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Resumo: O Código Civil brasileiro apresenta lacuna no que diz respeito às hipóteses em que o contrato é
afetado por circunstâncias sobrevindas entre a formação e a execução do negócio. Situações existem em
que o evento superveniente, ainda que não provoque a efetiva impossibilidade da prestação, elimina do
con-trato a sua própria razão de ser, o propósito prático que animou a contratação, frustrando-se sua fina-
lidade. Fala-se, nesse caso, em frustração do fim do contrato. O presente artigo se propõe a oferecer visão
panorâmica a respeito do instituto da frustração do fim contratual, apresentando o conceito, os requisitos
de aplicação, os efeitos que produz e, ao final, a base normativa que pode ser encontrada para o instituto
no ordenamento jurídico.
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Introdução

A relação dos negócios jurídicos com a alteração superveniente das circunstâncias presentes no momento
da celebração representa, há muito, questão desafiadora para os juristas. Passam as décadas e não
diminuem os esforços dedicados à tarefa de delimitar com precisão as medidas em que devem interagir, de
um lado, eventos alheios à atuação das partes sobrevindos no curso do programa negocial e, de outro, a
eficácia inicialmente programada pelos contratantes para o vínculo que os une. Também aqui, social e
jurídico andam em conjunto, e as feições das passadas do primeiro ditam os rumos a serem seguidos pelo
segundo.

No ordenamento brasileiro, tradicionalmente, a análise dessa interação sempre se concentrou em dois
específicos institutos, hábeis a abranger a maior parcela das hipóteses em que as modificações
substanciais dos fatos se revelam hábeis a repercutir na eficácia dos ajustes: a impossibilidade
superveniente da prestação, disciplinada hoje pelo art. 248 do Código Civil (LGL\2002\400),1 e a excessiva
onerosidade, de que trata o art. 478 do Código.2-3 Em geral, ou a superveniência de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis torna impossível o cumprimento da prestação acordada ou, em vez disso,
rompe com o equilíbrio do contrato, fazendo-o excessivamente oneroso a uma das partes.
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Existe, no entanto, uma lacuna entre esses dois institutos. Casos há em que, muito embora não deságue
na impossibilidade de adimplemento da obrigação e tampouco desregule o equilíbrio das prestações em si,
a sucessão de acontecimento não integrante da álea normal do ajuste faz com que o contrato
simplesmente perca a sua razão de ser, impossibilitando que atenda à finalidade para a qual foi celebrado.
Em que pese ainda seja possível o cumprimento da prestação, e ainda que mantida hígida a
proporcionalidade das obrigações assumidas de parte a parte, deixa de existir sentido para a execução do
negócio, porque já impossível realizar-se o fim que justificou sua celebração.

É bastante ilustrativa, nesse sentido, a controvérsia Krell vs. Henry, um dos coronation cases apreciados
nos primeiros anos do século XX por tribunais ingleses. Os coronation cases (casos da coroação) surgiram
na Inglaterra, em 1902, a partir do inesperado cancelamento da cerimônia de coroação do rei Eduardo VII,
ensejando disputas entre sujeitos que haviam celebrado contratos adotando como premissa efetiva
realização do evento.

Em Krell vs. Henry, por exemplo, as partes pactuaram, em 20.06.1902, contrato de locação de salas cujas
janelas ofereciam vista privilegiada ao desfile militar de coroação do rei, agendado para uma semana
depois, 27.06.1902. A locação, por isso, se restringiria apenas aos dias 26 e 27. Henry, o locatário, efetuou
o pagamento de 25 libras antecipadamente, e complementaria o preço total, de 75 libras, desembolsando
as outras 50 libras no dia 24, três dias antes da data prevista para a cerimônia.

Na manhã do dia 24, entretanto, foi anunciado que o rei adoeceu, inviabilizando-se a realização do desfile.
Com o anúncio, instaurou-se o conflito: o locador, Krell, reclamava o pagamento das 50 libras faltantes,
enquanto Henry, locatário, alegava que tinha se frustrado o propósito do contrato de locação. Henry se
recusou a efetuar o pagamento e ainda reivindicou a devolução das 25 libras que desembolsou em caráter
antecipado.

Tanto em primeira como em segunda instância decidiu-se em favor do locatário, ao fundamento de que a
locação tivera sido acordada já iluminada por um propósito específico, que, uma vez frustrado, imporia o
retorno das partes a seus status quo, desobrigando-as do adimplemento das prestações.4

Observe-se que a situação narrada não se enquadra no conceito técnico de impossibilidade de
cumprimento da obrigação. A despeito do cancelamento da cerimônia de coroação, as prestações a que as
partes se obrigaram (de um lado, a entrega do bem para uso e fruição pelo locatário, de outro, o
pagamento ao locador do valor acordado) permaneciam perfeitamente possíveis de serem adimplidas. A
hipótese, de igual forma, também não conduzia à configuração da excessiva onerosidade, porque, abstrata
e objetivamente consideradas, as prestações se mantinham equilibradas. O abalo perpetrado pelo evento
superveniente sentia-se não na possibilidade ou no equilíbrio econômico do ajuste, mas na finalidade que
animou a sua formação. Contratada a locação para o fim de viabilizar que o locatário assistisse ao desfile
da coroação, o infortúnio posterior retirou do contrato o seu sentido, interferindo na causa concreta da
contratação.

Os coronation cases retratam exemplos de que existem no tráfego negocial situações nas quais, posto não
se possa falar em impossibilidade da prestação ou excessiva onerosidade superveniente, a ocorrência de
fenômenos inesperados elimina do contrato a própria sua razão de ser, frustrando a realização do propósito
prático da contratação. Interfere-se, noutras palavras, na causa concreta do contrato, na sua função
econômico-individual, expressa pelo valor e capacidade que as próprias partes contratantes atribuíram à
operação.5 Tem-se, aí, não impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas frustração do fim do
contrato,6 objeto do estudo que se passa a empreender.

De pretensões modestas, que se resumem essencialmente a apresentar o perfil geral do instituto no
ordenamento brasileiro, o presente artigo, em primeiro plano, detalhará os antecedentes históricos e
apresentará o conceito de frustração da finalidade do contrato, para logo após abordar os requisitos de
aplicação, os efeitos produzidos a partir da caracterização da frustração e, por último, o fundamento
normativo que pode ser encontrado no ordenamento para sua aplicação. Conforme se verá logo adiante,
desde o berço que o instituto encontrou na teoria da pressuposição, de Bernhard Windscheid, à atual
identificação do fim com a causa concreta do contrato, dialogam teorias várias, cuja compreensão parece
indispensável à assimilação das corretas estrutura e vicissitudes do ainda pouco explorado instituto da
frustração do fim contratual.

1.Da pressuposição, de Windscheid, ao conceito atual de frustração do fim do contrato

Nascida da figura da frustration of purpose do direito inglês, a frustração do fim do contrato ganhou seus
principais contornos na família romano-germânica a partir da construção da teoria da base do negócio
jurídico, na Alemanha do século XX. A base do negócio, por sua vez, foi construída a partir das críticas
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dirigidas pelos alemães à teoria da pressuposição, de Bernhard Windscheid. Daí se poder afirmar que a
teoria da pressuposição é o antecedente remoto da figura da frustração do fim do contrato.

Windscheid, dedicado a analisar a interação entre o contrato e as modificações substanciais da realidade
em que se insere, sustentava em seus estudos que, ao exprimir vontade, a parte contratante, ainda que de
modo tácito,7 sempre fazia seu acordo depender da permanência de um determinado cenário fático ou
estado de relações.

A vontade manifestada pelo contratante, sob essa visão, apenas teria aptidão para produzir efeitos na
hipótese de se manterem inalteradas determinadas circunstâncias, reputadas tão certas pelo contratante
que não precisariam ser exteriorizadas como condições, no sentido técnico do termo.8 A pressuposição
encerraria, nesse sentido, espécie de meio caminho entre um simples motivo, em regra irrelevante para o
direito, e o motivo elevado a condição.9 Assemelhava-se a uma “condição não inteiramente desenvolvida”,
a uma conditio subintelecta, que, uma vez não implementada, faria com que o negócio jurídico se tornasse
ineficaz.

Foram duras, todavia, as críticas à teoria naqueles tempos. Em especial, ponderou-se que a teoria da
pressuposição se destinaria a conferir tutela jurídica aos motivos íntimos das partes, autorizando o
desfazimento dos negócios quando circunstâncias supostas exclusivamente em recônditos pensamentos de
um dos contratantes não viessem a se concretizar. Dos mais acerbados críticos, Otto Lenel bem asseverava
não existir o meio termo proposto por Windscheid: a pressuposição ou deve se configurar como condição
de eficácia do contrato e deve ser aceita pelo outro contratante, ou se reduz a um motivo juridicamente
irrelevante.10Tertium non datur. E o tráfego jurídico se abateria de grave insegurança se assim não fosse.

Entre outras teorias formuladas logo em seguida, também sucedeu à teoria da pressuposição, já cerca de
setenta anos depois, a teoria da base do negócio jurídico, de Paul Oertmann. A elementar distinção entre a
pressuposição no sentido pensado por Windscheid e a base do negócio, tal qual proposta por Oertmann,
exprimia-se nos seguintes termos: enquanto a pressuposição constitui base integrante de uma declaração
isolada, e não do ato ou negócio bilateralmente considerado, a base do negócio encontra referência no
negócio jurídico como um todo.11 A base do negócio consubstanciaria, pois, “a representação de uma das
partes no momento da conclusão do negócio jurídico, conhecida em sua totalidade e não rechaçada pela
outra parte”, ou, ainda, “a comum representação das diversas partes acerca da existência ou aparição de
certas circunstâncias, nas quais a vontade negocial se baseia”.12

Mesmo assim, a bilateralização da representação mental em que Paul Oertmann investiu não foi suficiente
para poupá-lo das objeções antes formuladas à teoria da pressuposição. Na verdade, a principal crítica se
mantinha intacta: Oertmann, focalizando os aspectos subjetivos do acordo de vontades, não explicava
satisfatoriamente a diferença existente entre a representação mental que dizia determinante e um motivo
especialmente destacado,13 aspecto decisivo na preocupação com a segurança jurídica dos ajustes.

Examinando as teorias e críticas elaboradas até então, Karl Larenz dedicou obra monográfica ao tema14 e
alcançou a conclusão de que a base do negócio jurídico haveria de ser entendida não em único, mas em
duplo sentido. Orientado por essa compreensão, Larenz propôs a clivagem da base do negócio em base do
negócio em sentido subjetivo e base do negócio em sentido objetivo. A base subjetiva, dizia Larenz,
compõe-se da comum representação mental dos contratantes, pela qual ambos se deixaram guiar ao fixar
o conteúdo do contrato,15 ao tempo em que a base objetiva remete às circunstâncias essenciais em meio
às quais o contrato foi celebrado.16 Cuida-se de dois campos apartados, distintos, moldados por caracteres
próprios.

Para Larenz, a quebra da base subjetiva se manifestaria na hipótese de erro recíproco nos motivos,
enquanto a vulneração da base objetiva estaria caracterizada em dois gêneros de situações: (i) primeiro,
quando destruída a relação de equivalência entre as prestações;17 (ii) depois, quando a finalidade comum
do contrato, expressa no seu conteúdo, tenha se tornado definitivamente inalcançável, mesmo que a
prestação que vincula o devedor seja ainda de possível cumprimento.18 É por isso, que se afirma que, em
Larenz, “o conceito objetivo de base do negócio jurídico se vincula com a finalidade real do contrato e
procura responder à questão de saber se a intenção geral dos contratantes pode ainda efetivar-se”.19

Foi nesse contexto – de identificação com uma das hipóteses de quebra da base objetiva do negócio – que a
frustração do fim do contrato ingressou na Alemanha, difundindo-se na sequência para outros países
integrantes da família romano-germânica. Como se nota, a frustração representa, na construção de
Larenz, uma das duas hipóteses em que se vê quebrantada a base objetiva do negócio jurídico.
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Na doutrina brasileira, em que ainda se revela escassa a produção acadêmica a respeito do assunto,
conceitua-se a frustração do fim do contrato como situação em que, muito embora a prestação permaneça
perfeitamente possível de ser adimplida, o contrato perde o “seu sentido, sua razão de ser, por não ser
mais possível alcançar seu fim, seu escopo, sua função (concreta) em decorrência da alteração das
circunstâncias”.20 Celebra-se o acordo em vista de determinada finalidade que, por força de relevante
alteração verificada entre as datas da celebração e execução do contrato, não se encontra mais suscetível
de ser atingida.

No geral, por exemplo, as partes celebram contratos de locação movidas por motivos que apenas lhes
dizem respeito e, por isso, são geralmente insuscetíveis de projetar reflexos na eficácia do contrato. É
assim, e.g., quando o locatário opta por alugar apartamento em determinado bairro para que possa residir
em local mais próximo a seus familiares. Quando, por outro lado, locador e locatário celebram contrato de
locação de camarote localizado na Marquês de Sapucaí, eventual cancelamento do desfile das escolas de
samba não há de ser vislumbrado como irrelevante para a eficácia do contrato, na medida em que, mais
que simples propósito de utilização por parte do locatário, a efetiva realização do desfile conecta-se com a
própria finalidade do contrato, expressa e identificada a partir de elementos objetivos.

A essa altura, permite-se dizer que, na formulação do instituto da frustração, o fim do contrato é entendido
como o sentido originário da avença, a finalidade imediata que dá fisionomia ao negócio.21 Revela-se na
utilidade esperada de determinada prestação,22 distingue-se do simples motivo23 e se identifica com a
causa concreta do contrato.24

Essa coincidência entre fim e causa concreta, aliás, merece especial relevo.

Em meio às acesas polêmicas em torno do tema da causa,25 noção que “continua a ser tida como das mais
difíceis e complexas em todo o direito civil”,26 a causa concreta do contrato é definida como função
econômico-individual do negócio27 ou, noutras palavras, o escopo prático e a síntese dos concretos efeitos
que o contrato está destinado a realizar.28

Retornando ao caso Krell vs. Henry, a causa concreta do contrato celebrado entre locador e locatário
naquelas circunstâncias não coincidia, apenas, com a pretensão das partes de intercambiar o pagamento
do preço pela disponibilização da coisa. A causa concreta, indo além dos simples elementos que
caracterizam o tipo contratual em enfoque, correspondia à troca entre preço e coisa para a finalidade de
viabilizar ao locatário que assistisse ao desfile da coroação. Esse era um elemento decisivo do ajuste.

Frise-se, contudo: a causa concreta (ou fim) do contrato não se confunde com os motivos da contratação.
Dando vida ao contrato desde o seu nascedouro, a causa repousa nas finalidades supostas e queridas por
ambas as partes no momento de contratar, colorindo o negócio jurídico como uma marca sua, e não de tal
ou qual contratante. Os motivos, ao revés, constituem finalidades individuais, dizendo exclusivamente com
anseios unilaterais desejados pelo contratante no seu íntimo. Os motivos importam para a eficácia negocial
no mesmo grau em que se integram como elemento do contrato: via de regra, em grau nenhum,29 exceto
quando, manifestados como razão determinante, verifica-se serem falsos, caso em que privam o negócio
de efeitos por vício na declaração de vontade (art. 140, CC (LGL\2002\400)).

Em suma, contratos são celebrados em meio a porquês e para quês. Se de um lado o porquê da
contratação exprime-se na finalidade individual visada pelo contratante e se identifica com os motivos, o
para que coincide com a causa concreta, o fim contratual, marca indissociável do negócio jurídico – que,
diferentemente dos porquês, deve estar sempre em vista na avaliação da eficácia do ajuste.
Impossibilitada a consecução do fim, deixa de haver sentido para que o contrato permaneça em vigor. A
frustração do fim do contrato encerra, nessa perspectiva, hipótese de desaparecimento superveniente da
causa concreta do contrato, impondo a extinção do negócio por já não ser mais possível alcançar seu
propósito prático, ainda que factual e juridicamente possível o adimplemento da prestação. Esse é o seu
conceito.

2.Requisitos de aplicação

Os requisitos de aplicação da figura da frustração do fim do contrato, usualmente apresentados em caráter
disforme pela doutrina,30 podem ser resumidos essencialmente em três alíneas, a terceira delas composta
segmentada em duas exigências relacionadas ao evento superveniente provocador da frustração:
(i) verificação da efetiva impossibilidade de realização do fim do contrato; (ii) aplicação restrita a contratos
de execução diferida ou continuada; e (iii) a superveniência da frustração do fim (iii.a.) não pode decorrer
da atuação das partes, assim como (iii.b.) deve ser provocada por evento alheio à álea normal do contrato.
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Quanto à aferição da real inaptidão do contrato para realizar sua causa concreta, é de se considerar que a
finalidade do contrato, de fato, não vem definida pelo propósito de utilização pretendido por uma das
partes da relação. A definição da causa concreta do contrato, com que a finalidade coincide, não é dada
pelo conhecimento ou desconhecimento da contraparte acerca do interesse que o contratante vislumbra na
prestação.31 A causa, ao contrário, se define como a função econômico-individual do negócio,32 isto é, a
síntese dos efeitos essenciais que, no exercício da autonomia privada, os contratantes outorgam ao
contrato. Não se cuida, portanto, da utilidade visada por um dos contratantes, mas da finalidade comum,
acordada por ambas as partes,33 ou, mais precisamente, do fim emprestado ao contrato tomado por si e
em si.

Nesse sentido, para que se inicie a avaliação acerca da incidência do instituto, o ponto de partida reside em
delimitar se, na situação examinada, abalou-se de fato a causa concreta do contrato ou, em vez disso,
apenas o proveito que uma das partes esperava amealhar com a execução do arranjo negocial. Para que
esse proveito esperado por um dos contratantes importe à eficácia do negócio, e assim a impossibilidade
de o alcançar caracterize a frustração, é preciso que – transcendendo o interesse exclusivo de uma das
partes – o proveito tenha importado de tal modo ao exercício originário da autonomia privada que seja
possível elevá-lo à qualidade de razão objetiva pela qual as partes contrataram. A distinção, reconhece-se,
por vezes será de difícil visualização prática, mas se faz de extremo relevo para que não se opere confusão
entre dois conceitos, causa e motivo, que interessam em medidas inteiramente distintas à relação
negocial.

Para identificar a finalidade, caberá ao intérprete avaliar, principalmente, as circunstâncias da contratação
e os aspectos objetivos do ajuste, a exemplo do preço e do tipo contratual escolhido. Os tipos contratuais,
embora não esgotem a análise da função negocial – que, em dadas hipóteses, pode ser determinada até
mesmo por cláusulas aparentemente acessórias34  –, servem de importante ponto de arranque para a
descoberta da causa concreta da contratação. A seu turno, o ponto de chegada do processo hermenêutico
deverá sempre coincidir com a avaliação dos concretos efeitos produzidos pelo contrato.35 Vale dizer: os
elementos estruturais do tipo desempenham importante papel colaborativo no processo de desvendar a
causa concreta, mas a investigação da finalidade não deve se esgotar no exame meramente estrutural do
negócio jurídico em análise.

É também de se enfatizar que a frustração do fim do contrato não se confunde com a figura da
impossibilidade superveniente da prestação. Enquanto na impossibilidade surgem razões de fato ou de
direito que tornam inviável adimplir a obrigação,36 na frustração a prestação fica despida de sua utilidade,
apesar de, em abstrato, ainda ser possível a execução por parte do devedor.37

Estando-se diante da impossibilidade, regulada expressamente pelo legislador (art. 248, CC
(LGL\2002\400)), não se deve recorrer ao instituto da frustração do fim contratual. Por mais que as ambas
as figuras guardem semelhanças em seus fundamentos, a doutrina da frustração deve ser aplicada em
caráter subsidiário, somente quando, além de preenchidos seus pressupostos próprios, não estiverem
configuradas as hipóteses de incidência dos demais institutos jurídicos que, previstos em lei, já lidem com
as alterações sobrevindas no curso do programa negocial.

Nos limites entre a frustração e a impossibilidade, cogita-se, por exemplo, da eventualidade de o fim
assinalado para o contrato ser implementado por meio oblíquo, distinto do cumprimento da prestação por
parte do devedor. Cita-se, para ilustrar, o exemplo da contratação de barco rebocador para desencalhar
determinada embarcação que, antes mesmo de o auxílio chegar, é desencalhada pela própria força da
maré.38

Apesar de parte da doutrina enquadrar o exemplo sob a espécie da frustração do fim contratual, parece-
nos mais acertada a solução de designar o caso como de impossibilidade da prestação, na medida em que
é factualmente impossível desencalhar o que não está mais encalhado. Uma vez caracterizada a figura da
impossibilidade, não se deve apelar à frustração, reservada às ocasiões nas quais o adimplemento segue
sendo viável.

Como segundo e o mais simples de seus requisitos, a frustração do fim tem aplicação adstrita a contratos
de execução diferida ou continuada, isto é, relações em que entre a contratação e a execução da prestação
medeia certo espaço de tempo.

Tal requisito se explica, justamente porque o instituto “pressupõe o transcurso de um tempo entre o
aperfeiçoamento do contrato e sua execução, durante o qual há se de produzir a transformação das
circunstâncias com incidência na regulação contratual”.39 Ficam excluídos do âmbito de incidência da
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frustração do fim, diante disso, os ajustes de execução instantânea, via de regra imunes à interferência
que eventos supervenientes podem exercer sobre o elemento causal.

Indo além, a incidência do instituto somente terá lugar quando (i) o evento frustrador do fim for alheio à
atuação das partes, que não podem ter dado causa à frustração por influência sua, haja vista que, nessas
hipóteses, a frustração deixa de ser encarada como um risco do contrato, para ser enxergada como efeito
da conduta culposa de um dos sujeitos contratuais, e, de igual modo, (ii) o risco da frustração não pode
integrar a álea normal do contrato.

Para o atendimento a esse segundo requisito relacionado à álea, pressupõe-se, em primeiro lugar, que não
preexista regra legal ou contratual que impute os riscos ao contratante prejudicado pela impossibilidade de
realização do fim.

Com efeito, os riscos relativos ao contrato são alocados tanto ex vi lege, quando resultam de opções feitas
pelo legislador, como também podem ser alocados pela vontade das partes contratantes, que possuem à
sua disposição mecanismos de repartição convencional dos riscos relacionados a um determinado ajuste.
No exercício de sua autonomia, as partes podem optar por, desde a gênese do contrato, distribuir entre si
os riscos econômicos previsíveis, definindo os termos dessa repartição nas cláusulas contratuais, assim
como lhes é conferida a oportunidade de gerir negativamente esses mesmos riscos, por intermédio da
celebração de contratos incompletos.40

Como primeiro passo na investigação, para que se possa afirmar que a concretização do risco não integra a
álea normal do contrato e autoriza a invocação do instituto da frustração do fim, não deve existir norma
legal que o atribua a um dos partícipes da relação. Se, do contrário, o ordenamento já imputar o risco a
uma das partes, não se haverá de falar em frustração do fim contratual, ressalvada apenas a hipótese de
as partes terem voluntariamente assinalado a inaplicabilidade da regra de alocação antes prevista em lei.41

Ausente disposição legal, a segunda etapa consiste em perquirir se o risco foi objeto de alocação voluntária
pelas partes, isto é, se em seu regulamento contratual os sujeitos convencionaram a imputação do risco a
um deles. Veja-se, inclusive, que o art. 421-A, I e II, do Código Civil (LGL\2002\400), ali inserido após a
edição da Lei Federal 13.874/2019 (LGL\2019\8262), a Lei da Liberdade Econômica, corrobora essa
mesma ideia ao estabelecer, respectivamente, que “I – as partes negociantes poderão estabelecer
parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de
resolução” e “II – a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada”.

Não basta, para essa análise, procurar no contrato cláusula que cuide com especificidade do tipo de evento
que veio a se concretizar. Ainda que não exista disposição que o tenha previsto literalmente, o exame do
negócio e das circunstâncias da contratação poderá levar à conclusão de que o risco foi assumido por um
dos contratantes – que, por exemplo, efetuou o pagamento de valor reduzido justamente porque sabia da
sorte a que o contrato estava sujeito.

Há, ainda, uma terceira etapa para determinar se o risco integra a álea contratual: aferir se é comum
àquela espécie de relação. Assim se afirma porque, mesmo que não exista norma legal ou convencional de
repartição, a previsibilidade e normalidade do evento, quando analisadas sob a ótica da atividade que se
está a empreender, funcionam como fatores de imputação do risco negocial ao contratante prejudicado.
Tratando-se, por outro lado, de risco anormal, a ausência de prévia imputação legal ou convencional
(nesse último caso, por impossibilidade mesmo)42 autorizará, aí sim, a incidência do instituto da frustração
do fim do contrato.

Uma última ressalva deve ser feita: a anormalidade há de ser sempre examinada com parcimônia. O ponto
cardeal da análise não se situa no evento em si, mas no contrato e no contexto em que foi acordado.
Certos acontecimentos supervenientes, embora normais em teoria, podem não ser nem remotamente
esperados para a realidade de determinada contratação, caso em que a tese fictícia de assunção do risco
não poderá ser aplicada. Se não corresponde ao que normalmente costuma ocorrer ou àquilo que
razoavelmente se poderia esperar, o acontecimento sobrevindo, embora aprioristicamente previsível,
apenas operará a inversão do ônus da prova, cabendo ao prejudicado demonstrar que, nas concretas
circunstâncias,43 não seria razoável lhe exigir que contasse com a possibilidade de ocorrência do evento.44

3.Os efeitos da frustração do fim: extinção do contrato e indenização

Caracterizada a frustração do fim, opera-se a resolução do contrato, por desaparecimento superveniente
de sua causa.45 A extinção do vínculo contratual não opera ipso facto, dependendo de declaração receptícia
de vontade a ser manifestada pelo contratante que foi imediatamente prejudicado pela frustração. A
despeito de o contrato aparentemente perder a sua razão de ser, a parte imediatamente afetada pode
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ainda ver alguma utilidade no cumprimento do negócio, a justificar que se requeira sua manifestação de
vontade para que o vínculo venha a ser efetivamente extinto.

Note-se que é difícil cogitar da possibilidade de revisão contratual quando frustrado o fim. Coincidindo com
a causa concreta da contratação, o fim do contrato oferece a tônica do negócio, explica-lhe a existência e
representa a verdadeira razão pela qual as partes contrataram. Uma vez celebrado o contrato em razão de
certo propósito e iluminado por determinada finalidade, impor a revisão poderia representar grave violação
à autonomia privada, antes exercida por fundamento certo. Em circunstâncias tais, a comutação do
contrato significaria, em última análise, impor ao contratante um negócio que nunca desejou.

A escolha pelo caminho da resolução parece ter sido acolhida também pelo legislador alemão de 2002,
que, por intermédio do movimento de modernização do direito das obrigações, implementou profundas
alterações no BGB. O novo §313, 3, é citado como o dispositivo que, naquele ordenamento, teria
positivado o instituto da frustração do fim do contrato, ao prever:

“§ 313 (Perturbação da base do negócio)46

(1) Quando, depois da conclusão contratual, as circunstâncias que constituíram a base do contrato se
tenham consideravelmente alterado e quando as partes, se tivessem previsto esta alteração, não o
tivessem concluído ou o tivessem feito com outro conteúdo, pode ser exigida a adaptação do contrato,
desde que, sob consideração de todas as circunstâncias do caso concreto, e em especial a repartição
contratual ou legal do risco, não possa ser exigível a manutenção inalterada do contrato.

(2) Também se verifica alteração das circunstâncias quando representações essenciais que tenham sido
base do contrato se revelem falsas.

(3) Quando uma modificação do contrato não seja possível ou surja inexigível para uma das partes, pode a
parte prejudicada resolver o contrato. Nas obrigações duradouras, em vez do direito de resolução, tem
lugar o direito de denúncia.”

A bem se ver, a frustração pode ser enquadrada como uma das hipóteses de impossibilidade de
modificação do contrato de que trata o § 313, 3, do BGB, na medida em que, uma vez inalcançável o
propósito originário, a revisão contratual acabaria por transfigurar o negócio em outro, de causa concreta
diferente. Por isso, a revisão não pode ser imposta às partes. Para que o vínculo permaneça em vigor após
verificada a frustração do fim contratual, ambas as partes devem desejar sua adaptação, renegociando
voluntariamente a revisão contratual, se assim optarem.

Ausente previsão expressa no ordenamento brasileiro a respeito da frustração do fim, falta, também,
disciplina que regule as repercussões indenizatórias a serem observadas quando fica caracterizada a
hipótese de aplicação do instituto. Parece insuficiente para a função o art. 248 do Código Civil
(LGL\2002\400), em que se prevê o retorno dos sujeitos ao status quo quando resolvida a obrigação por
impossibilidade superveniente da prestação, sem que qualquer deles tenha direito à indenização. Como
visto, a frustração do fim apenas é aplicável naquelas ocasiões em que risco do insucesso do propósito
contratual não pertence a nenhuma das partes. Sede risco comum se trata, não soa equânime largar os
contratantes a suas próprias sortes, retornando aos status quo sem direito a ressarcimento algum. Faz-se
necessário repartir os prejuízos em conformidade com a figura de extinção de que se está diante.

Na existência da lacuna, propõe-se que, ainda não tendo sido iniciada a execução do negócio, o
contratante imediatamente prejudicado pelo desaparecimento superveniente da causa deve indenizar as
despesas experimentadas pelo cocontratante, ressarcindo-lhe os gastos já incorridos com a preparação
para o cumprimento do negócio. Ao mesmo tempo em que se afigura injusto que alguém possa tirar
proveito forçado de contrato inócuo, vitimado na sua causa concreta, não seria também justo impor ao
contratante mediatamente afetado que suportasse os gastos decorrentes da celebração. Parece ser mais
equitativo, assim, que com tais despesas arque o contratante imediatamente afetado pela perda de
utilidade da prestação47  – noutra ponta liberado do cumprimento do programa contratual.

Ressalve-se, porém, que o dever de ressarcimento não se pauta, aqui, pelo chamado interesse contratual
negativo, parâmetro segundo o qual o lesado tem de ser colocado na situação em que estaria se o contrato
não tivesse sido celebrado.48 Quando adotada a baliza do interesse contratual negativo, devem ser
ressarcidas não somente “as despesas tornadas inúteis, causadas por tal confiança ou celebração”, mas
também os lucros cessantes provocados pela circunstância de o contratante lesado, “devido à celebração
do contrato, ter ‘desviado’ os seus recursos e a sua atividade de outras aplicações, designadamente,
concluindo outros negócios”.49

Segundo pensamos, na frustração do fim do contrato – em que o risco é comum, compartilhado pelos
contratantes, sem que qualquer deles concorra para a superveniência da perda de sentido do ajuste – não
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há espaço para tais lucros cessantes, restringindo-se a indenização às despesas experimentadas com a
preparação para a execução contratual.

Por outro lado, caso o cumprimento do contrato já tenha se iniciado (como nas relações continuadas,
valendo a título de exemplo contrato de prestação de serviço já devidamente executado em meses
anteriores ao advento da frustração), mantém-se a regra de reembolso das despesas. Em acréscimo, no
entanto, tem-se também que as prestações cumpridas, contanto que recíprocas, devem permanecer
firmes, inatacáveis, liberando-se as partes apenas do cumprimento das prestações vincendas.50 O passado
não é atingido pelo sobrevindo abalo à causa.

Por outro lado, não sendo recíprocas as prestações passadas (basta pensar em obrigações de execução
diferida ainda não contraprestadas), elas devem ser repetidas, abatendo-se da devolução as eventuais
despesas suportadas pelo cocontratante com a preparação para o cumprimento do contrato.

4.Fundamento normativo

Apresentados o conceito, os requisitos e os efeitos produzidos pela frustração do fim do contrato, cabe-nos
ainda uma palavra a respeito do fundamento normativo em que o instituto se apoia.

Pelo Enunciado 166 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, realizada ainda em
2004, “a frustração do fim do contrato, como hipótese que não se confunde com a impossibilidade da
prestação ou com a excessiva onerosidade, tem guarida no direito brasileiro pelo art. 421 do Código Civil
(LGL\2002\400)”. O art. 421, vale a lembrança, é o dispositivo do Código Civil (LGL\2002\400) que
consagrou no direito brasileiro o princípio da função social do contrato, ao assinalar que “a liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Proposto inicialmente por Rodrigo Barreto Cogo, o enunciado assenta na noção de que o contrato afetado
pela frustração de sua finalidade torna-se um “negócio que não atende à função social, visto que não
permite mais que ele funcione como um instrumento de troca que proporcione a satisfação dos interesses
dos contratantes, não sendo lícito exigir o seu cumprimento”.51 Aderem também a essa compreensão, v.g.,
Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald52 e Flávio Tartuce,53 todos associando a frustração da finalidade à
concomitante perda de aptidão do negócio para exercer função socialmente relevante.

Não nos parece, todavia, que o art. 421 do Código Civil deva servir de anteparo normativo para o instituto
da frustração do fim. E, a razão da discordância reside na forma de se entender o princípio da função social
do contrato no ordenamento brasileiro: em vez de instrumento de tutela de interesses das próprias partes
e mecanismo fomentador das trocas, o princípio da função social se reveste do papel de impor aos
contratantes que persigam, ao lado de seus interesses individuais, interesses extracontratuais socialmente
relevantes, relacionados ou alcançados pelo contrato.54

Por sua vez, funcionalizar o contrato ao atendimento de interesses sociais constitui comando que não se
traduz na exigência de que os ajustes contratuais sirvam de eficientes meios de trocas. A imposição de
atendimento à função social significa exigir dos contratantes que o exercício de seu ato de autonomia seja
condizente com valores sociais reputados relevantes pelo ordenamento. O princípio, nessa perspectiva,
exerce a função de impor deveres aos contratantes, condicionando o exercício do ato de autonomia. A
tutela que dispensa tem por beneficiária a coletividade, e somente por uma lógica de coincidência
funcionará, por vezes, como mecanismo de salvaguarda também dos interesses dos próprios titulares das
posições contratuais.55

Quando o contrato deixa de satisfazer seu papel de instrumento de troca, resolve-se a anomalia por
intermédio da resolução decorrente da perda de sua causa concreta, e não por descumprimento do
princípio da função social. Causa e função social do contrato não podem ser confundidas. Enquanto a
função social do contrato é elemento avaliador, é parâmetro que condiciona o merecimento de tutela do
ato de autonomia, a causa concreta do contrato, por outro lado, relaciona-se com a função social por ser o
objeto da avaliação.56 Analisa-se se o programa contratual realiza valores tutelados pelo ordenamento
jurídico sobretudo quando se joga luzes sobre a sua causa, investigando-se a finalidade visada pelo
negócio jurídico.

Assim, segundo pensamos, o art. 421 do Código Civil (LGL\2002\400), matriz do princípio da função social
dos contratos, não serve de supedâneo normativo para um instituto conformado pelo desaparecimento
superveniente da causa concreta do negócio. Expressão do princípio de solidariedade constitucional no que
concerne aos interesses externos ao contrato, o princípio da função social se dirige a finalidade distinta da
que se lhe atribui quando alçado a base normativa do instituto da frustração do fim.



01/02/2021 Envio | Revista dos Tribunais

https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/document# 9/17

Enquanto o princípio da função social do contrato é reflexo do solidarismo constitucional no que toca ao
âmbito externo do contrato, o princípio da boa-fé objetiva é expressão do mesmo dever de solidariedade
projetado para o interior do vínculo contratual.57 Os princípios da função social e da boa-fé funcionam, vale
dizer, como vetores complementares do mesmo princípio constitucional de solidariedade. Nisso,
aproximam-se. Afastam-se, contudo, por projetarem sua aplicação para direções opostas: o primeiro, da
função social, projeta-se para o exterior do contrato, com vistas a tutelar interesses sociais; o segundo, da
boa-fé, lança-se para o interior no vínculo contratual, para assim oferecer tutela a interesses dos próprios
sujeitos contratantes.58

A exigência de cumprimento de contrato cujo fim se frustrou caracteriza conduta atentatória,
precisamente, ao princípio da boa-fé objetiva. Passa distante de atender ao dever de solidariedade
constitucional reclamar a execução de contrato já carente de sua causa concreta, como se a mera
circunstância de não existir previsão legal para a figura da frustração do fim pudesse funcionar como
justificativa para manter em vigor contrato inapto a atingir a sua finalidade.

Normativamente, então, o instituto da frustração do fim do contrato encontra alicerce tanto no art. 422 do
Código Civil (LGL\2002\400),59 que cuida da boa-fé, como no art. 187 do mesmo diploma, dispositivo que
veda o exercício disfuncional de dada posição jurídica, a exemplo do que ocorre quando transgredidos os
limites impostos pelo mencionado princípio da boa-fé objetiva.60

A propósito, o art. 187 do Código Civil (LGL\2002\400) funciona como suporte normativo do instituto da
frustração do fim do contrato não somente sob a ótica principiológica da solidariedade constitucional, mas
também pelo papel que desempenha de vedar o exercício do direito em desconformidade com sua
finalidade econômica – precisamente o que se verifica quando é exigido o cumprimento forçado de contrato
já inapto a servir como eficiente instrumento de troca.

Conclusão

O presente trabalho foi presidido pela finalidade de se oferecer uma visão panorâmica do instituto da
frustração do fim do contrato, apresentando sua origem nos sistemas de tradição romano-germânica, o
conceito em que merece ser lido, os requisitos de aplicação, os efeitos que produz e, finalmente, o
fundamento normativo que pode ser encontrado no ordenamento brasileiro como suporte para a invocação
do instituto, ainda não positivado pelo legislador. Reunindo-as, as principais conclusões a respeito desses
tópicos são sintetizadas na forma seguinte.

1. Nos países de tradição romano-germânica, a frustração do fim do contrato possui a teoria da
pressuposição, de Bernhard Windscheid, como seu berço mais remoto, e a teoria da base do negócio
jurídico, de Karl Larenz, como antecedente mais próximo. A frustração do fim do negócio surge, na teoria
de Larenz, como uma das duas hipóteses em que se verifica a quebra da base objetiva do negócio. A partir
da construção da teoria de Larenz foram impulsionados e desenvolvidos os estudos a respeito do instituto
nos ordenamentos de civil law.

2. A frustração do fim contratual pode ser conceituada como hipótese de desaparecimento superveniente
da causa concreta do contrato, impondo a extinção do negócio por já não ser mais possível alcançar seu
propósito prático, ainda que factual e juridicamente possível o adimplemento da prestação. O fim (ou
finalidade) do contrato é entendido como o sentido originário da avença, o propósito imediato que dá
fisionomia ao negócio. Distingue-se do simples motivo e se identifica com a causa concreta do contrato.

3. São requisitos para a incidência do instituto: (i) a verificação da efetiva impossibilidade de realização do
fim do contrato; (ii) sua aplicação está restrita a contratos de execução diferida ou continuada; e (iii) a
superveniência da frustração do fim (a) não pode decorrer da atuação das partes, da mesma maneira
que(b) deve ser provocada por evento alheio à álea normal do contrato.

4. Caracterizada a frustração do fim, opera-se a resolução do contrato, por desaparecimento superveniente
de sua causa. A extinção do vínculo contratual não opera ipso facto, dependendo de declaração receptícia
de vontade a ser manifestada pelo contratante imediatamente prejudicado pela frustração.

5. Caso ainda não tenha sido iniciada a execução do negócio, o contratante imediatamente prejudicado
pelo desaparecimento superveniente da causa concreta deve indenizar as despesas experimentadas pelo
cocontratante, ressarcindo-lhe os gastos já incorridos com a preparação para cumprimento da avença. O
dever de ressarcimento não engloba eventuais lucros cessantes, restringindo-se a indenização às despesas
efetivamente experimentadas com a preparação para a execução do contrato.

6. Por outro lado, caso a execução já tenha se iniciado, mantém-se a regra de reembolso das despesas e
se lhe acresce a orientação para que as prestações cumpridas, contanto que recíprocas, permaneçam
firmes, inatacáveis, liberando-se as partes apenas do cumprimento das prestações vincendas. O passado
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não é atingido pelo abalo sobrevindo à causa. Já na hipótese de não serem recíprocas as prestações
passadas, elas devem ser repetidas, abatendo-se da devolução as eventuais despesas suportadas pelo
cocontratante em razão da preparação para o cumprimento.

7. O art. 421 do Código Civil (LGL\2002\400), matriz do princípio da função social dos contratos, não serve
de supedâneo normativo para o instituto da frustração do fim. Expressão do princípio de solidariedade
constitucional no que concerne aos interesses externos ao negócio, o princípio da função social se dirige a
finalidade distinta da que lhe é atribuída quando alçado a base normativa do referido instituto.
Normativamente, a frustração do fim do contrato encontra alicerce tanto no art. 422 do Código Civil
(LGL\2002\400), que estampa o princípio da boa-fé objetiva, como no art. 187 do mesmo diploma,
dispositivo que veda o exercício disfuncional de dada posição jurídica, a exemplo do que ocorre quando
transgredidos os limites impostos pelo princípio da boa-fé e, ainda, quando reclamado o cumprimento
forçado de contrato já inábil a servir de eficiente instrumento de troca.
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1 .Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação;
se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

 
2 .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.
 
3 .A propósito dos fundamentos normativos que, no Brasil, apoiam a aplicação das teorias da revisão
contratual, convém conferir o exame desenvolvido por: RODRIGUES JR., Otavio Luiz. A revisão judicial dos
contratos de consumo no Brasil. In: GOUVEIA, Jorge Barcelar; SILVA, Heraldo de Oliveira (Coords.). I
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6 .“A prestação pode continuar possível, mas ter-se tornado tal o estado social que o adimplemento seria
sem razão de ser, por irrealizável, então, o fim do contrato. Fala-se, aí, de frustração do fim” (PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972. t. 25. § 3.069.)
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existência o aparición de ciertas circunstancias, en las que se basala voluntad negocial’” (Idem).

 
13 .COGO, Rodrigo Barreto. A frustração do fim do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 86.

 
14 .LARENZ, Karl. Op. cit., p. 37.

 
15 . LARENZ, Karl. Op. cit., p. 37.

 
16 .Larenz disseca o conceito de base objetiva do negócio nas páginas 91 e seguintes de sua obra (Base
del negocio jurídico y cumplimiento del contrato, cit.). Vale conferir, nessa mesma linha, a conceituação
oferecida por Juan Manuel Aparício: “Por ‘base del negocio objetiva’ debe entenderse el conjunto de
circunstancias y el estado general de cosas cuya existencia o subsistencia es objetivamente necessária
para que el contrato, según la intención de ambos contratantes, pueda subsistir como una regulación
dotada de sentido” (APARICIO, Juan Manuel. Op. cit., p. 169).Em tradução livre: Por base objetiva do
negócio se deve entender o conjunto de circunstâncias e o estado geral de coisas cuja existência ou
subsistência é objetivamente necessária para que o contrato, segundo a intenção de ambos os
contratantes, possa subsistir como uma regulação dotada de sentido.

 
17 .LARENZ, Karl. Op. cit., p. 122.

 
18 .Ibidem, p. 138. Veja-se, ainda: “[D]e acordo com tal teoria, a base objetiva desaparece quando há
destruição na relação de equivalência ou frustração da finalidade do contrato” (NANNI, Giovanni Ettore.
Promessa de fato de terceiro. Coligação contratual e extinção do contrato pela frustração de seu fim
(parecer). Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 9, n. 3, out.-dez. 2016. p. 282).

 
19 .COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo de. Op. cit., p. 208.

 
20 .COGO, Rodrigo Barreto. Op. cit., p. 168-169.
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21 .“De ordinario, el fin com transcendencia jurídica es el imediato, que da su fisionomía al negocio. Los
móviles, los fines mediatos que impelen a las partes a la celebración del contrato, carecen de gravitación”
(APARICIO, Juan Manuel. Op. cit., p. 174).

 
22 .“Basicamente, en sentido estricto, la frustración del fin del contrato es el supuesto de hecho en el cual
desaparece, de modo absolutamente imprevisible, la utilidade que debía proporcionar uma de las
prestaciones, según la naturaleza de la misma o el acuerdo inequívoco de las partes (contenido del
contrato)” (GIANFELICI, Mario César. Op. cit., p. 93).

 
23 .“[A] ciência dos propósitos práticos pelos contraentes é fundamental para se distinguir causa do
motivo, que é elemento de ordem subjetiva. O propósito prático que compõe a causa é sempre objetivo”
(DEIAB, Felipe Rocha. O alargamento do conceito de impossibilidade no Direito das Obrigações: a
inexigibilidade e a frustração do fim do contrato. Revista Quaestio Iuris, v. 5, n. 2, 2012. p. 155). “O fim,
frise-se, deve ser conhecido e levado em consideração por ambos os contratantes para que se possa
aplicar a teoria da frustração do fim do contrato, pois, do contrário, não integraria o seu conteúdo. Para
sabermos qual o fim do contrato, devemos responder à seguinte pergunta: para que o contrato serve? A
finalidade não se identifica com o motivo, que é o porquê da contratação (causa impulsiva), não
manifestado, individual, de foro íntimo do contratante. Os motivos traduzem aqueles interesses que não
são apreciáveis, o que leva à tradicional afirmação da sua irrelevância. Quando queremos saber qual o
motivo do contrato indagamos: por que o contrato foi celebrado? (...) O fato é que tanto a finalidade
individual quanto os motivos da contratação são irrelevantes. Entretanto, a finalidade comum (a qual
preferimos chamar de finalidade que integra o conteúdo do contrato, pois nem sempre é manifestada de
forma expressa) e os motivos determinantes são interesses igualmente apreciáveis” (COGO, Rodrigo
Barreto. Op.cit., p. 309-310).

 
24 .“Em essência, a frustração do fim nada mais é do que a frustração da causa concreta do contrato, ou
seja, da razão prática evidenciada pelos interesses das partes constantes do regulamento contratual”
(BECHARA, Guilherme Fontes. A causa dos contratos. (Dissertação de Mestrado) – Pontifícia Universidade
Católica, São Paulo, 2014. p. 190-191).

 
25 .Para um relato detalhado acerca da evolução do conceito de causa, abordando as concepções subjetiva
e objetiva que polarizam a doutrina, confira-se: KONDER, Carlos Nelson. Causa do contrato x função social
do contrato: estudo comparativo sobre o controle da autonomia negocial. Revista Trimestral de Direito
Civil, v. 43, jul.-set. 2010. p. 36-54.

 
26 .BODIN DE MORAES, Maria Celina. A causa do contrato. Civilistica.com, n. 4, out.-dez. 2013. p. 2.

 
27 .PERLINGIERI, Pietro. Op. cit., p. 370.

 
28 .“[F]az-se necessário distinguir – mesmo que apenas momentânea e ficticiamente – dois aspectos do
elemento causal: um abstrato e outro concreto. A função abstrata releva, como se viu, porque dela se
extrai o conteúdo mínimo do negócio especificamente estipulado, aqueles efeitos mínimos essenciais sem
os quais não se pode – ainda que assim se tenha idealizado –, alcançar aquele tipo, mas talvez um outro,
ou mesmo nenhum (...). Já a função concreta diz respeito à eficácia concretamente produzida pelo
contrato, que está, como bem sabemos, sujeito às mais diversas vicissitudes, fáticas ou jurídicas, que
podem alterar, muitas vezes radicalmente, os efeitos originalmente pactuados pelas partes” (BODIN DE
MORAES. Op. cit., p. 13).

 
29 .“Pode-se até mesmo falar em ‘princípio geral da irrelevância dos motivos’” (JUNQUEIRA DE AZEVEDO,
Antônio. Negócio jurídico: existência, validade eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 105).

 
30 .Juan Manuel Aparicio apresenta os seguintes: “Existe general conformidaden que dicho supuesto debe
reunir los siguientes requisitos: a) El punto de partida es que la idea de frustración se aplica a un contrato
que tiene existencia y es válido; b) Debe tratarse de un contrato bilateral, que es por antonomásia un
contrato oneroso y de cambio, encuanto la frustración afecta o compromete el sinalagma funcional, es
decir, la normal y efectiva realización de la función de intercambio; c) La cuestión primordial de la figura es



01/02/2021 Envio | Revista dos Tribunais

https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/document# 14/17

la asignación de un fin al contrato. Ello plantea el interrogante de precisar qué debe entenderse por fin del
contrato; d) La variación de las circunstancias no debe repercutir en el contrato porque alguna de las
partes se encuentre en mora. Asimismo, ha de producirse por acontecimientos o transformaciones
sobrevevinientes que sejan ajenos a la voluntad de las partes y no presibibles; e) Esa variación debe
afectar a un contrato en curso de ejecución, sin que ésta se encuentre agotada, alterando entonces esa
etapa funcional; f) Dicha variación no debe formar parte del riesgo asumido enel contrato por quienla
alega” (APARICIO, Juan Manuel. Op. cit., p. 173-174). Rodrigo Barreto Cogo agrupa os requisitos em cinco
alíneas: “a) que o contrato seja bilateral ou unilateral, de cunho patrimonial, comutativo ou aleatório, de
execução diferida ou continuada; b) que a finalidade do contrato integre o seu conteúdo, c) que o contrato
perca o seu sentido, a sua razão de ser pela impossibilidade de se atingir o seu fim; d) que ocorra evento
posterior à contratação que não estava dentro da álea do contrato e era alheio à atuação culposa das
partes; e) que inexista mora do contratante frustrado” (COGO, Rodrigo Barreto. Op. cit., p. 196-197). Felipe
Rocha Deiab, por sua vez, menciona a necessidade de “exteriorização e relevância da causa final”, e
acrescenta outros três pressupostos: “incidência nos contratos onde estiver presente a nota da
correspectividade (bilaterais)”, “incidência nos contratos de execução diferida e nos contratos de duração”,
e “inimputabilidade da frustração do fim do contrato à parte que a suscita” (DEIAB, Felipe Rocha. Op. cit.,
154-157).

 
31 .KONDER, Carlos Nelson. Op. cit., p. 53.

 
32 .BESSONE, Mario. Adempimento e rischio contrattuale. Milano: Giuffré, 1975. p. 262.

 
33 .“<Finalidad objetiva del contrato> es la finalidade de una parte si la outra la hizo suya. Esto ha de
admitirse especialmente cuando tal finalidad se deduzca de la naturaleza del contrato y cuando ha
determinado el contenido de la prestación o la cuantía de la contraprestación” (LARENZ, Karl. Op. cit.,
p. 159).

 
34 .Pietro Perlingieri adverte, nesse sentido: “A qualificação pode, de fato, não coincidir com aquela
formalmente escolhida pelas partes, dado que ela deve atender à substância do regulamento contratual, à
sua subjacente natureza econômico-social. A advertência para o intérprete é de não proceder
exclusivamente de um ponto de vista formal e de mera coincidência. Os efeitos, combinados
cronologicamente entre eles e insertos em um especial contexto de interesses (art. 1.363 Cód.
Civ. [italiano]), podem resultar em uma qualificação diversa. Mesmo uma cláusula aparentemente
acessória pode ser, em concreto, um elemento que qualifica a função daquele contrato” (PERLINGIERI,
Pietro. Perfis do Direito Civil. Tradução de Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 99).

 
35 .SOUZA, Eduardo Nunes de. Função negocial e função social do contrato: subsídios para um estudo
comparativo. Revista de Direito Privado, v. 54, abr.-jun. 2013. p. 70.

 
36 .Nas palavras de Ruy Rosado, “a impossibilidade definitiva é a que inviabiliza para sempre a prestação
ou que somente pode ser prestada mediante esforço extraordinário. O cumprimento de obrigação
específica é impossível sempre que a coisa desapareça ou não mais esteja à disposição do devedor. A
genérica, por sua vez, sempre é possível enquanto houver o gênero, ainda que não esteja eventualmente
no patrimônio do devedor. A simples dificuldade não exonera, mas a desproporcionalidade do custo para o
cumprimento da prestação é equiparável à impossibilidade” (AGUIAR JR., Ruy Rosado. Extinção dos
contratos por incumprimento do devedor (resolução). Rio de Janeiro: Aide, 1991. p. 99).

 
37 .“La figura de la frustración alude al supuesto en que la prestación, pese a ser aún posible, ha perdido
su utilidade para su acreedor. En suma, en la figura de la impossibilidad desaprece el bien mismo
constitutivo de la prestación; en la frustración, sólo su utilidade para el acreedor” (GIANFELICI, Mario
César. Op. cit., p. 97-98). Há, no entanto, quem pense de forma diferente. João de Matos Antunes Varela,
v.g., esclarece, quanto ao enquadramento dogmático das hipóteses que conduzem à frustração do fim, que
“os autores têm dificuldade em catalogá-las como casos de impossibilidade da prestação, visto o devedor
continuar em condições de, por si, realizar o comportamento devido”. Apesar disso, destaca que existem
“aqueles que, como Wieacker e Kohler, deliberadamente as inserem na categoria de impossibilidade,
alarg[ando] de caso pensado o conceito de prestação, para nele incluírem, não só o comportamento ou
conduta a que o devedor se encontra adstrito, mas também o próprio interesse (primário) do credor nesse



01/02/2021 Envio | Revista dos Tribunais

https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/delivery/document# 15/17

comportamento”. Mais à frente, o autor português se alinha ao lado destes últimos, para considerar que
“os casos de frustração do fim da prestação podem perfeitamente caber dentro do conceito de
impossibilidade (da prestação)”. E justifica essa compreensão dizendo que, “se não engloba, de facto, o
interesse do credor (que é já um elemento estranho à prestação debitória), a prestação nem sempre se
limita ao círculo da realidade dominado pela vontade do devedor. Há, em muitos casos, elementos
estranhos, circunstâncias exteriores, que integram ou condicionam a actuação do obrigado, de tal modo
que a sua falta gera uma verdadeira impossibilidade da prestação” (ANTUNES VARELA, João de Matos. Das
obrigações em geral. Coimbra: Almedina, 1997, v. 2. p. 76-77).

 
38 .LARENZ, Karl. Op. cit., p. 149.

 
39 .GIANFELICI, Mario César. Op. cit., p. 118-119.

 
40 .TERRA, Aline de Miranda Valverde; BANDEIRA, Paula Greco. A cláusula resolutiva expressa e o contrato
incompleto como instrumentos de gestão de risco nos contratos. Revista Brasileira de Direito Civil, v. 6,
out.-dez. 2015. p. 13-14.

 
41 .Seria a hipótese, exemplificativamente, de, no contexto de um contrato de compra e venda, as partes
preverem de antemão a inaplicabilidade do art. 492 do Código Civil (LGL\2002\400) ao programa
contratual que acertaram. O dispositivo, vale lembrar, prevê: “Art. 492. Até o momento da tradição, os
riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador”.

 
42 .“Os riscos que fujam à esfera de previsibilidade dos contratantes no caso concreto consistirão em
riscos econômicos imprevisíveis, razão pela qual não poderão constituir objeto de gestão pelas partes (não
alocação involuntária dos riscos)” (BANDEIRA, Paula Greco. As cláusulas de hardship e o dever da boa-fé
objetiva na renegociação dos contratos. Pensar, v. 21, n. 3, set.-dez. 2016. p. 1035).

 
43 .Aline de Miranda Valverde Terra ressalta, nesse sentido, que “a classificação da superveniência como
caso fortuito é feita em concreto e requer análise dos elementos exteriores ao obrigado e das
peculiaridades de sua atividade econômica, tomando como parâmetro a possível conduta de outros
indivíduos, em condições objetivas análogas” (TERRA, Aline de Miranda Valverde. Cláusula resolutiva
expressa. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 87).

 
44 .“[O] fato pode até ser previsível, desde que normalmente não seja o que costuma ocorrer, ou o que
razoavelmente – segundo um standard de comportamento probo, leal e honesto – não se podia esperar
(...). [S]e o evento era previsível ao ser celebrado o contrato, há um indício de que a parte que seria
prejudicada com o seu advento teria assumido o risco de sua ocorrência” (COGO, Rodrigo Barreto. Op. cit.,
p. 244-245). Larenz não faz a mesma concessão à previsibilidade, limitando-se a afirmar que “no han de
ternese encuenta, por el contrario, los acontecimientos y transformaciones que: (...) c) siendo previsibles,
forman parte del riesgo asumido enel contrato” (LARENZ, Karl. Op. cit., p. 159).

 
45 .Arnaldo Rizzardo (Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 202), em semelhante sentido, fala em
resolução involuntária por quebra da base objetiva do negócio.

 
46 .Tradução livre extraída de: CORDEIRO, Antônio Manuel Menezes. A Modernização do direito das
obrigações. Revista da Ordem dos Advogados de Portugal, v. 2, abr. 2002. No original do BGB: “§ 313
(Störung der Geschäftsgrundlage) (1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden
sind, nach Vertrags schluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit
anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des
Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände dês Einzelfalls,
insbesondere der vertragichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhaltenam unveränderten Vertrag
nicht zugemutet werden kann. (2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche
Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch heraustellen. (3) Ist eine
Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom
Vertrag zurücktreten. An die Stelle dês Rücktrittsrecht stritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur
Kündigung”.
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47 .Tal solução é de seguro acolhimento pela doutrina. Felipe Rocha Deiab, v.g., assevera que o simples
retorno das partes ao status quo, sem direito a indenização, “não se compagina com a teoria da frustração
do fim do contrato (...). Impõe-se, nesses casos, que a parte prejudicada pela frustração do fim do
contrato reembolse as despesas e os investimentos realizados pelo outro contraente” (DEIAB, Felipe
Rocha. Op. cit., p. 172). No mesmo sentido: “En la frustración del fin, la consideración del interés del
deudor de la prestación que devino inútil exige que se imponga al acreedor impugnante el deber de
reembolsar a aquéllos gastos que ya haya realizado para cumplir la prestación al momento en que se
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