OLI do costUlue do 

lugar, qualquer das partes, a seu arbitrio, nlediante prévio aviso, pode 
resolll", o contraro (art. 599). Apesar do emptego do verbo resolver, 

trata-se de caso tipico de resiHçao unilateral, nao de resoluçào. 

No cOIllodato SelTI prazo convencionado, que é a situaçào 

mais ocorrente nesse tipo de contrato, O c0l110dante somente pode 
resilir o c0l11odato antes do vencinlento do prazo detenninado pelo 
uso, se hOllver necessidade inlprevista e urgente, reconhecida pelo 
juiz (art. 581). É um caso de resiliçào vinculado àjusta causa esta
belecida na lei. 

O nlutuo, que é o ell1préstinlo de coisas fungiveis, é unl 
contrato unilateral (sonlente o 111utuario se obriga), real (depende 
da entrega da coisa, ordinariamente nloeda) e oneroso (o mutuario 
deve pagar juros), pode ser conl Oli scnl prazo convencionaflo. 

~s DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22. ed. Sào Paulo: 

Saraiva, 2006, v. 3, p. 175. 
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Nessa liltilna hipotese, atendido o teJllpO I11lni010 tllencionado nos 
incisos I e II do art. 592, o mutuante pode pedir a restituiç3:o d3 

coisa e dar por findo O contTaro. 

No deposito. o deposirario sera obrigado a restituir a coisa 

no ITIOmento em gue o depositante a reclalnar (art. 627). A recla-

111açao, nesse caso, é l11odo de resiliçao unilateral. A obrigaçào de 

restituir existe ainda gue o cantraco fixe prazo (art. 633). Isso quan

to ao depositalue, pois o llleSlllO nào ocorre quanto ao depositario, 

que deve, enl principio, aguardar o advellto do [ermo. "Todavia, 

COlll0 se [TaL1 de CQntrato de favar, a lei pernlite a exoneraçào do 

depositario. desde glie apresente motivo plauslvel. Note-se nào ser, 

3ssil11, necessaria a escusa da força maior"Z6. 

O contrato de agencia ou ctistribuiçào, "se for por ternpo 

indeternunado, qualquer das partes podera resolve-Io, Inediante 

aviso prévia de noventa dias, desde que transcorrido prazo C0I11-

pativel com a natllreza e o vlIlto do investinlento exigido do agen

te" (art. 720)" . 

O dono do negocio pode dispensar o corretor, se nào hou

ver prazo determinado (art. 727), aplicando-se a regra geral do art. 

473, que exige prévia notificaçào ao dispensado. A lei nào estabe

lece praza para o aviso, gue produzid. efeitos, tanto que call1uni

cado aa carretar. Da Illesma farnla, adnute-se que o carretor se 

afaste do cantrato, mediante igual notificaçào. 

No cantrato de transporte dc pcssoas, "o passageira renl a 

direito de rescindir o cantrato de rransporte, antes de iniciada a 

viagelll, sendo-Ihe devida a restituiçào do valor da passagenl, 

~, RODRJGUES, Silvio. Oireito civil: dos contratos e das declJ.raçòcs unilaterais 

da vonrade. 30. cd. 5:iQ Pau lo: Saraiva, 2002, v. 3, p. 284. 

21 O art. 720 utiliza o tenno rl..'Soluçào para o caso de extinçào do contratO por 

manifcstaçào unilateral c imotivada de ullla das partes. Mas nào é resoluçào. e sim 

rcsi1içao unilateral, porquanto nao se trata de desfazimcnto por incumpnlllcnto 

do devedor, pelo que inadequado uso do tenno rcsoluçao para a htporc!>c. 
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desde que fcita a c0l11unicaçào 30 transportador cnl tempo de ser 
rcnegociada" (art. 740). Depois de iniciada a viagem,"é facultado 
30 passageiro desistir do transporte, sendo-lhe devi da a restlruiçào 
do valor correspondente ao trecho nào utilizado, desde que pro
vado gue Durra pessaa haja si do transportada cnl seu lugar" (art. 
]40,§ 12

). 

As duas hipoteses sào de resiliçào unilateral, garantido ao 
transportador o direito de reter 5% da importancia a ser restl.cuida, 
a titulo de multa compensatoria (art. 740, § 32

). 

Talnbénl é caso de resiliçào unilateral 1110tivada o direito 
garantido 30 segurador de "resolver" o contrato se hOllver inexati
dao Oli ol1ussào 1la5 declaraçòes prestadas pelo segurado, SelTI t11a-fé 
(art. 766, paragrafo (mico). Havendo agravamento do risco, sem 
culpa do segurado, o seguradoT pode igualrnente "resolver" o con
trato de seguro, f.:1Zcndo notificaçào por escrito, gue tera eficacia 
trinta dias depois (art. 769, §§ 12 

C 2"). O segurado, de sua vez, 
podera "resolver" o contrato, se houver consideravel reduçào do 
risco, se nào optar pela revisào do prèmio (art. 770). 497 

"Qualquer socio pode retirar-se da sociedade, se de prazo 
indeterminado, Illediante notificaçào aos denlais s6cios, con1 ante
cedencia minin1a de sesscnta dias; se de prazo deternlinado, pro
vando jlldicialmente jllsta causa" (art. 1.(29). Essa retirada do socio 
é hip6tese de resiliçào unilateral, inlotivada, na prilneira situaçào, e 
conl nlonvaçào, na segunda. 

9.10 A morte do contratante 

A morte do contratante é fato supervemente gue leva à 
extinçào do contrato (cessaçào), quando a relaçào é de carater 
personalissllllo. Trata-se de un13 causa natural que cria illlpossibil.i
dade absoluta de continuidade da relaçào assunlida enl razao da 
pessoa do falecido. Nos contratos intui,,, persOtlae, nào sendo possi
ve! substituiT o obrigado pelos sucessores, que nao apresentam as 
qualidades do nlorco, "outra soluçao nao resta senao a cesosaçào, 
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cabendo ao credor pleitear a indenizaçào, se paga alguma inlpor
tancia sem o recebimento da contraprestaçào"28. 

O C6digo contém varias disposiçòes sobre a cessaçào do 
contrato por morte do contra tante: a 1l1orte do doador de subven
çào periodica extingue a doaçào, salvo se o doador river disposto 
Durra coi sa, l11a5 nao podera ultra passar a vida do donatario (art. 

545); o contrato de prestaçào de serviço acaba conl a Inane de 
qualquer das partes (art. 607); o contrato de empreitada celebrado 
enl consideraçào às qualidades pessoais do elllpreiteiro extingue-se 
pela morte deste (art. 626); cessa o contrato de mandato pela mor
te de uma das partes (art. 6!:l2, Il); o contrato de constituiçào de 
renda nào pode ultrapassar a vida do credor (art. 806); a morte do 
socio leva à liquidaçào da sua quota (que é urna forma de dissolu
çào parcia]), salvo se o contrato dispuser de 1110do diferente ou se 
os socios retnanescentes optarel11 pela dissoluçào (art. 1.028). 

9.11 Resiliçao unilateral: a notificaçao 

Ao dispor sobre a resiliçào unilateral, o Codigo exige a no
tificaçào da outra parte, pois é Ull1J espécie de declaraçao recepticia 
da vontade, que s6 produz efeito quando levada ao conhecimento 
da outra parte. Nào se exige que o notificado tome efetivo conhe
cinlento da lnanifestaçào do proponente, pois pode acontecer que 
ele se recuse a ter ciencia do conteudo da notificaçào, ou esteja 
inlpossibilitado disso; basta que o notificante faça o conlunicado 
chegar ao olltro, colocando a mensagenl à sua disposiçao. 

O Codigo nào estabelece regra geral sobre a forma ou o 
prazo. 

Quanto à forma, nào foi repetida a disposiçào do art. 472, 
para a resiliçào por mutuo consenso, onde se impos a observancia 
à ll1esma do contrato. Dessa on-ussào ha de se entender que a fOrlna 

:!li RIZZAJtDO, Arnaldo. Contratos. 6. ed. Rio dc Janeiro: Forense, 2006, p. 288. 
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é livre, salvo para as situaçòes eOl que ha regra expressa, a eXJglT 

observancia da fOflna escrita. 

Para a questào do prazo a ser dado 113 notificaçào, deve-se 
atender ao disposto para o tipo de contrato de gue se [rata; se nada 

dispuser, a [egra geral é a de que a norificaçào produz efeitos [ao 

lago chegue ao conhecimento da outra parte. Esse principio pode 

ser afastado se a propria parte, eIn favar de quem é expedida a 

norificaçao, conceder un1 prazo. Oli quando as circunstancias do 

neg6cio justifìcarem certa diJaçào de tempo ap6s a notificaçào, 
canfaTnle previsto no paragrafo (1I1ico. 

9.12 Art. 473, paragrafo unico 

A resiliçào unilateral, enI qualquer de suas 111odalidades, 

significa a manifestaçào da vontade e do interesse do proponente. 
O térnlino da relaçào negocial duradoura, em que todas as partes 

estavanl até ali envolvidas, certal11ente influira sobre a situaçào do 

notificado, COI11 possiveis danos aos seus interesses, COl110 acontece 499 
no\) contratos de fTanquia, de concessào, de agencia. 

Por isso, é preciso atentar para 05 dois lados da questào. Se, de 
um lado. as partes devem conservar a slIa liberdade de dar por findo 

um negocio se111 prazo deternunado, de outro, llllpende considerar 

gue a extinçào da relaçào pode significar o fim da fonte exclllsiva de 
renda do cocontratante, que para isso pode ter feito investimentos e 

perdido Olltras oportunidades, confiando Ila conrinuidade do con
trato.A boa-le fornecera solidos sllbsidios para a soluçào de cada caso, 

na busca de soluçào adequada para salvaguardar os interesses de am
bas as partes, tendo em vista gue a permanencia indefinida do con

trato, apos a notificaçào, deve ser descartada. Sendo Ullla fonte cons

tante de litigios, é conveniente gue as partes incluanl dispositivos 
regulando a hipotese de extinçào por vontade lInilateral, estabele

cendo previanlente e de COlllum acordo unla soluçào equitativa. 

Dispondo para essa hipotese, o paragrafo unico do art. 473 
condiciona a produçào dos efeitos extintivos ao transcllrso de pra-
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ZO c0l11pativel cOln a natureza e o vulto dos investlmentos feitos 

pela parte notificada, que confiara na execuçào do cootraro. 

Sào pressupostos para a incidencia da regra: 

a) que a natureza do contrato justifique investim.entos COI1-

sideraveis. Assinl, na corretagenl de un1 grande empreendinlento 

inlobiliario. o carretar contratado podera loear espaços, adquirir 

veiculos e equipanlentos, contratar servidores, na perspectiva de 

neg6cio duradouro e proveitoso, cuja execuçào cobriria a despesa 

antecipadamente feita. Nào se pode dizer o 111eSI110 da sinlples 

internlediaçào de venda de UIna casa, que nao juscificaria 111ais do 

que alguns anuncios e acol11pan hamento de visitas, despesas essas 

que nào constitllenl "os ;,westimellfos collsideraveis" nlencionados no 

paragrafo unico; 

b) os investimentos devenl ter um certo vulto, na proporçào 

do neg6cio, que ficaria a descoberto conl a extinçào do contrato 

por iniciativa do notificante; 

500 c) a eficacia da denuncia unjlateral (lei a-se, resiliçào uni-

lateral) dependera do transcurso de 1I111 certo prazo. A definiçào 

desse tenlpo esta enl direta relaçào conl a ideia de que, durante 

a di)açào, O notificado tera condiçào de recuperar os investinlen

tos feitos. É por isso que tais investinlentos devenl ser propor

cionados ao negocio, unlJ vez gue S0T11ente estes devenl ser 

considerados quando da fìxaçào do prazo razoavel para a extin

çào do contrato; 

cl) serào levados eiTI conta a Ilatureza e o vulto dos investi

Illentos.A natureza deles podera peTillitir o seu levantanlento senl 

tnaior dano, ou a sua reutiljzaçào enl outros neg6cios, cnqllanto o 

vulto é conceito que esra ligado ao valor e ao custo do investi

mento; 

e) o prazo conlpativel depended. tanlbém da receita gue o 

notificado podera obter no periodo de graça, apos o que se tera o 

contrato por extinto; 
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f) finalnlente, o prazo nao pode ser de tal ordenl glie torne 

ineficaz a iniciativa do proponente, elinunando o seu ctireito à rc

siliçào. Tal seja o caso, quando O prejuizo ao interesse do propo

nente também for consider.ivel, podera o juiz optar em dar eficacia 
ilTledjata Oli 3utorizar prazo curto à notificaçao, ressalvando ao 

notificado o direito a perdas e danos. 

A lei nào nlenciona o evel1tual pagatllento de perdas e danos. 

para ressarcimento dos prejuizos decorrentes da resi1içào unilateral, 
l11as a alternativa nào pode ser afastada. A reparaçào do dano cau
sado ao interesse de u n l OLI de Qutro dos contratantes. prejudicados 
pela denlora na efetivaçào da resiliçào Oli pelo prazo curto que se 
inlpunha deferir, pode ser feita nlediante o paganlento de equiva
lente indenizaçào. 

9.13 A resoLuçao (arts. 474 e 475 do C6digo CiviL) 

A resoluçào é a modalidade de extinçào do contrato que 
pressupòe o inadinlp)emento do devedor e nisso reside a especifi
cidade que a distingue das outras fornlas de extinçào. 

5ào seus requisitos: 

a) COl/trato bi/areml 

Contrato bilateral é aquele enl gue anlbas as partes contraenl 
obrigaçòes e enl que ao nlenos alguns dos deveres de prest.:1çao red
procos estào vinculados entre si, de 1l1odo gue a prestaçào de Utl13 
representa, de acordo conl a vontade das partes. a conrraprestaçào pela 
outra. Ha entre as prestaçòes correspectividade, interdependencia e 

equivalencia. Modernal11ente, telTI sido acentuada a import.:-ìncia da 
equivalencia entre as prestaçòes, exigencia de justiça contratua)2'). 

!" O contrato unilateral é aquele em quc apcnas uma das partcs se obnga. como 

acontece no comodato e no mutuo (o comodante ou o mutuante j,i prc"taram, 
entregando o bem, restando apenas a prestaçào do comod.uario OLI do lllu[lI~rio, 

de restitllirCI11 a coi~). O contrato bilatcral i: sempre oneroso; o unilateral pode 

ser oneroso (mutuo) Oli gratU1to (comodato). 

501 
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o sinalagtna deve estar presente no nl0111ento da celebraçào 

(sinalagma genético) e mantido durante o tempo de vigència do 
contrato (sinalagma funcional).A falta de equivalència no momen
tO do nasci mento do cantrato pode caracterizar a lesào (causa de 
invaJidade); a perda dessa caracteristica no transcurso do cantrato 

pode permjtir o reconheciolento da onerosidade excessiva (causa 
de resoluçào). 

Para que haja a resoluçào, é preciso que o contrato seja bi
lateraJ. S0I11ente nele ha prestaçòes reciprocas, das quais o credor se 
libera, resolvendo o CQntrata diante do incuT11primento do devedor, 
retornando cudo à situaçào anterior, COI11 perdas e danos. 

b) l/ladil/lplel/le/lto definitivo 

A falta da prestaçào autoriza o credor a pedir a extinçào do 
cantrato (resoluçào). O incumprimento qlle autoriza a extinçào d1 

relaçào é apenas o definitivo. 

Como se sabe, o cumprimento deve ser feito enl oberuencia a 
dois principios: a) "pontualidade", regra segundo a qual o cumprimen-

502 to tem de se ajustar inteiram~nte à prestaçào devicb, devendo ser 
cumprida ponto por ponto (art. 394 do CC:"Considera-se em mora 
o devedor glie nà.o efetuar o paga111ento e o credor glie nào quiser 
rceebe-Io no tenlpO, lugar e farilla gLIe a lei Oli a convençào estabele

cer"); e b) a boa-te, nos termos do art. 422 do C6digo Civil ("Os 
contrat.:1.ntes sao obrigados a guardar, assillI na conclusào do contrato, 
como elll Slla execuçào, os principios de probidad~ e boa-re"). O 
principio deve ser levado e nl conta C0l110 "uma causa Oll unta fonte 
de crlaçào de especiais deveres de conduta exigiveis eOl cada caso, de 
acordo C0l11 a Ilatureza da relaçào juridica e C0l11 a finalidade perse
gllida pelas partes através dela. Às partes nào se develll 56 aquilo qlle 
elas mesmas estiplllaram Oll esrritalllenre aqllilo qlle determina o tex
to legal, I1laS tudo aquila gue cm cada situaçào illlpòe a boa-fè"''oI'. 

'" DiEZ-PICAZO. Luis. Prologo. 111: W IEACKER, Fr.mz. El principio gene
rai de la buena (é . Madrid: Civicas, 1982, p. 19. 
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Quando a obrigaçào deixa de ser cumprida no modo e no 
tenlpO devidos, diz-se que ha incumprim.ento. 

o incuI11primento pode ser classificado: a) quanto à "causa", 

em imput3vel Oli inimputavel ao devedor, caso decorra de culpa 

deste, na primeira hipotese, ou, Ila segunda, se [esultar de outro 

fator. C0J110 culpa do credar, aro de terceiro, caso fortuito Oli força 

maior, da lei ou do proprio devedoT senl culpa; b) quanto aos 
"efeitos", o comportamento contrario ao contrato pode resultar 

enl: b.l) incumprimento definitivo, se a prestaçào nao puder tnais 

ser efetuada (impossibilidade) ou exigida (modificaçào superve

niente das circunstancias); ou, sendo passive1 e exigivel, nào tiver 

mais utilidade para o credor; b.2) incumprimento nào definitivo, 
guando persistem a possibilidade, a exigibilidade e o interesse do 
credar, mas a prestaçào nao é efetuada no tempo, tl1odo e lugar 

convencionados (1110ra); h.3) cUluprilnento defeituoso, quando é 
feita a prestaçào, mas de modo imperfciro; c) guanto ao "conteudo" 
da violaçào. o incunIpritnento pode ser de ohrigaçào principaJ ou 
aeessoria - eontratualmente prevista e exigivel -, ou de dever se
cundario de conduca, decorrente da hoa-fé; d) tendo enl vista o 
"interesse do credor". o incumprimento pode se dar: d.l) senI 

impedir a satisfaçào do interesse do credor, obtida do devedor ou 

mediante a intervençào de terceiro, na forma pernutida pela lei 
civil (arts. 304 e 305 do CC), ou pela execuçào forçada, com a 
alienaçào de bens ("Pelo inarlimplemento das obrigaçòes respon

dem todos os bens do devedor", art. 391 do CC), ou pela obtençào 
da finali da de da obrigaçào realizada de outro modo gue nào pela 

prestaçào do devedor; d.2) sem a satisfaçào do credor, gue nào 
reeehe a prestaçà.o e dela fica definitivamente privado, por açào do 
devedor, C0111 ou sem culpa. ou por fato alheio ao devedor. 

Para que haja a resoluçào, conIO se disse, deve haver incum
primento definitivo. 

O descUtuprimento pode resultar da inlpossihilidade super
veniente da prestaçào. Se a impossibilidade, rotai e definitiva, nào 
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for imputavel ao devedor, o contrato se extingue por força de lei. 

Se a prestaçào se tornall illlpossivel por culpa do devedor, o credor 

pode optar entre pedir a resoluçào do contrato Oli o adimplemen

to da obrigaçào, pelo eqlljvalente (art. 389 do CC). A diferença 

entre as duas soluçòes é significativa: pela resoluçào, as partes retor

nal11 à situaçào anterior; pela açào de adimplemento, o credor 

efetlla a sua prestaçào e exige o equivalente da prestaçào do deve

dor, nos dois casos C0l11 direico a perdas e danos. 

A impossibilidade imputavel é a culpavel. A "culpa" contra

tual, em sentido ampIo, consiste em o devedor infringir, dolosa Oli 

culposamentc,os dcvcrcs gue o contrato Ihc impòc. 

Alénl da inlpossibilidade superveniente rotaI como causa do 

incumprilnento definitivo e extinçà.o do contrato, a outra espécie 

de descumprimento definitivo gue autoriza a resoluçào é o inadim

plemento com a "perda do interesse do credor pela prestaçà.o 

ainda possivel". Essa situaçào pode decorrer de impossibilidade 

superveniente parcial, da in1possibilidade temporaria, da Inora ou 

do cumprimento ilnperfeito (incolnpleto ou defeitlloso) , con1 ou 

sem culpa do devedor. Esses fatos podem estar presentes e o credor 

tcr interesse na l11anutençao do contrato, recebendo a prestaçào 

assim como prestada, Oli exigindo o equivalente. Porém, se em 

Tazao deles a prestaçao se tornar inlltil ao credor, que assim perde 

interesse na execuçào do contrato, ta.is fatos originam o incumpri

n1ento definitivo e servem de fundatnento à resoluçào. 

O C6digo Civil nao define o inadimplememo que autoriza 

a resoluçào do contrato, Illas inlpòe ao devedor efetuar o pagamen

to no tempo. lugar e fornla previstos na lei Oli na convençao (art. 

394), regra cujo descllmprimento ocasiona responsabilidade por 

perdas e danos (art. 389). Para a resolllçào, porém, nào basta o sim

pleo.; incllmprimento: é preciso trazer à baila o principio consagra

do no paragrafo unico do art. 395: "Se a prestaçào, devi do à mora, 

se tornar inutiJ ao credor, este poded enjeira-Ia e exigir a satisfaçà.o 

das perdas e danos". Quer d.izer, o incumprimento, para ser defini-
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Uvo e causa de resoluçào, deve ser qualificado por essa perda de 

interesse do credar, decorrente da inutilidade da prestaçào. 

Se o incumpritnento defìnirivo. por perda do interesse na 
prestaçào, resulta da "culpa do devedor", o credor nào exigid a 

execuçào Cll1 espécie, que ja nào lhe traz nenhunla urilidade, I113S 

podera optar entre ll1anter o cantraCo e obter o equivaJente (art. 

236 do CC) ou requerer a resolllçào (art. 475 do CC), sempre com 

perdas e danos. 

A impossibilidade parcìal, decorrente de causa natura) OLI 

juridica, é lima espécie de cumprinlento imperfeito, imputavel Oli 

nao ao devedor. Servici de fundanlento para o pedjdo resolutorio 

se a falta ofender substancialmente o interesse do credar, renha Oli 

nilo havido culpa do devedor. A solllçào esta nos arts. 235 e 236 
do C6digo Civil. 

A illlPOssibilidade telnporaria acua de dois Illodos: nos ne

gocios que nào admitel11 cumprinlento em ourra data (negocios 

fixos ou negocios con1 tenno essencial), o incumprimento da 

prestaçao na época convencionada equipara-se à impossibilidade 

definitiva, com extinçào ipso jure, se inimputavel, ou com a re501u

çào, se decorrer de culpa do devedor; nos denlais negocios, o obs

L:1.culo intercorrente nào sera IllOtiVO de resoluçao, salvo quando o 

retardamento destruir o interesse do credor, que entào podera pe

dir a resoluçào, haja ou nào culpa do devedor, neste 6Jt1n10 caso 

sem indenizaçào. 

Da demora, que é o retardo no cutnprimento da prestaçào, 

da desatençào aos principios da identidade e d.1 integridade da 

prcstaçào, e do cUlnprin1ento senl obediencia à fornla e fora do 

lugar devidos, pode resultar incumprinlento definitivo, se houyer a 

perda do interesse do credor. Quando imputavel ao devedor, tere-

11105 a mora, que é o nào pagalnento culposo 110 telllpo, lugar e 

forma devidos. 

É pacifico qlle a silnples nlora nao é causa de resoluçào, e 

ISSO porque a pr6pria lei SQlnente pernute ao credor enjeitar a 
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prestaçào ofertada apos o vencimento e a constituiçào da 1110ra, se 

essa prestaçào se mostrar inutil (CC, art. 395, paragrafo unico). A 

mora que pernlite a resoluçào é sonlentc a "mora qualificada". 

A dClnora senlpre ocasionaci a mora quali6cada quando o 
negocio for a "[ermo essencìal". COl que a prestaçào deve ser cUl11pri

da necessariatllcnte eOl certa data, depois da qual nao cera C0l110 sa
risfazer o interesse do credar, como acontece na obriga~;o de COI1-

feccionar o vesti do da ooiva até O dia da ce1ebraçào do casamento. 

O cUlllprimcnto inlperfeito cornpreende as violaçòes COI1-

tratuais por prestaçao inconlpleta ou defeituosa, gerando insatlsfa

çào do credor, que pode ser de variada graduaçào. 

A 1110ra cOlllpreende a inexistencia da prestaçào, a prestaçào 
tardia, a eferuada fora do lugar adequado, ou sem a forma prevista 

na convençào Oli na lei. Alénl desses casos, poré111, e, portanto, alénl 

do ambito do art. 394 do C6digo Civil, o contrato pode ser lesio
nado com O cUI11prinlento da prestaçào de "modo" imperfeito, seja 

porque desatende ao exigivel para as circunscancias (casos de exe

cuçào defeiruosa da prestaçào quanto ao modo), seja porque da 

prestaçào efetuada pelo devedor resultaranl danos ao credor (vi 0-

laçào positiva do contrato). 

O cun1primento itllperfeito pressupòe a existencia da pres

taçào, 111as efetivada de tl1orlo contrario à lei ou ao convencionado. 

Assim ocorre quando a prestaçào da obrigaçào de dar é concreti

zada senl que a coisa entregue tenha a qualidade ou a quantidade 

previstas, quando o fornecimento foi por periodo inferior ao de

tenninado,ou quando o serviço é executado con1 deficiencia, in

cluindo-se ai os casos de violaçào a contrato de fornecinlento de 

serviços profissionais de médicos, advogados, engenheiros etc. 

O cunlprilnento in1perfeito pode estar ligado à propria 

prestaçao principal e, portanto, ofende-Ia diretamente. ma.:.; talllbén1 

pode decorrer de descumpri111ento de obrigaçào acessoria, sendo 

essa violaçào causadora de ofensa indireta à obrigaçào principal, 

gerando, confornle o caso, o seu desfazimento. 
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Quando as prestaçòes principais e acessorias nào forenl ple

natnente satisfeitas, havera cunlprilnento imperfeito, a ensejar a 

resoluçào se caracterizada a violaçào substancial do cantrato, com 

perda do interesse do credar, aferivel de acordo COITI 05 critérios 

adiante indicados. A prestaçào imperfeita, mas que significau o 

adimplemento substancial da obrigaçào, autoriza pedido de inde

nizaçào, pOrélTI nào o de resoluçào. 

Alénl da desatençào ao olodo de clIlllprimento da prestaçào, 

devem ser agui referidas as infraçòes contratuais positivas, que 

tatnbém pressupòenl o cUI11priluento da prestaçào, igualtnente de 
modo itnperfeito, 1l1aS C0l11 imperfeiçào gue nào esci ocla mesma, 

e sim no fato de causar ofensa ao interesse do credaro No Brasil, o 

conceito de mora absorve as hipoteses de cumprilnento illlperfei

to por defeito quanto à fornla e ao lugar da prestaçào, razào pela 

qual l1ào sentilllos a mesma dificuldade enfrentada na doutrina 

alemà, que derivolI para a teoria da infraçào contratual positiva. 

Ha a questào da quebra anteClpada do contrato. 

É possive! o inadimplemento antes do ternpo, se o devedor 

pratica atos nitidallleT1te cOl1tcirios ao cumprirnento ou faz decla

raçòes expressas nesse sentido, aconlpanhadas de comportanlento 

efetivo contra a prestaçào, de tal sorte que se possa deduzir conclu

sivamente, dos dados objetivos existentes, gue nào havera o CUl1l

primento. Se essa situaçào se verificar, o autor pode propor a açào 

de resoluçào. 

c) Credor uiio ;l1adimpletlte 

Nos contratos bilaterais, a parte SOlnente pode pedir a reso

luçào pelo descull1primento da outta se eia n1esma nào tiver des

cumprido antes. É o que est:! escrito no art. 476 do C6digo. Civil. 

Credor nào inadimplente é a parte que, caino credora, nao esca enl 

mora creditoris, e a gue. COll10 devedora,ja efetuou a sua presraçào, 

sem ter recebido a contraprestaçào, ou esta beneficiada por U111 

prazo ainda n30 vencido, Oli vencido depois do inadimplenlento 

da devedora. 
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Quando o credof promove açào de cobrança da prest.çào, 

o devedor acionado pode arguir a exceçào de cantrato nào CUI11-

prido; se a açào proposta for a de resoluçào, a defes. fund.da no 

descutnprimento por parte do autor é Uln3 objeçào ao pedido, 

defesa direta gue leva à improcedencia da .çào por falta de UI11 dos 

pressupostos da resoluçào. 

9.14 Resoluçao: espécies e efeitos 

A resoluçào pode sef: (a) extrajudicial , nos casos em gue a 
lei autoriza a extinçào do contrato por inaclimplenlenro do devedor 

independentenlenre de Inanifestaçào judicial. podendo acontecer 

senl prévia inrerpelaçào, quando assim previsto no contrato con1 

c1ausula resolutiva expressa (art. 474, \' parte, do CC - resoluçào 

de pIeno direito), ou dependente de imerpelaçào, nas situaçòes 
reguladas por leis esparsas (Leis n. 6.766/79 e Lei n. 4.59\ / 6-l; DLs 

n. 745/69 e n. 58/37); e b) judicial, nos demais casos, quando o 

508 autar deved. demonstrar 05 requisitos aClnla indlcados. 

A resoluçào destr6i a relaçào obrigacional desde a celebraçào. 

Tenl, pois, efeito ex 1111'C. Atendendo ao que agaTa dispòe o C6di
go Civil, deve Bear reconhecido glie a resoluçà.o extingue tambénl 
o contrato (enlbora essa conceitllaçao nao seja a nlelhor, nem cor
responda à unanimidade da dOli t rina; porénl, feita a classificaçao 

legaI, é eia que deve ser adotada). 

O efeito ex 1II11( significa gue a resoluçào tem efeito retroa
tivo, e conI a exnnçào decretada por essa causa devem as partes ser 

repostas na situaçào eITI gue estavanl antes de celebrarenl o contra
to. Significa djzer: as partes devem restituir o que receberam em 

razao do contrato, tanto o credor, autor da açào, como ° devedor 

inadimplente, apenas gue sobre esse ainda pesara a condenaçào de 
indenizar as perdas e danos sofridos pela outTa parte. 

Liberadas ambas as partes elll virtude da resolllçào, surge unla 

nova relaçào entre elas - a de Iiguidaçào -, a fìm de gue sejam 

cUlnpridos os efeitos da resoluçào, elTI especial definidos os termos 
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em que deve Qcorrer a restitwçao das prestaçòes executadas e a 
definiçao dos valores gue integrarao a indenizaçào por perdas e 
danos devi da em favor daguele que nào descumpriu e sofreu com 
a inaditnplencia do ourro. 

Se a resrituiçào se tornall inlpossivel por algUtn Illativo, 

tanto nào sera impedimento para o decreto de resoluçào, cUtnprin
do-se a restituiçào pelo equivalente-'I. 

9.15 Exceçao de contrato nao cumprido 

Nos contratos bilaterais, exatanlente porque existem obri

gaçòes reciprocas. nenhulll dos contratantes, antes de cut11prida a 
sua obrigaçào, pode exigir o implemento da do outro (art. 476 

do CC). 

A exceçào é UIlU defesa do réu, qlle encobre a prerensào do 
alltor, e nela o dernandado nào nega a existencia do conrraro, da 
obrigaçào e da divida, mas levanta a tese de que o outro ainda nào 
prestou, o que o libera 1110111entaneamente da sua prestaçào. 

Diantc da exceçào, o juiz gue a acolher poder' julgar pro
cedente o pedido do autor e condenar o réu a prestar, desde que o 
autar cumpra prévia ou simultaneamente a sua obrigaçào. 

A exccçào nào cabe quando o autor da açào tcm o dircito, 
assegurado pela lei ou pelo contrato, de prest.1r depois. O benefi
ciado por essa clausula pode pcdir ° adimplemento do outro, ain
da que nào tcnha prestado, senl gue o réu possa Icvantar contra clc 
a exceçào. Assim, no contrato dc compra e venda, nào scndo a 

_'I Indico alguns precedemes do STJ sobre o [l'ma da rcsoluçào: llisp 132.903/ 
SP; REsp 109.331 SP; llisp 237.539/ SP; REsp 22.283/ RJ. voto vencido; REsp 

88.712/ SI'; REsp 19.992. SI'; REsp 102.020/ SI'; REsI' 403.037 / SI'; R.Esp 
72.491 / SI'; REsp 300.721 / SP; REsp 208.492/ DF; REsp 54.791 / SI'; R.Esp 

309.626/ 1'..); REsp 67.739/ 1'1'..; REsp 171.951 / DF; REsp 94.640/ DF; REsI' 
59.494/ SI'; I>"Esp 124.146/ MG; R.Esp 123.342 / RS; REsI' 114.071 / DF; REsp 

258.220/ RJ. 

509 



 

RUY ROSAOO OE AGUIAR JÙNIOR 

crédito, o vendedor nao é obrigado a entregar a coisa antes de 

receber o preço (art. 491); nesse caso, vencido o prazo para o pa

gamento do preço, o vendedor pode promover açào de cobrança 

e o réu nao pode alegar o nao recebimento da coisa, porquanto 

SOinente recebera. o benl depois de eferuar o pagalnento, n05 tenllOS 

do contratado_ 

A defesa contida na exceçào pode consistir na alegaçào de 

incUlnprimento rotaI da obrigaçào (execptio i1Jadimpleti COlltYactIlS), 

ou apenas parcial (exceptio 1'10tl ,ire inadimplct; contrafflls). Cabera ao 

juiz examinar se o inadimplemento parcial, Oli o cU111prinlento 

il11perfeito do autar, [eiTI suficiente relevancia para justificar a te

eusa do réu. 

A parte que nào tecebeu a prestaçào devida enl primeiro 

lugar pode prOITIOVer açào de adimplemento, cabrando o seu cré

dito e assi m dando execuçào ao contrato, ou pedir a extinçào do 

contrato Inediante a açào de resoluçào, se houver o incuIllprimcn

to definitivo, aSSiIll como acinu cxplicitado. A dcfcsa do réu, fun-

510 dada no inadimplenlento do autor, pode ser apresentada tanto enl 

unla quanto eI1l Olltra dessas açòes, Il1aS renl diversa natureza. Na 

açào de adinlplenlento, a exceçào apenas encobre e paralisa mo

mentaneamente a pretensào do autor; na açào de resoluçào. que 

tem por requisito nào seja o alltor inadimplcnte, o acolhimenro da 

exceçào implica a iInprocedencia do pedido do autor. 

Se, depois de concluido o contrato, sobrevier a uma das 

partes contratantes dinunuiçào eITI seu patrinloruo capaz de COI11-

prometer ou tornar duvidosa a prestaçào pela qual se obrigou, pode 

a outra recusar-se à presraçào gue Ihe incUl1lbe, até gue aguela 

sarisfaça a que Ihe compete ou dè garantia bastante de satisfaze-Ia 

(art_ 477)_ A regra per111ite que o obrigado a prestar cm primeiro 

lugar deixe de cut11prir, se houver fundado receio de que nào re

cebera a conrraprestaçào a que tenl direiro. A lei menciona a dinli

nuiçào do patrimonio da ourra parte como indicio para a recusa 

do devedor, o gue devera ser avaliado caso a caso, 11135, aléITI disso, 

podenl ser arrolados quaisquer fatos gue tornenl itnpossivel ou 
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dificultenl a prestaçào, sejam Oli n30 oriundos de cOInportamento 

imputavel à parte. 

9.16 Resoluçao por onerosidade excessiva 

Nos contratos de execuçào continuada Oli diferida, se a 
prestaçao de Ul1la das partes se tornar excessivamente onerosa, con1 

extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinarios e imprevisiveis. podera o devedor pedir a resoluçào 
do contrato, retroaginclo 05 efeitos da sentença à data da citaçào 
(art. 478). 

A resoluçào poded ser evitarla, oferecendo-se o réu a 1110-

dificar equitativamente as condiçòes do contrato (art. 479). A lei, 

nesse panta, disse l11enos do gue cabia, pois nluito benl pode o juiz. 

seTTI extinguir o contrato, decidir pela lllodificaçào das clausulas, 

reequilibrando as prestaçòes. 

Se. no contrarc, as obrigaçòes couberem a apenas uma das 

partes, podeci eia pleitear que a sua prestaçào seja reduzida, ou 511 
alterado o tTIodo de execllta-Ia, a fìm de evitar a onerosidade ex

cessiva (art. 480).A norma se aplica tanto para os contratos bila te-
rais em gue Utna das partes ja cumpriu integralmente com a sua 

prestaçào (ex.: vendedor que entregou o bem), ficando diferido 
para o futuro o pagamento parcelado do preço, como tanlbénl para 

os contratos unilaterais, em gue somente uma das partes tem obri

gaçòes (ex.: contrato de nUltuo, elTI que apenas o 111utuario tem 
obrigaçào de pagar juros e restituir o valor recebido a titulo de 

enlpréstinlo).A alternativa aqui oferecida ao juiz, de nao extinguir. 
mas apenas nlodificar o contrato, reforça a ideia de que também no 

caso do art. 479 a mesma soluçào pode ser adotada, indepen(lente

mente de oferecimento do réu da açao de resoluçào. 

A onerosidade excessiva pode ser o fundalnento para açao 

iniciada pelo devedor que queira extinguir o contrato (resoluçào) 

ou sinlplesnlente modifica-lo (açào de revisào). Mas tanlbém pode 

ser o fundamento para a defesa do devedor, réu em açào de adim-
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plemento Oli cobrança, no qual venha o demandado a alegar gue 

a inexecuçao decorre da onerosidade excessiva. 

O C6digo Civil de 1916 ressentia-se da falra de regra sobre 

05 efeitos das circul1stancias supervenientes, capazes de abalar o equi

librio contrarual . O C6digo de Defesa do Consllmidor previu, no 

seu art. 6Q
, V. COIno direito basico do consurnidor, a revisao das 

cl<iusulas contraruais gue se [ornem excessiV3mente onerosas enl 

razào de fatos supervenientes. Nos termos do CDC (gue deu ao caso 
regulaçào melhor do qlle o CC), a onerosidade excessiva é apurada 

mediante a consideraçào de dado estrltatnente objetivo: dificuldade 

extrema e desproporcionada para o cumprunento do cantratQ. 

O novo C6digo Civil veio agaTa 3utorizar nao apenas a 

extinçào do cantrato, como tatnbém a sua Illodifìcaçào, elll razao 

dos fatos surgidos depois da celebraçào do contrato. 

Ao dispor sobre a l1utéria, enumerou os reguisitos de fato 

gue develn estar presentes: conrrato de execuçào continuada ou 

diferida, onerosidade excessiva para a prestaçào do devedor, vanta

gem extrenu da outra parte, acontecin1entos extraorrunarios Oli 

imprevisiveis . 

Os contratos podem ter execuçào instantanea, como acon

tece na cOlnpra e venda realizada no ba1cào, ou prolongar-se para 

o ten1po futuro, em razao da propria natureza da re1açào (p. ex., 

contrato de locaçào, em gue o bem deve pennanecer à disposiçào 

do locatario; fornecilllento periodico de bens ou serviços, cOlno 

nos contratos de fornecin1ento de gas, alimentos, assistencia técni

ca etc.), Oli diferido para o futuro por convençao das partes (conl

pra e venda a prazo, por exemp)o). 

Se o desequilibrio entre as prestaçòes esta na propria con

vençào, o caso é de lesào (art.157); se a dificuldade decorre de fatos 
posteriores, a hipotese é de resoluçào Oli Illodifìcaçào do contrato 

por onerosidade excessiva. 

O conceito de onerosidade excessiva esta vinculado à ideia 

da gllebra da base objetiva do contrato. 
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Por base do neg6cio, a esses efeitos, se ha de entender as 

representaçòes dos Ìmcressados, ao tempo da conclusao do COI1-

trato, sobre a cxisténcia de certas ci rcul1stancÌas basicas para sua 

decisao. no caso de que essas representaçòes nao hajam sido co

nhccidas meramente, senào constituidas, por ambas as parces, cm 

base do contrato, como, p. ex., a igualdade de valer, cm principio, 

de prestaçào e contraprestaçào nos contratos bilaterais (equivalen

eia), a permanència aproximada do preço convencionado, a possi

bilidade dc rcpor a provisào das mercadorias e Olltr.lS circullscancias 

scmclhantes. A fundamentaçào. que se apaia no dcfeito da base 
do negocio, faz passive! satisf..1.zer a necessidade de um direito de 

resoluçào nào 56 nos casos em que as bases econonucas do negò

cio desapareccm, em vinude de uma alteraçào posterior das cir
clinstàncias, senào também naqlleles em que, de antemào, essas 

bases nào existem '2. 

Larenz distingue a base do neg6cio enl subjetiva e objetiva. 

"Su bj etiva " seria a representaçào nlental de alllbos os contratantes, 
deteTll1inando de nlodo decisivo a vontade na conclusào do nego-

cio; nào basta m a representaçào e a vontade de urna, ainda gue do 513 
conhecinlento da outra parte. A base objetiva do neg6cio é "o 

conjunto de circunsdncias e o estado geral das coisas, cuja existen-

eia Oli subsistencia é objetivanlente necessaria para que o contrato, 

segundo o significado das intençòes de at11bos os contratantes, 
possa subsistir C0l110 regulaçào dotada de senrido"-'-'. Essa base ob-

jetiva desaparece quando ha destruiçào da relaçào de equivalencia 

ou frustraçào da finalidade do contrato. 

A parte prejudicada pode pedir a Illodificaçào ou a resoluçào 

da relaçào. 

\2 ENNECCERUS, Lud\\-;g; KIPP, Theodor: WOLFF, Martin. Tratado de 

derecho civil: derecho dc obhgacionl-"S. 2. ed. Barce1ona: Bosch, 1954, v. 1. t. 2, 

p.209. 

n LARENZ. Base del negocio jurfdico y cunlpUluiento de los contratos. 

Madrid: Revista de Derccho Prtvado. 1956, p. 224. 
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Assi1l1, as 111odi6caçòes superveruentes gue atingem o contra

to, sem gue possam ser qualificadas como integrantes do seti risco 
natural Oli determinantes de sua extinçào ipso jure (p. ex., destruiçào 
da coha, ~t:rn culpa), podt::m ensejar pedido judicial de revisào do 

negocio juridico, se ainda passivel manter o vincwo com 111odi6ca

çòes l1as prestaçòes (arts. 317 e 479 do CC), ou açào de resoluçào, 
nos termos dos arts. 317 e 478, a ser apreciado tendo em conta as 

cJ;iuswas gerais sobre o enriquecimento il1justo (art. 884), a boa-re 
(art. 422) e o fim social do contrato (art. 421), se houver modificaçào 
da base do negacio que signifique quebra il1suporravel da equivalèn
eia ou a frustraçào definitiva da finalidade contratual objetiva. 

Além da extraordinariedade dos acontecimentos imprevisi
veis e do onus excessivo para llln3 das partes, figura o requisito da 

extren13 vantagem para a outra, o que linuta o anIbito de abran

gencia da c1ausula. Os fatos modificativos extraorrunarios incidem, 

quase sempre, de modo igual sobre as duas partes, tornando invia
vel a prestaçào, sem que disso decorra vantagem à olltra; assil11 a 
guerra, as revoluçòes, os planos de intervencionisnlo econol11ico 
etc. Portanto, o (1Itll110 requisito é absolutanlente inadequado para 
a caracterizaçào da onerosidade, que existe sempre gue o efeito do 
fato novo pesar demais sobre unt, pouco in1portando que disso 
decorra Olt nào vantagem ao outro. 

Ja para os casos de revisào a regra é outra e melhor, fundada 
apenas no dado objetivo da equivalencia da prestaçào ("Art. 317. 
Quando, por 1l10tivos imprevisiveis, sobrevier desproporçào 111ani
festa entre o valor da prestaçào devida e o do 111omento de sua 
execuçào, poder. o juiz corrigi-Io, a pedido da parte, de modo que 
assegure, quanto possivel, o valor real da prestaçào."). 

Ha aparente confEto entre o que esca no art. 317 (revisào) e 
no art. 478 (resoluçào) do Cadigo Civil. Muito embora o art. 317, 

considerando a sua 10calizaçào, possa perrnitir, a um priJl1eiro exame, 
a ideia de que sua finalidade foi apenas a de proteger o credor da 
prestaçào gue se desvalorizou - e para isso nào impos outra condi-
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çào gue nào a simples desproporçào do valor real da prestaçào entre 

o nlonlento da celebraça.o e o da execuçào -, Ila verdade a regra se 

aplica para os dois lados: a desproporçào manifesta pode ser tanto 
pela desvalorizaçào do bem a ser prestado (desvalorizaçào da moe

da pela inflaçào, por exeOlplo), como pela superveniente valorizaçào 
excessiva da prestaçào, quebrando a proporcionalidade enrre a que 
fora convencionada e a que agara deve ser cumprida, cm prejuizo 

do devedor. No primeiro caso, a onerosidade excessiva seria soffida 
pelo credar, se obrigado a l11anter o contrara assillI como previsto, 

apesar de reduzido o valor da prestaçào a receber; no segundo, o 

sacrificio exagerado seria ilnposto ao devedor, forçado a pagar nlais, 
pela escassez do ben) OLI elevaçào do ellsto da sua prestaçào. 

Em reSUlll0. o fato supervenienre detenrunante da despro

porçào m_ani festa da prestaçào é causa tambénl de resoluçào da 

relaçào quando for insuporcivel para a parte prejudicada pela mo
difìcaçào das circunstancias, seja o credor Oli o devedor. 

A resoluçào por onerosidade excessiva tCITI a caractenstica 

de poder ser utilizada por ambas as partes, seja pelo devedor, scja 
pelo credor, quando atingidos por circunstancias supervenientes 

que tornam excessiva a onerosidade da continuaçào do laço con

tratual, difìcultando a prestaçào pelo devedor ou evidenciando que 

o cUInprimento da relaçào obrigacional, assin1 como previsto, é 
excessivaIllente oneroso ao credor enl razào da perda que sofre pela 

falta de equivalencia entre a prestaçào e a contraprestaçào. 

A açào de resolllçào por inclln1primento parte do pressu

posto de que o credor ja perdeu o interesse pelo adiI11plemento, 

enquanto na onerosidade excessiva esse interesse ainda pode existir, 

tanto que pernlitida a simples modificaçào do contrato. Também a 

circunsrancia de fato que fundamenta o pedido dc extinçào é, na 

onerosidade excessiva, estranha às partes. enquanto no incUInpri

nlento decorre de fato atribuivel ao devedor. 

Os casos 111aiS abrangentes de onerosidade excessiva motivam, 

nluitas vezes, a atividade do legislador, levando-o a editar leis que 
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dispòenl sobre a alteraçào OLI a resoluçào clos contratos, em vista 

de l110dificaçòes sobrevindas, de ampIa atuaçào no 111eio social. 

Exemplos disso sào as diversas leis sobre planos econòtnicos im
plantados no BrasiJ, qLIe atingiram. a partir de sua vigencia, os 

contratos ja celebrados (Lei n. 7.730/ 89 - Plano Vedo; Lei n. 
8.024/ 90 - Plano Collor; Lei n. 9.069/ 95 - Plano Real). 

A imprevisibilid.de deve .companhar • idei. da prob.bili

dade: é provavel o acontecinlenro futuro gue, presentes as circuns
rancias conhecidas, ocorrera, certamente, conforme o juizo deriva

do da experiencia. Nào basta qlle os fatos sejam possiveis (a 
guerra, a crise econòmica sempre s..lo possiveis), Ilelll 111eslll0 certos 
(a morte). É preciso que haja noravel probabili da de de que um fato, 

com seus elemenros, atuara evidentemente sobre o contrato, dc

vendo o conhecimento das partes incidir sobre os elementos es
senciais desse fato e da sua força de atuaçào sobre o contrato. Para 

esse julzo. devem ser consideradas as condiçòes pessoais dos con
tratantes, seus conhecimentos e aptidòes (previsibilidade cm con-

516 creta). A probabilidade, para ter relevancia juridica, deve ter Uill 

certo grau (notavel probabilid.de), porque o conhecimento deve 
abranger os e1ementos essenciais do fato futuro causador da one

rosidade e a força dos seus efeitos sobre o contrato. Assim, a des
vaJorizaçào da moeda é um fato provavel num regilne de dìmbio 

flexivel, t1laS podera haver itnprevisibilidade do seu grau, a ser de
tetnUnado pela pr6pria evoluçào do processo de desvalorizaçào. Se 

a uma situaçào de inflaçào continua, mas controlada em certo nivei, 
un1 dado futuro se acrescentar ao processo, este podera determinar 

substanciaJ modificaçào, gerando siruaçào imprevislvel. Assim a 
taXa de càlnbio, que pode "er v;lriiivel , embora 3 m3xidesvalorizaçào 

da Inoeda nacional possa ser um fato itnprevisivel. Se o contratan

te, atendendo ao cuidado que dele se poderia exigir. nào teve 

condiçào de pensar o fato e seus elementos essenciais (a inf]açào e 

o grau da inflaçào; a crise politica e a sua duraçào; a crise politica 
e os seus efeitos sobre o contrato; a alteraçào das regras de dìmbio 

etc.), o fato é imprevislvel. Foi o que aconteceu con1 a Illaxidesva-
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lorizaçào da nloeda eln janeiro de 1999, conl reflexos imediatos 
sobre os contratos de leasitlg COin clausula de reajustanlento canlbial. 
O STj decidiu gue o fato novo determinava o desequilibrio do 
contraro, com onerosidade excessiva para o devedor e, por essa razào, 
determinoll que o gravame fosse suportado por ambas as partes, por 

metade (REsp 268.6611RJ, 3'T., reI. Min.Ari Pargcndler). 

A onerosidade pode atingir o devedor ou o credor, a pres
taçào Oli a conrraprestaçàn. Pode ~er excessivanlente oneroso para 

o credor [eT de suportar unTa prestaçào gue se tarnOll irrisoria, em 
relaçào à sua propria obrigaçào, assi m como ter de eventualtnente 
cUlnprir com llIna contraprestaçào extrenlanlente difìcultada Oli 

supervalorizada; de igual 1110do, para o devedor em via de receber 
do credor urna contraprestaçào ja insignificante. Quando a lTIodi
ficaçào das circunsrancias supervenientes reduzir de tal fornla o 
valor da prestaçào, o desgaste nào esta em presta-la. mas sinl em 
recebe-Ia, com a quebra da equivalencia entre as prestaçòes corres
pectivas, pelo onus resultante do recebimento de U111a prestaçào ou 
de uma contraprestaçào ja insignificante Oli inuri1. 517 
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