
Um país em desacordo 
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O desrespeito aos contratos já é um traço cultural dos brasileiros – com reflexos negativos na 
atração de investimentos, no crescimento econômico e até nos juros pagos pelos consumidores 
 
No final de julho, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Edson Vidigal, tomou uma 
decisão surpreendente. Determinou que o reajuste de preços da telefonia deveria, sim, seguir os 
termos do contrato firmado entre o governo e as teles durante a privatização do Sistema 
Telebrás, em 1998. Uma liminar concedida por um juiz de instância inferior havia alterado o índice 
de inflação que balizava o aumento da conta do telefone, sob a alegação de que o reajuste ia 
pesar demais no bolso da população brasileira. O inusitado do parecer do presidente do STJ não 
estava no fato de a decisão ser favorável a A ou B. Por incrível que pareça, Vidigal fugiu do lugar-
comum ao simplesmente determinar que um contrato fosse seguido à risca. 
 
O fato de a postura do magistrado ter sido exceção, apesar de aparentemente óbvia, expõe uma 
faceta preocupante da sociedade brasileira. O descumprimento de contratos virou uma rotina. E 
isso vale para acordos de todos os tipos e portes: desde negócios bilionários envolvendo governo 
e multinacionais até o mero financiamento de um carro zero. “Os contratos passam por uma 
profunda crise de confiança. Descumprir uma obrigação deixou de ser algo vergonhoso”, 
diagnostica Ricardo Lupion, gerente jurídico das Empresas de Petróleo Ipiranga e professor de 
Direito Empresaria l da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  
 
Embora isoladamente certos descumprimentos pareçam justos – como quando um juiz desobriga 
um consumidor pobre a seguir arcando com os juros exorbitantes de um financiamento de casa 
própria –, o desrespeito respinga diretamente ou indiretamente no bolso de todos os cidadãos 
brasileiros. 
 
Os Estados sofrem para atrair investimentos, e os empresários ficam desestimulados a fechar 
negócios. Para uma economia que procura se reconciliar com o crescimento e com a geração de 
empregos, é um complicador a mais.  
 
“Quem tem dinheiro sobrando para investir pelo mundo não quer ir para um lugar cheio de 
incertezas e inseguranças, onde não se cumpre a palavra nem se respeita o que for contratado”, 
alerta o ministro Edson Vidigal. Na decisão sobre o reajuste das teles, Vidigal alegou que o não-
cumprimento do contrato traria um cenário de “insegurança jurídica”. 
 
Os próprios consumidores perdem com quebras de contrato que teoricamente os favorecem. No 
Rio Grande do Sul, por exemplo, cobram-se juros mais salgados do que no resto do país porque 
os gaúchos são o povo que mais recorre aos tribunais para alterar taxas firmadas na tomada de 
empréstimos – e muitas vezes ganham a ação.  
Há diversos fatores que fomentam a cultura do desacordo. Entre eles: 
 
A prática crescente dos juízes de ignorar os termos de um acordo para beneficiar a parte mais 
fraca;  
 
A qualidade dos contratos, muitos deles malfeitos e conflitantes com a ordem jurídica;  
 
A própria instabilidade do Brasil, cuja história recente é marcada por planos econômicos 
mirabolantes e repentinas desvalorizações cambiais;  
 
A mania dos governantes recém-empossados de rever e descumprir os acordos fechados pela 
administração anterior.  
 



Espertinhos – Por representar um livre acordo entre duas partes, em tese o contrato deveria ser 
sempre cumprido. Afinal, se um dos lados não concorda com alguma das cláusulas, basta não 
assinar o documento. E a questão só deveria ir parar nas mãos de um juiz quando uma das partes 
descumprisse o que foi acertado.  
 
Tudo isso está muito claro – na teoria. O dia-a-dia, porém, revela que está se tornando praxe um 
dos contratantes iniciar um processo para rever algum item – e o juiz acatar a reclamação. Não se 
pode dizer que, nessa atitude, a lei esteja sendo atropelada, até porque é dever constitucional do 
Judiciário intervir em um contrato quando um dos lados está sendo explorado – distorção comum 
em um país com desigualdades sociais tão gritantes.  
 
Ocorre que, no afã de proteger o lado mais frágil, a Justiça vem exagerando na dose. Segundo um 
levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea) que ouviu 741 magistrados 
em 12 Estados, 79% deles decidiriam pela quebra de um contrato para favorecer pessoas de 
baixa renda. 
 
O problema é que essa postura estimula a crescente indústria de ações revisionais. Enquanto 
algumas pessoas de boa-fé são vítimas de posturas abusivas por parte de bancos, financeiras, 
planos de saúde etc., outros espertinhos se valem da “consciência social” dos juízes para escapulir 
de suas obrigações. “São comuns casos em que o consumidor compra um veículo, paga três 
prestações do financiamento e entra com um processo alegando abusividade nas taxas cobradas. 
Durante os próximos cinco anos, ele pode ficar com o carro sem pagar um tostão, até fazer um 
acordo com a financeira”, relata uma advogada de uma entidade defensora dos direitos dos 
consumidores. 
 
“O juiz tem uma visão moral legítima”, atesta Armando Castelar Pinheiro, economista do Ipea e 
autor do estudo. “Mas, sem saber, está prejudicando quem ele quis ajudar”, acrescenta. Todo o 
mundo sai prejudicado pelos excessos. Os bancos e financeiras embutem nas taxas de juros 
cobradas de todos os clientes as perdas com as ações revisionais. Inicia-se um círculo vicioso: o 
banco cobra altas taxas porque alega que a inadimplência é grande, e a inadimplência é enorme 
por causa de juros escorchantes. 
 
No Rio Grande do Sul, estima -se que os juros cobrados nos financiamentos sejam de um a dois 
pontos percentuais maiores do que no resto do país. A explicação estaria na avalanche de ações 
revisionais. Uma pesquisa inédita da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) mostra que 65% 
das ações brasileiras contra os juros praticados pelo sistema financeiro partem de gaúchos. 
“Algumas instituições deixaram de oferecer diversos serviços por causa disso”, informa Johan 
Ribeiro, diretor jurídico da Febraban. 
 
Letras miúdas – No mundo do Direito, há uma corrente de profissionais defensora da tese de que 
o juiz não deve levar em conta os efeitos de suas decisões na economia toda vez que formular um 
parecer. “A função de um juiz não é garantir o funcionamento de um determinado sistema 
econômico. O seu papel é examinar o processo e decidir quem tem razão naquela ação”, 
argumenta Carlos Alberto Etcheverry, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul. 
 
Isso está longe de significar que o magistrado não deva levar em conta a conjuntura. Ainda mais 
em um país com um histórico de reviravoltas econômicas e planos de governo pouco 
ortodoxos.“No caso da mudança dos planos econômicos, que tornam alguns contratos inviáveis, 
ninguém diverge quando o Judiciário intervém”, avalia o advogado Milton Terra Machado, do 
escritório Farah e Terra Machado. O problema, avisa o advogado, é que as situações em que o 
juiz deve mesmo modificar os acordos abrem espaço para que ele modifique com freqüência. “O 
que deveria ser discutido não é o fato de o juiz intervir, mas sim o nível de intervenção”, sugere 
Terra Machado. 
 



A maxidesvalorização do real em 1999 provocou efeitos distorcidos sobre inúmeros contratos da 
noite para o dia. Um exemplo foram os financiamentos de leasing indexados em dólar. De uma 
hora para outra, os credores passaram a dever quase o dobro. O resultado foi uma correria aos 
tribunais, que alteraram as regras de correção das parcelas dos acordos. Nada disso teria 
acontecido se esses documentos trouxessem uma cláusula de revisão no caso de mudanças 
bruscas na taxa de câmbio. Mas há problemas muito mais básicos na elaboração de contratos – 
fragilidade responsável pela revisão de uma boa quantidade de acordos. Os problemas vão desde 
letras miúdas, que desencorajam a leitura completa do documento, até a inclusão de artigos 
incompreensíveis de tão rebuscados. Trata-se de fenômenos comuns nos chamados contratos de 
adesão, aqueles em que uma das partes confecciona o acordo inteiro e a outra apenas assina – 
um exemplo são os de telefonia e os de serviços bancários. “Em maior ou menor grau, 
praticamente todos os bancos têm problemas nos contratos”, informa Amaro Heitor Dantas, do 
escritório de advocacia catarinense Martinelli. 
 
Outro ingrediente da crise de confiança dos contratos no Brasil é o desrespeito de alguns 
governantes pelas obrigações herdadas de administrações anteriores. A mudança de poder no 
país faz tremer as companhias que possuem acordos com órgãos estatais. E isso ocorre com uma 
freqüência preocupante. O caso da Ford no Rio Grande do Sul, em 1999, é emblemático. Os 
dirigentes da montadora firmaram um contrato com o ex-governador Antonio Britto no último ano 
do seu mandato, em 1998. O novo governador, o adversário político de Britto Olívio Dutra (PT), 
considerou as vantagens concedidas à Ford exageradas e decidiu unilateralmente rever alguns 
pontos do documento. Magoada, a montadora pegou as malas e se bandeou para a Bahia, que 
prometeu um cardápio de benefícios tão atraentes quanto o concedido pelo governo na primeira 
versão do negócio. A aquestão aqui não é quem tinha razão, se Britto ou Olívio. O fato é que 
havia um acordo e ele foi descumprido – o que só reforça a imagem do Brasil de país sem 
palavra. “Talvez os governos não devam assegurar tantos benefícios para as empresas. Mas há 
momentos em que atrair o investimento é a coisa mais importante a ser feita”, pondera o 
advogado Jacy Mendonça, ex-diretor da Volkswagen e ex-presidente da Associação Nacional das 
Montadoras de Veículos Automotores (Anfavea). 
 
O atual governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), também andou dando dor de cabeça 
para as empresas que fecharam acordos com a administração do antecessor, o inimigo Jaime 
Lerner. As concessionárias de rodovias tiveram de brigar na Justiça para que os contratos fossem 
cumpridos. Requião entrou com uma ação contra a cobrança do pedágio, alegando extorsão por 
parte das seis companhias que operam no Estado. Em entrevista à Folha de Londrina, o 
governador disse que não ia deixar as concessionárias “roubarem” o Paraná. Segundo estimativa 
da GVconsult, da Fundação Getúlio Vargas, o Estado vai gastar mais de R$ 4 bilhões em 
indenizações se insistir em proibir as concessionárias de cobrarem pedágio. Procurada por 
AMANHÃ, a Procuradoria-Geral do Paraná não quis comentar o assunto. 
 
No Rio Grande do Sul, o início da concessão de rodovias, em 1998, foi marcado por entraves. A 
Justiça considerou abusivo o reajuste previsto no contrato e levou dois anos para resolver o 
impasse. Resultado: um passivo milionário na conta das concessionárias, que foi compensado com 
uma redução sensível dos investimentos e um reajuste acima do previsto inicialmente. “O 
descumprimento dos contratos acaba sendo um dos maiores custos para nós”, reclama Sérgio 
Coelho da Silva, presidente da Associação Gaúcha de Concessionárias de Rodovias (AGCR). “Nas 
quebras de contrato não há como não onerar a sociedade: ou os serviços prestados serão de 
baixa qualidade ou o custo dos reajustes ficará alto demais”, acrescenta. 
 
Nesses casos, o Estado assume um papel contraditório. Não tendo condições de bancar a 
manutenção das estradas, concede o serviço à iniciativa privada. Mas, trocado o governo, o 
mesmo Estado não cumpre o que foi acordado sob a alegação de que os contratos são abusivos. 
Outras vezes, aprova uma legislação para regular os serviços públicos, mas ele próprio inviabiliza 
a aplicação das normas com uma série de medidas provisórias. Foi o que ocorreu com a Lei dos 
Planos de Saúde.  



Quando a legislação entrou em vigor, em janeiro de 1999, já havia dezenas de medidas 
provisórias alterando os artigos. “Cada mês caducava uma cláusula ou surgia uma regra nova”, 
lembra Jorge Guilherme Robinson, diretor de desenvolvimento humano da Federação Gaúcha das 
Unimed. De lá para cá, a situação piorou sensivelmente. O principal problema é que um dos 
artigos da lei nasceu torto. Ele determina que os reajustes nas mensalidades valham inclusive 
para os planos de saúde contratados antes de a lei entrar em vigor. “Isso é inconstitucional, não 
existe lei retroativa”, adverte Manuel Almeida Neto, presidente da Federação das Unimed do 
Paraná. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), que aboliu a retroatividade da lei. 
Portanto, para os contratos firmados antes de 1999, passou a valer o que foi acordado entre 
operadora e usuário. Só que, como os valores estavam congelados há seis anos, os reajustes 
foram gigantescos. 
 
A questão dos planos de saúde, porém, está longe de uma solução. Nem a própria Agência 
Nacional da Saúde (ANS), responsável por fiscalizar a atuação das operadoras, segue a legislação. 
Enquanto a Lei dos Planos de Saúde de 1999 prevê um reajuste anual baseado no IGP-M, a ANS 
usa um índice de inflação resultante da média entre vários indicadores diferentes. A Unimed 
gaúcha se rebelou contra a agência e, nos últimos quatro anos, recorre à Justiça para reajustar as 
mensalidades de acordo com a lei. O ex- ministro do Superior Tribunal de Justiça Ruy Rosado 
defende que, se as agências reguladoras assumissem com eficiência o papel de fiscais e 
negociadoras, o número de processos cairia sensivelmente. “Isso reduziria o número de ações 
revisionais que tornam o Judiciário moroso”, acredita Rosado. Mais do que nunca, o governo 
precisa mudar a imagem de imprevisível. As Parcerias Público-Privadas (PPPs), projeto que 
promete solucionar um dos maiores problemas do país, a infra-estrutura capenga, só darão certo 
se os empresários tiverem certeza de que o Executivo vai cumprir o acordado (leia quadro 
“Promessa é dívida, sim”). 
 
Soluções – Embora a cultura de descumprimento esteja alastrada, algumas medidas podem 
atenuar o problema. O primeiro passo envolve a própria redação dos acordos. Especializado em 
pareceres jurídicos para companhias que fazem negócios no país, o advogado Luciano Timm 
recomenda que os contratos sejam detalhados ao máximo. Ou seja, estejam repletos de “e se...” 
– “se houver uma desvalorização acentuada no câmbio...”, “se o governo confiscar a poupança...” 
etc. 
 
Outra recomendação de Timm é a inclusão de cláusulas arbitrais. Assim, todos os conflitos 
surgidos no decorrer do acordo serão resolvidos em câmaras arbitrais. Apesar de serem uma 
opção pouco usada no Brasil, estas câmaras têm muitas vantagens, como a agilidade na solução 
do imbróglio e o sigilo sobre o conflito. Outro benefício é a especialização. Quando o contrato em 
litígio envolve uma empresa de engenharia, um dos três árbitros que julgará o impasse deve ser 
um engenheiro . “Na Europa e nos Estados Unidos, problemas trabalhistas só são resolvidos por 
arbitragem”, destaca Pedro Antonio Batista Martins, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
do Rio de Janeiro. 
 
Contratos bem feitos e adaptados às novas dinâmicas das relações de consumo foram a solução 
do Grupo Habitasul para a redução dos litígios. Segundo Tatiana Druck, gerente jurídica da 
companhia gaúcha de empreendimentos imobiliários, o empresário que está em dia com a lei não 
precisa temer a imprevisibilidade da Justiça.  
 
A gerente protagonizou uma revolução na forma de redação dos contratos da Habitasul. A 
primeira alteração se deu na forma de apresentação dos documentos. Em vez de entregar aos 
clientes um calhamaço de cláusulas difíceis de serem lidas, a empresa destacou os pontos mais 
polêmicos na capa dos contratos. O número de ações revisionais caiu sensivelmente. Hoje, os 
clientes que contestam os acordos na Justiça não usam mais o argumento de que “não foram 
informados de tal regra”, situação comum antes da mudança. 
 



Para os acertos entre empresas e governos, a recomendação dos especialistas é de que haja a 
participação efetiva da sociedade por meio das associações de consumidores. “Consumidores e 
empresas estão sempre em pólos opostos nas discussões de contratos. Não há a busca de um 
entendimento, um debate de idéias que procure o melhor serviço pelo menor preço antes de a 
discussão parar na Justiça”, atesta Thiago Breyer, coordenador jurídico da operadora de telefonia 
móvel Claro. Caberia às agências reguladoras abrir espaço para que esses debates ocorram.  
 
As mudanças introduzidas pelo novo Código Civil podem atenuar a crise de confiança dos 
contratos – ou então piorá-la, caso os acordos continuem sendo malfeitos. O novo código reforça 
a premissa de que ambas as partes precisam ser leais e agir com o princípio da boa-fé. De um 
lado, o fato de a lei dizer isso explicitamente redobra o estímulo dos contratantes de elaborar 
acordos justos e transparentes. “Antes de levar a juízo um contrato, a pessoa ou o empresário 
deve antes fazer uma reflexão para examinar se cumpriu com os seus deveres”, salienta Ricardo 
Lupion, da Empresas de Petróleo Ipiranga. Por outro lado, o juiz se sente ainda mais na obrigação 
de observar se a balança pende para algumas das partes – e, como  bem se sabe, não vai hesitar 
em ignorar cláusulas que considere leoninas. 
 

Melhor prevenir 

As mudanças trazidas pelo novo Código Civil reforçam a necessidade de cuidado na redação de 
contratos. Seguem algumas dicas de especialistas: 

• Redija o contrato da forma mais simples e clara possível;  
• Dê destaque aos pontos mais polêmicos;  
• Preveja no próprio contrato as mais diversas situações e cenários que podem colocar em 

risco o cumprimento do que foi acordado;  
• Inclua cláusulas arbitrais, que prevêem a solução de conflitos em Câmaras de Arbitragem, 

ou seja, longe dos holofotes e da morosidade dos tribunais.  

 
O guardião dos contratos 
 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Edson Vidigal defende que os acordos sejam 
respeitados sempre. E quando alguma  causa explora uma das partes? “Renegocia-se, revê-se. 
Nunca se deve descumprir o contrato”, afirma nesta entrevista. 
 
É preciso respeitar contratos mesmo quando eles podem causar prejuízos para os consumidores? 
Contrato é lei entre as duas partes. Se suas cláusulas são legais e não imorais, se são negociadas 
e aceitas pelos contratantes entre si, passa a ser o que a Constituição denomina de ato jurídico 
perfeito.  
 
Ou seja, nem a lei pode prejudicar um contrato. Se alguma cláusula resulta danosa para uma das 
partes, renegocia-se, revê-se. Aí há que prevalecer o bom senso, buscando-se pela negociação 
um meio termo para compensação, de modo a que ninguém saia perdendo muito. Mas nunca se 
deve descumprir o contrato. 
 
Como criar uma cultura de respeito aos contratos no país? 
Não é fácil alterar um hábito cultural. Mas é importante que falemos sempre nisso, chamando a 
atenção geral – olha, gente boa, vamos tomar cuidado com o que formos contratando porque 
contrato se cumpre, o que for contratado se respeita. O país precisa disso. 
 
O Brasil é conhecido por não respeitar acordos. Como mudar esta má fama? 
Essa imagem negativa, de que não cumprimos com o acertado, não respeitamos contratos, ainda 
grassa por aí.  



Precisamos desmontá-la com ações de todo dia, não só com palavras, discursos. Ora, quem tem 
dinheiro sobrando para investir pelo mundo não vai querer ir para um lugar de incertezas, de 
inseguranças, onde não se cumpre a palavra, nem se respeita o que for contratado. É muito 
danoso para a economia de um país carent e de investimentos externos, como o Brasil, apregoar-
se pelo mundo que não respeitamos contratos. 
  
Promessa é dívida, sim 
 
Segundo o estudo Direito e Economia num Mundo Globalizado: Cooperação ou Confronto? feito 
pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea) em 2003, o Brasil está na contramão 
de uma tendência mundial. Todos os países que buscaram a inserção no mercado globalizado 
tiveram de afinar o Judiciário com a economia. Mas a guinada econômica dos anos 90 não veio 
acompanhada de um maior respeito aos acordos. A atual discussão das Parcerias Público-Privadas 
(PPPs) torna flagrante esse problema. O principal impasse para a aprovação do projeto recai nas 
garantias de que o governo vai cumprir sua parte no acordo – ou seja, bancar parte do retorno do 
investimento realizado pela iniciativa privada. 
 
Os Estados que criaram uma legislação própria para as PPPs fazem de tudo para recuperar a 
credibilidade perante os investidores. E o respeito aos contratos virou moeda de troca. O governo 
de Santa Catarina, um dos pioneiros na elaboração da PPP estadual, quer proteger os acordos dos 
efeitos da troca de poder. A idéia é criar um fundo garantidor com bens estatais, mas gerido por 
uma instituição financeira e não pelo Executivo. “O Estado garante que os recursos das parcerias 
não serão desviados para outras ações ao bel prazer do Executivo”, explica Reginete Pancere, 
diretora de planejamento da Secretaria do Planejamento catarinense. 
 
Presidente da Rio Grande Energia (RGE), distribuidora privada gaúcha, Sidney Simonaggio 
também defende a criação de um fundo – neste caso, para abrandar os efeitos de turbulências 
econômicas. Segundo Simonaggio, bastaria um aumento de 1% na tarifa para alimentar um fundo 
que evitasse que os consumidores bancassem integralmente um reajuste mais acentuado no 
preço da energia. 
 
Contra a maré 
 
Há quem conteste a argumentação do presidente do STJ, Edson Vidigal, de que o não-
cumprimento do contrato entre as teles e o governo traria insegurança jurídica. “Só se pode falar 
em insegurança jurídica em um país que não respeita a legislação. Nós temos instituições sólidas 
no Judiciário, e nosso nível de litígio é semelhante ao de outros países”, defende o advogado 
Gilberto Giusti, sócio do escritório paulista Pinheiro Neto. Segundo o advogado Rogério Zuel 
Gomes, autor do livro Teoria Contratual Contemporânea: Função Social do Contrato e Boa-Fé, as 
freqüentes ações revisionais de contratos não são necessariamente negativas – nem trazem 
instabilidade para a economia. “Com a Constituição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, 
as pessoas estão deixando de aceitar coisas que antes eram toleradas. Elas estão mais cientes de 
seus direitos.” Na realidade, diz ele, isso representa um avanço e não um retrocesso da 
sociedade.  
 
Para o advogado Joaquim Palhares, conhecido por ter ganho a primeira ação revisional contra 
juros bancários antes mesmo de a Constituição Federal limitar a taxa a 12% ao ano, o “contrato 
foi feito para ser submetido à lei”. “Em nome do risco-país, em nome do cumprimento irrestrito 
aos contratos, temo que o STJ esteja enveredando por um caminho perigoso”, completa. 
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