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Resumo: O presente artigo inicia com o exame da teoria dos con-
tratos incompletos e dos motivos que explicam a existência 
desse tipo de relação, indicando a importância do princípio da 
boa-fé objetiva. Posteriormente, demonstra que os contratos a 
termo de soja podem ser caracterizados como contratos incom-
pletos, ressaltando a importância desse instrumento para o agro-
negócio. Em seguida, busca verificar a resposta das partes frente 
às tentativas de revisão judicial e de renegociação consensual 
dos contratos em decorrência de oscilações no preço do produto, 
destacando que a revisão judicial, além de inaplicável, pode 
acarretar consequências reputacionais negativas. Enfim, visa de-
monstrar, através da Teoria dos Jogos, que os agentes econômi-
cos parecem se mostrar predispostos a renegociar os termos da 
contratação. 
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Abstract: This article begins with an examination of the incom-
plete contracts theory and the reasons that explain the existence 
of this type of relationship, indicating the importance of the 
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principle of objective good faith. Subsequently, it demonstrates 
that soybean forward contracts can be characterized as incom-
plete contracts, emphasizing the importance of this instrument 
for agribusiness. Then, it seeks to verify the response of the par-
ties in the face of attempts at judicial review and consensual re-
negotiation of contracts as a result of fluctuations in the price of 
the product, highlighting that the judicial review, in addition to 
being inapplicable, may have negative reputational conse-
quences. Finally, it aims to demonstrate, through Game Theory, 
that economic agents seem to be predisposed to renegotiate the 
terms of the contract. 
 
Keywords: Forward Contracts; Soybean; Law and Economics; 
Behavioral Law and Economics; Game Theory. 
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INTRODUÇÃO 
 

 relevância da soja para o agronegócio brasileiro é 
indiscutível, apresentando anualmente cresci-
mento da produtividade, do volume de recursos 
movimentados, de exportações e, consequente-
mente, da importância do setor para a economia 

nacional. Este crescimento, que já vem sendo observado nas 
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últimas décadas, fez com que os produtores acabassem buscando 
formas alternativas ao Sistema Nacional de Crédito Rural 
(SNCR) para o custeio da produção, uma vez que se verificou a 
insuficiência do crédito agrícola ofertado pelos sistemas tradici-
onais, seja através de instituições públicas ou privadas.  

Os contratos a termo surgem, então, como uma alterna-
tiva à obtenção de financiamentos bancários, na medida em que 
permitem ao produtor negociar antecipadamente a produção que 
irá ainda plantar, fixando desde já o preço a ser pago futuramente 
pelo adquirente. Tal espécie contratual, além de trazer segurança 
ao produtor quanto à comercialização de sua produção, passa a 
funcionar como instrumento de financiamento da sojicultura no 
Brasil, tanto sob a forma de financiamento direto (mediante a 
entrega antecipada de parte do pagamento, por exemplo), quanto 
através da entrega de insumos para o cultivo do produto. 

Ocorre que o preço da soja, inclusive dada sua natureza 
de commodity agrícola, está invariavelmente sujeito às oscila-
ções do mercado, inclusive a nível internacional. Assim, é pos-
sível que o preço da soja praticado no mercado quando do ven-
cimento da operação pactuada através de um contrato a termo 
seja superior ao preço que fora antes pré-fixado. Aliás, é a situ-
ação que ocorre atualmente, em relação à safra 2020/2021. 
Como consequência, alguns produtores vêm buscando o Poder 
Judiciário para tentar revisar o contrato, almejando receber o va-
lor atual de mercado da soja e não o valor pré-fixado no contrato. 

É diante deste cenário que se justifica o presente estudo, 
visando analisar os efeitos decorrentes da tentativa de revisão 
judicial dos contratos a termo de soja em decorrência da oscila-
ção do preço do produto.  

O objetivo é verificar, por meio da utilização de ferra-
mentas da Análise Econômica (Law and Economics) e, princi-
palmente, da Análise Econômica-Comportamental do Direito 
(Behavioral Law and Economics), qual a resposta comporta-
mental das partes contratantes, sobretudo dos adquirentes da 
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produção, quando o produtor busca a via judicial para pleitear a 
revisão dos termos do contrato. 

Pretende-se fazer uma abordagem multidisciplinar, atra-
vés de uma metodologia de pesquisa de revisão bibliográfica de 
estudos jurídicos e de outras áreas, como a economia e a agro-
nomia.  

O trabalho está estruturado em duas partes: na primeira, 
busca-se examinar a teoria dos contratos incompletos e os moti-
vos que, sob uma perspectiva econômica, explicam a existência 
desse tipo de relação, ressaltando a importância do princípio da 
boa-fé objetiva. Posteriormente, procura-se demonstrar que os 
contratos a termo de soja podem ser caracterizados como con-
tratos incompletos.  

Na segunda parte do artigo, busca-se verificar a resposta 
comportamental das partes contratantes frente às tentativas de 
revisão judicial e de renegociação consensual dos contratos, des-
tacando-se que a revisão judicial, além de inaplicável, pode acar-
retar consequências reputacionais negativas. Enfim, pretende-se 
demonstrar, através da Teoria dos Jogos, que os agentes econô-
micos se mostram predispostos a renegociar os termos da con-
tratação. 

 
1. A TEORIA DOS CONTRATOS INCOMPLETOS E OS 
CONTRATOS A TERMO DE SOJA NO CONTEXTO BRASI-
LEIRO 

 
1.1. O FENÔMENO DA INCOMPLETUDE CONTRATUAL  

 
O objetivo precípuo do contrato, sob uma perspectiva 

econômica, é permitir que as partes contratantes realizem trocas 
e que ambas obtenham ganhos recíprocos, visando uma situação 
de equilíbrio de Pareto ou de resultado ganha-ganha (win-win) 
(MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 403-405).  

Não obstante, além de estabelecer uma relação de troca, 
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os contratos também servem como instrumento para alocação de 
riscos e distribuição de direitos e obrigações (TIMM; 
GUARISSE, 2019, p. 166), haja vista a necessidade de que as 
partes considerem a existência de complexidades que podem in-
terferir na relação contratual, como, por exemplo, a inexistência 
de simultaneidade nas prestações das partes, a dificuldade (ou 
até impossibilidade) de se descrever as especificidades do bem 
negociado de forma pormenorizada e a existência de incertezas 
quanto ao cumprimento efetivo do acordo, entre diversas outras.  

Visando cumprir com essas funções e solucionar tais 
complexidades, é que se desenvolveu a ideia de contrato com-
pleto (complete contract), no qual, teoricamente, todos os aci-
dentes de percurso teriam sido considerados no instrumento da 
contratação (MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 420). Histori-
camente é possível encontrar exemplos marcantes de contratos 
em que se pretendeu alcançar a completude, como sinônimo de 
garantia de uma boa contratação. Cita-se, para ilustrar tal fato, o 
contrato de compra e venda do Empire State Building, celebrado 
em 1951 e que envolveu mais de cem advogados que elaboraram 
um documento com mais de quatrocentas páginas (MARTINS-
COSTA; NITSCHKE, 2015, p. 1251). 

Contudo, há que se considerar que a completa especifi-
cação do contrato “nunca vale o custo dos incômodos que seriam 
evitados”. E é justamente por isto que os instrumentos contratu-
ais são “necessariamente incompletos” (MACKAAY; 
ROUSSEAU, 2020, p. 421). São os custos de transação, por-
tanto, um dos fatores que determinam a existência dos chamados 
contratos incompletos (incomplete contract). 

A ideia de custos de transação foi apresentada por Ro-
nald Coase em artigo publicado em 1960 e que, de certa forma, 
rompe com a abordagem econômica neoclássica de racionali-
dade ilimitada e de preocupação dos agentes econômicos unica-
mente com os custos de produção, passando a introduzir o ele-
mento dos custos de transação na equação (CAMINHA; LIMA, 
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2014, p. 159). Coase explica que toda transação envolve etapas 
e operações que, para sua execução, demandam custos. Em al-
guns casos, tais custos podem se tornar tão elevados que irão 
inviabilizar a própria transação (COASE, 2008).  

No âmbito de uma relação contratual, podem ser identi-
ficados três tipos de custos de transação, a saber: (i) os relacio-
nados com a busca de informações sobre a outra parte da relação 
e sobre o bem negociado; (ii) os necessários para a condução da 
negociação; e (iii) aqueles referentes às garantias da execução 
do contrato (TIMM; GUARISSE, 2019, p. 166-167). Pode-se 
colocar dentre os custos de transação também os custos cogniti-
vos, ou seja, aqueles correspondentes ao esforço mental que o 
agente necessita para identificar as contingências necessárias 
para a negociação em tela e, então, elaborar as cláusulas contra-
tuais de acordo com estas, somado, ainda, ao fato de não poder 
dedicar tempo a outras atividades importantes em razão da ne-
cessidade de elaborar o contrato de forma mais completa (AR-
ROSI, 2018, p. 48). 

Assim, tem-se que o fenômeno da incompletude dos con-
tratos pode decorrer dos custos de transação, quando estes se 
mostrarem muito altos e, consequentemente, tornarem inviável 
antecipar e prever todas e quaisquer possíveis ocorrências dentro 
de uma relação contratual. 

Por outro lado, não se pode ignorar que existem limites 
no processo humano de tomada de decisões (CAMINHA; 
LIMA, 2014, p. 172). Importante destacar que tal fato não im-
plica em um total abandono da ideia neoclássica de racionali-
dade ilimitada, tampouco que os agentes se comportam de forma 
irracional. Pelo contrário, significa dizer que há elementos com-
portamentais que devem ser considerados quando da análise do 
impacto ou efeitos de determinada norma, os quais não corres-
pondem perfeitamente ao que determinaria a teoria da escolha 
racional, pois nem sempre as escolhas dos agentes serão pauta-
das unicamente por análises de custo-benefício visando 
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maximizar seus benefícios (KOROBKIN; ULEN, 2000, p. 
1074-1075). Em verdade, é praticamente impossível, ou ao me-
nos muito improvável, que os agentes sejam capazes de coletar, 
processar e considerar todas as informações necessárias para to-
mada de cada decisão, como a teoria da escolha racional e a ra-
cionalidade ilimitada indicam que aconteceria.  

É justamente o que argumenta a teoria da racionalidade 
limitada (bounded rationality theory), demonstrando que os 
agentes muitas vezes encurtam o processo de tomada de deci-
sões, fazendo escolhas que não atendem exatamente à previsão 
de maximização da utilidade (KOROBKIN; ULEN, 2000, p. 
1075). 

Um contrato incompleto, pois, pode se originar destas li-
mitações de racionalidade. A previsão de todas as variáveis de 
possível ocorrência no desenvolvimento da relação contratual, 
além de gerar custos de transação, pode ser – e geralmente é – 
tarefa de extrema dificuldade. E mesmo que tais previsões pu-
dessem ser feitas, há ainda outras dificuldades, que dizem res-
peito à negociação entre os agentes acerca de tais previsões e à 
determinação de uma forma de prevê-las no instrumento contra-
tual de modo que, no caso de uma eventual disputa, seja possível 
interpretar o significado que as partes pretenderam dar a tais es-
tipulações (HART; MOORE, 1988, p. 765). 

Frente a tais dificuldades, portanto, é comum que as par-
tes contratantes acabem por adotar um padrão de instrumento 
contratual1, evitando maiores esforços cognitivos para tentar an-
tever possíveis ocorrências e medidas de contingência para as 
mesmas (ARROSI, 2018, p. 51). Desta forma, a racionalidade 
limitada também explica a existência dos chamados contratos 
incompletos. 

 
1 A utilização de instrumentos contratuais padronizados e, logo, a existência delibe-
rada e proposital de lacunas nos contratos, relaciona-se com a ideia de implied terms 
do Direito inglês, segundo a qual as partes valem-se de estipulações implícitas nos 
contratos para todas as questões que não precisam ser expressas porque são “tão ób-
vias que falam por si” (ARROSI, 2018, p. 47). 
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Há, ainda, outro fator a ser considerado, o qual diz res-
peito à assimetria de informações. Por vezes, as partes – ou uma 
das partes – de uma relação contratual podem não possuir todas 
as informações essenciais sobre o negócio. Isto pode ocorrer por 
diversos motivos: sonegação de informações; opção da parte por 
não buscar informações, visando não aumentar os custos de tran-
sação; dificuldade em compreender adequadamente as informa-
ções disponíveis; entre outros (COOTER; ULEN, 2010, p. 233). 

Essas situações de assimetria de informações, sobretudo 
quando conjugadas com as ideias de custos de transação e de 
racionalidade limitada, que inclusive ajudam a compreender o 
porquê de as informações poderem estar mais disponíveis a uma 
parte da relação contratual do que a outra, também se apresen-
tam como fator que explica a existência dos chamados contratos 
incompletos. 

Dentro da temática do presente artigo, é importante fazer 
menção ao fato de que a assimetria de informações não pesa ape-
nas em desfavor dos produtores. Também os adquirentes, por 
mais organizados comercialmente que sejam, podem experi-
mentar situações de desconhecimento sobre pontos importantes 
da relação contratual. Outrossim, há que se considerar que o pró-
prio mercado cria instrumentos que visam auxiliar os produtores 
a combater eventuais dificuldades de informação, como é o caso 
das cooperativas e das associações de classe. Pode-se mencionar 
também o projeto desenvolvido pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA) e pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), denominado “Campo Futuro”, 
que objetiva auxiliar produtores nas tomadas de decisões por 
meio da capacitação e da facilitação de acesso a informações es-
tratégicas (BRASIL, 2021). 

Dessa forma, frente à existência de custos de transação, 
de limitações na tomada de decisões puramente racionais e de 
assimetria de informações, chegamos aos contratos incompletos, 
os quais podem ser conceituados como instrumentos que 
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permitem gerir as relações contratuais que se caracterizam pelo 
elevado grau de complexidade e que refletem a capacidade limi-
tada dos agentes para descrever todas as complexidades de pos-
sível ocorrência e antever medidas de contingência que garan-
tam a execução do contrato ou a sua alteração (CAMINHA; 
LIMA, 2014, p. 162). 

Essa incompletude, caracterizada pela ausência de previ-
são de todas as eventuais futuras complexidades, ao contrário de 
gerar prejuízo às partes, em verdade é causa de ganhos em rela-
ção à custos de transação (CATEB; GALLO, 2009, p. 2). E por 
isso mesmo é possível ver os contratos incompletos como mo-
delo eficiente para administração das complexidades da relação 
contratual, baseado em uma lógica de alocação de riscos e to-
mada de decisão sobre contingências ex post (CAMINHA; 
LIMA, 2014, p. 163). 

Nesse contexto, ganha relevância o princípio da boa-fé 
objetiva, trabalhado pela doutrina civil como padrão de conduta 
que o “homem médio” adotaria frente a um caso concreto, le-
vando em consideração os aspectos sociais envolvidos. A boa-
fé objetiva pode ser vista como regra de conduta ou como dever 
de agir de acordo com determinados padrões sociais estabeleci-
dos e reconhecidos (VENOSA, 2006, p. 345-376). 

Sob uma perspectiva de Análise Econômico-Comporta-
mental do Direito, a boa-fé objetiva pode ser vista como “stan-
dard de comportamento”, a impedir que, frente uma relação con-
tratual baseada em um instrumento incompleto e que, por isso 
mesmo, necessita de alocação de riscos e tomada de decisões ex 
post, os agentes apresentem comportamentos oportunistas. As-
sim, o princípio da boa-fé atua por meio de um conjunto de de-
veres a serem observados pelas partes contratantes, no sentido 
de manterem comportamento de lealdade, transparência e coo-
peração, que será fundamental para o preenchimento das lacunas 
existentes em contratos incompletos (TIMM; GUARISSE, 
2019, p. 171). 
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Analisados os fatores que levam à formulação de contra-
tos incompletos, bem como destacada a importância que o prin-
cípio da boa-fé desempenha neste tipo de relação contratual, pas-
samos agora a verificar como os contratos a termo de soja se 
relacionam com a teoria da incompletude contratual. 

 
1.2. OS CONTRATOS A TERMO DE SOJA COMO CON-
TRATOS INCOMPLETOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 
Os contratos a termo de soja, ou “contratos de soja 

verde” (ZYLBERSZTAJN; REZENDE; GORGA, 2005, p. 18), 
tratam-se de contratos de compra e venda antecipada para en-
trega futura com preço pré-fixado, tendo como principal dife-
rença para os chamados contratos futuros o fato de serem nego-
ciados diretamente entre as partes contratantes, enquanto os con-
tratos futuros são operados no ambiente da Bolsa de Valores. 
São as partes que definem de antemão o produto, suas especifi-
cidades e quantidade, bem como pré-estabelecem o preço a ser 
pago na data de vencimento da operação, quando, então, o pro-
duto deverá ser entregue. 

Esse tipo de contratação, mais sofisticada do que a dos 
contratos de compra e venda comuns, é resultado da evolução 
experimentada pela cadeia agropecuária brasileira nas últimas 
décadas, que passou a se envolver e a se preocupar não apenas 
com o que ocorre “dentro da porteira” – quer dizer, com a pro-
dução em si –, mas também com o que acontece antes – em re-
lação a insumos, assistência técnica e obtenção de recursos fi-
nanceiros, por exemplo – e com o que irá acontecer depois – em 
referência à logística, mercados atacadistas e varejistas, dentre 
outros (ARAÚJO, 2007, p. 5). Trata-se da consolidação do con-
ceito de agronegócio, ou agribusiness (PISANI; 
FRANCESCHETTI, 2010), que evidencia a integração entre 
produção agropecuária e indústria, referindo-se à cadeia 
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produtiva organizada num conjunto de atividades que abrangem 
as diversas fases da produção agrária: antes, dentro e depois da 
porteira (BURANELLO, 2011, p. 25-40).  

A maior abrangência da cadeia agropecuária, confor-
mando-se ao que se denomina de sistemas agroindustriais 
(SAG’s), gera reflexos também nas relações contratuais entre 
agricultores, fornecedores de insumos, colaboradores e, claro, 
adquirentes da produção, seja empresas comerciais exportado-
ras, trading companies, indústrias de beneficiamento, ou mesmo 
distribuidores, atacadistas e até consumidores de varejo. A prá-
tica revela que os agentes envolvidos preferem realizar as ativi-
dades de produção, comercialização e distribuição de forma co-
ordenada pela via contratual, indicando um aumento do valor 
reconhecido à organização formal e instrumental do mercado 
agropecuário (ZYLBERSZTAJN, 2000, p. 8). 

Ocorre que a maior abrangência dos SAG’s acarreta, por 
consequência, maiores complexidades, as quais não podem (e 
mesmo não devem) ser totalmente previstas nos contratos, sob 
pena, principalmente, de importar em custos de transação que 
acabarão, em última instância, por inviabilizar a operação, como 
visto no tópico anterior. Portanto, os contratos a termo de soja 
acabam se caracterizando como contratos incompletos. 

A mencionada evolução das cadeias produtivas agrope-
cuárias verificada no Brasil nas últimas décadas também explica 
a importância deste tipo de contratação para o setor. Como já 
dito, por uma perspectiva econômica, os contratos visam permi-
tir trocas entre as partes, servindo também como instrumento 
para minimização e alocação de riscos. Particularmente em rela-
ção aos contratos a termo de soja, estas funções ou objetivos se 
revelam de forma bastante visível. Ao lado de questões particu-
lares de cada região produtora do Brasil que podem vir a deter-
minar motivos específicos para este tipo de contratação, de 
modo geral pode-se dizer que os produtores de soja optam por 
contratos a termo como forma (i) de alocação de riscos e (ii) de 
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obtenção de recursos que servirão, inclusive, para financiar a 
própria operação agrícola objeto da negociação (REZENDE, 
2008, p. 12).  

Quanto à alocação de riscos, é sabido que a atividade 
agrícola está sujeita a riscos biológicos, climáticos e de mercado, 
os quais colocam o produtor rural num ambiente de incertezas 
diante da potencial variação no preço dos insumos e do próprio 
produto. Assim, os contratos a termo apresentam-se como ins-
trumentos capazes de reduzir – ou ao menos de melhor alocar – 
os riscos do produtor no que se refere a prejuízos financeiros por 
oscilação nos preços, sobretudo dos produtos (ANDRADE; et 
al., 2011). 

A negociação entre as partes permite que os riscos sejam 
imputados àquela que ao melhor custo puder assumi-los, seja 
porque está em melhor posição para adotar medidas de precau-
ção para evitar o evento, ou reduzir sua gravidade, ou porque 
pode se garantir a menor custo (MACKAAY; ROUSSEAU, 
2020, p. 415). No caso dos contratos a termo de soja, o risco pela 
oscilação do preço do produto é imputado ao adquirente da pro-
dução2, pois quando as partes celebram o contrato há desde en-
tão a pré-fixação do preço a ser pago futuramente, o qual deverá 
ser cumprido mesmo que, quando do vencimento da operação, o 
produto apresente cotação no mercado inferior ao preço que foi 
previamente fixado. 

Poder-se-ia argumentar que o produtor também assume 
parcela de risco pela oscilação do preço, pois pode ocorrer de, 
no vencimento da operação, o preço pré-fixado ser inferior ao 
preço praticado no mercado. Contudo, tal argumento não se 

 
2 Cabe registrar que, via de regra, os adquirentes de produção agrícola que utilizam 
contratos a termo também se valem de mecanismos para elidir, ao menos parcial-
mente, os seus riscos. É o caso, por exemplo, da negociação dos contratos a termo no 
mercado futuro, com a utilização de instrumentos de hedge, que pode ser definido 
como uma operação que tem por objetivo justamente diminuir o risco de outra opera-
ção (ANDRADE; et al., 2011). Também é comum encontrar contratos a termo que 
exigem outras formas de garantia, como a emissão de Cédula de Produto Rural (CPR) 
ou até mesmo garantias reais (ZYLBERSZTAJN; REZENDE, 2011, p. 158). 
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sustenta, haja vista que neste caso o produtor não estaria experi-
mentando um prejuízo, mas tão somente não realizando um ga-
nho extra. Ora, durante a negociação, o produtor calcula o preço 
a ser pré-fixado considerando o custo da produção e agregando 
a ela uma margem que considera razoável de lucro (ANDRADE; 
et al., 2011). Por isto é que se pode dizer que o risco pela osci-
lação do mercado é transferido para o adquirente. Caso o produ-
tor deseje manter a possibilidade de maiores lucros, não deve 
optar pela venda a termo, mas pela venda no mercado à vista. 
Ocorre que, neste caso, aí sim, o produtor ficará sujeito ao risco 
da desvalorização do produto. 

Também poder-se-ia cogitar risco ao produtor pelo fato 
de que, assim como o preço do produto pode oscilar para mais 
em relação ao valor pré-fixado, o custo dos insumos tende a 
acompanhar tal valorização. Assim, entregar o produto por um 
preço pré-fixado inferior ao valor atual poderia implicar dificul-
dades em adquirir insumos num mercado mais valorizado. Po-
rém, neste tipo de relação contratual é muito comum a presença 
da cláusula denominada barter, através da qual parte da produ-
ção adquirida é paga mediante a entrega de insumos (JOHANN; 
CUNHA; WANDER, 2017, p. 73-74). 

No que se refere à utilização dos contratos a termo como 
instrumento de financiamento da produção, tem-se que a soja é 
o produto agrícola que melhor representa a nova era da agricul-
tura brasileira, ostentado um expressivo crescimento tanto em 
termos de produção quanto de importância econômica (KLEIN; 
LUNA, 2020, p. 75-76). Em grande parte, esse crescimento de-
corre da organização e estruturação do setor, que percebendo a 
insuficiência do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), ve-
rificada principalmente na década de 1980, conseguiu buscar li-
nhas paralelas de financiamento (BELIK; PAULILLO, 2001, p. 
97). E, a partir dos anos 1990, a utilização dos contratos a termo 
como meio de financiamento para a produção ganhou ainda mais 
relevância, tornando-se hoje o principal meio de obtenção de 
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custeio para o segmento da soja (KLEIN; LUNA, 2020, p. 128-
129). 

De se destacar, ainda, a importância dos contratos a 
termo de soja como instrumentos não apenas de financiamento 
direto, mas também como forma de fornecimento de insumos 
agrícolas da parte compradora para a parte vendedora 
(ZYLBERSZTAJN; REZENDE; GORGA, 2005, p. 19). 

Caracterizado, portanto, o contrato a termo de soja como 
um contrato incompleto, no qual as divergências advindas du-
rante o curso da relação contratual deverão ser resolvidas ex 
post, bem como verificada a grande importância deste modelo 
de contratação para o setor agrário brasileiro, passa-se agora a 
analisar qual o meio mais adequado para a resolução de comple-
xidades advindas da oscilação do preço da soja no mercado, con-
siderando a resposta comportamental dos agentes diante da revi-
são judicial ou da renegociação consensual dos contratos.  

 
2. OS CONTRATOS A TERMO DE SOJA DIANTE DAS 
FLUTUAÇÕES DO MERCADO 

 
2.1. A RESPOSTA COMPORTAMENTAL DOS AGENTES 
DIANTE DA REVISÃO JUDICIAL DOS CONTRATOS 

 
A grande maioria dos pedidos judiciais de revisão dos 

contratos a termo de soja por oscilações do preço do produto no 
mercado tem por fundamento a teoria da imprevisão, conforme 
preceituado pelo artigo 478 do Código Civil. Desta forma, inici-
almente é importante tecer alguns comentários quanto à possibi-
lidade jurídica destes pedidos e quanto à procedência do funda-
mento invocado.  

Parcela significativa da doutrina afirma que o objetivo 
central do contrato (promover trocas entre os agentes visando 
ganhos recíprocos) será melhor atingido “deixando as pessoas 
livres para celebrar os contratos que lhes convierem” (ARROSI, 
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2018, p. 44. MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 404). A liber-
dade contratual, enquanto resultado de longa evolução histórica, 
manifesta-se como base da teoria dos contratos, tendo como seus 
principais corolários as ideias de que cada agente pode escolher 
como e quando irá se obrigar e de pacta sunt servanda, ou seja, 
de que os contratos devem ser cumpridos, inclusive sob pena de 
execução forçada. E isto porque, se o melhor é permitir que as 
partes celebrem contratos como lhes convier, o contrato somente 
terá valia se as partes tiverem garantias de que ele será cumprido 
(TIMM; GUARISSE, 2019, p. 168-170). 

Contudo, existem situações dentro de uma relação con-
tratual que podem vir a tornar tal relação insustentável. Por isto 
se aceita a possibilidade de intervenção judicial no conteúdo de 
certos contratos, visando reduzir eventuais desequilíbrios na re-
lação (ALVES, 2010, p. 35).  

Mas não se pode esquecer que esta intervenção será sem-
pre em caráter excepcional, sendo a regra não haver intervenção 
na liberdade das partes, deixando-as livres para definirem os ter-
mos da relação contratual. Inclusive, o Teorema de Coase indica 
que o acordo, da forma em que celebrado pelas partes, tende a 
soluções mais eficientes do que a intervenção estatal. Assim, a 
intervenção somente será admissível quando trouxer à relação 
soluções mais eficientes do que aquelas construídas pelas partes. 
Quer dizer, “a função geral da intervenção jurídica nos contratos 
é superar os erros e ineficiências que surgem a partir de falhas 
de mercado, em especial os custos de transação” (TIMM; 
GUARISSE, 2019, p. 172). 

Daí a importância de que haja requisitos estabelecidos 
legalmente para a configuração de hipóteses nas quais a inter-
venção judicial será possível. E é isto o que faz o Código Civil 
ao disciplinar a aplicação da teoria da imprevisão, exigindo que, 
para sua aplicação e consequente revisão do contrato, haja um 
evento superveniente à contratação cujo risco de ocorrência não 
seja previsível e cujas causas sejam alheias às partes, gerando 
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um impacto que impossibilite economicamente a execução do 
contrato através da imposição de prejuízo a uma parte e de ex-
trema vantagem a outra. 3 

No caso dos contratos a termo de soja, pode-se dizer que 
tais requisitos não se evidenciam. Com efeito, os eventos super-
venientes capazes de autorizar a aplicação da teoria da imprevi-
são são apenas aqueles que fogem totalmente da previsibilidade 
das partes (VENOSA, 2006, p. 460). E a variação no preço da 
soja não pode ser considerada como um evento extraordinário 
ou imprevisível, pois a flutuação do preço não só pode ocorrer, 
como, de fato, ocorre todos os anos, já que é da própria natureza 
do mercado que haja oscilações no preço dos produtos 
(RODRIGUES, 2003, p. 11). 

O mercado está sujeito a oscilações dos preços dos ativos 
negociados, podendo tais oscilações acarretarem em uma eleva-
ção ou em diminuição do preço do produto, a depender das con-
dições de oferta e dos interesses do mercado pelo mesmo. As-
sim, tais oscilações não podem ser apontadas como causas a en-
sejar a revisão contratual (NAZARI, 2020, p. 674-675 e 701). 

Aliás, interessante observar que Liones Severo, em obra 
publicada em 2011, previu os impactos da abertura do mercado 
chinês e do aumento da utilização dos fretes marítimos sobre o 
mercado de soja brasileiro, afirmando expressamente que “os 
preços da soja se tornaram previsíveis” (CORREA, 2011, p. 18-
22 e 50-54). 

Por outro lado, também não se verifica a imposição de 
prejuízo a uma parte e concessão de extrema vantagem a outra. 
Como já dito, quando o produtor negocia com o adquirente para 
pré-fixar o preço a ser pago pela soja, além do custo da produ-
ção, é considerada uma margem de lucro. Logo, mesmo que o 
preço da soja valorize em relação ao preço pré-fixado, não ha-
verá propriamente prejuízo ao produtor, mas apenas diminuição 
de ganho. E o adquirente não experimentará uma vantagem 

 
3 Nesse sentido, veja-se o artigo 478 do Código Civil Brasileiro. 
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extrema, pois é comum que os adquirentes negociem os contra-
tos a termo, por exemplo, no mercado futuro, através de opera-
ções de hedge.  

Cabe destacar que “a teoria da imprevisão não é uma pro-
teção jurídica a maus negócios, nem caridade da autoridade es-
tatal aos desfavorecidos, é mecanismo de proteção dos agentes 
econômicos da ruína” (CASTRO, 2006, p. 21). Não basta que se 
verifique a possibilidade de aumento de ganhos para autorizar a 
revisão do contrato. É indispensável que haja a prova da impo-
sição de prejuízo a uma parte e de concessão de extrema vanta-
gem para a outra. 

Ademais, deve-se ter em mente que não se trata de rela-
ção de consumo (BRASIL, 2008), mas sim de relação comer-
cial4 que, dada a simetria e profissionalização das partes, as 
quais inclusive são presumidas5, exige uma interpretação dife-
rente daquela geralmente empregada nos demais contratos de di-
reito privado, tais como os contratos de trabalho, os contratos de 
consumo ou mesmo os contratos entre particulares (CASTRO, 
2006, p. 25). 

Dessa forma, percebe-se que realmente a aplicação da te-
oria da imprevisão aos contratos a termo de soja por flutuações 
no preço do produto não se sustenta. E o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), inclusive, possui jurisprudência consolidada nesse 
sentido (BRASIL, 2007. BRASIL, 2012). 

Contudo, algumas decisões judiciais, sobretudo de pri-
meiro grau, têm entendido pela revisão dos contratos. O funda-
mento destas decisões pode ser explicado sob uma perspectiva 
empírica. Pesquisa realizada com mais de setecentos magistra-
dos brasileiros demonstrou que frequentemente as decisões são 
tomadas com base mais em “visões políticas” do que na leitura 

 
4 Nesse sentido também o Enunciado 20 da I Jornada de Direito Comercial do Conse-
lho da Justiça Federal. 
5 Nesse sentido o artigo 421-A do Código Civil; artigo 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019; 
e os Enunciados 21, 25 e 28, todos da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da 
Justiça Federal. 
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rigorosa da lei. A mesma pesquisa demonstrou que quase 80% 
dos entrevistados entendem que o juiz teria que cumprir “um pa-
pel social”, mesmo que para tanto fosse preciso determinar a vi-
olação de contratos (ALVES, 2010, p. 25). E, ainda, outra pes-
quisa realizada também com magistrados demonstrou que mais 
de 70% dos entrevistados acredita que o seu papel é “fazer jus-
tiça”, mesmo que não existam bases legais para a decisão even-
tualmente tomada (REZENDE, 2008, p. 24). 

Estas decisões, além de não observarem o disposto na le-
gislação de regência da matéria, implicam em externalidades ne-
gativas (CATEB; VELOSO, 2013, p. 37-38), ocasionando uma 
resposta comportamental dos agentes que acaba prejudicando o 
setor. A função social do contrato não pode ser indiscriminada-
mente atrelada ao ideal de justiça distributiva ou de justiça so-
cial, pois em muitos casos é justamente a manutenção do con-
trato nos exatos termos em que celebrado que irá assegurar que 
a coletividade não sofra consequências negativas decorrentes da 
revisão de um caso específico.6 Portanto, a função social do con-
trato deve ser pensada, também, sob a perspectiva econômica 
(DE PIETRO, 2014, p. 10-11). 

A intervenção judicial nos contratos em favor de uma das 
partes pode ocasionar instabilidade e insegurança jurídica ao 
ambiente econômico, o que prejudica toda a coletividade 
(TIMM, 2007, p. 2-3), uma vez que a principal consequência da 
incerteza numa relação contratual é o aumento dos custos de 
transação (NORTH, 1990, p. 29). 

Ainda, deve-se observar a presença de comportamentos 
oportunistas, assim entendido aquele modo de agir do contra-
tante que visa apenas obter maiores vantagens em detrimento do 
outro contratante (MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 422. 
WILLIAMSON, 1985, p. 47). Este tipo de comportamento, 

 
6 Interessante notar que o artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasi-
leiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), prevê que o Judiciário não decidirá “sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão”. 
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“associado ao ato de agir com malícia, egoísmo, não cooperação 
e reprovabilidade, a partir do qual o agente econômico ajusta as 
circunstâncias para atingir o benefício pessoal” (CAMINHA; 
LIMA, 2014, p. 174), é potencialmente presente em contratos 
incompletos, como o objeto de estudo deste artigo, e acaba sendo 
estimulado por decisões que determinam a revisão dos contratos 
(NADALINI; ZYLBERSZTAJN, 2004, p. 8). 

Há outro fator que também estimula comportamentos 
oportunistas e que se deve registrar. O produtor pode perceber o 
descumprimento do contrato como mais vantajoso do que o seu 
cumprimento, na hipótese em que arcar com as sanções decor-
rentes da inadimplência7 e comercializar a soja no mercado por 
preço mais elevado do que aquele que foi pré-fixado se mostrar 
mais vantajoso. Trata-se da teoria do inadimplemento eficiente 
(efficient breach theory) (CATEB; VELOSO, 2013, p. 24. 
MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 489). 

Ocorre que essa teoria leva em consideração apenas o ga-
nho financeiro que a parte pode auferir. Assim, a teoria falha por 
desconsiderar que um dos principais elementos de um contrato 
é a confiança de que este será cumprido (EISENBERG, 2014, p. 
457-459). E isto ganha relevo num contexto de sistemas agroin-
dustriais, onde pesquisas demonstram que os produtores, como 
consequência do descumprimento dos contratos a termo, podem 
ter prejuízos não apenas atinentes ao contrato que estão descum-
prindo ou para com a outra parte da relação, mas também em 
relações seguintes e até mesmo com outros agentes (ZYL-
BERSZTAJN; REZENDE, 2007). 

Isso porque o efeito comportamental decorrente do 

 
7 Registra-se que, em paralelo à previsão de multas para sancionar o inadimplemento 
contratual, nos contratos a termo de soja é bastante comum a utilização da denominada 
cláusula washout. Trata-se de cláusula que, diante da não entrega do produto no ven-
cimento da operação, prevê a obrigação do produtor em indenizar o adquirente relati-
vamente aos custos adicionais que este tiver para adquirir a mesma quantidade de 
produto com terceiros, com base no preço de mercado. Tal cláusula visa justamente 
afastar a percepção de inadimplemento eficiente. 
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oportunismo é que a parte prejudicada irá ter receio quanto a fu-
turas contratações, não apenas com a parte que agiu de modo 
oportunista, mas também com outros agentes. E mais, terceiros 
que se encontrem em situação semelhante à da parte lesada por 
comportamento oportunista, igualmente terão receio em se en-
volver em contratações análogas. Em razão deste receio genere-
lizado, todos os agentes passarão a adotar maiores medidas pre-
ventivas, causando, assim, aumento dos custos de transação 
(MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 423). 

Portanto, as determinações judiciais de revisão dos con-
tratos a termo elevam os custos de transação, seja porque causam 
insegurança jurídica, seja porque estimulam comportamentos 
oportunistas em tais relações, os quais também são estimulados 
pela equivocada percepção de possível eficiência no descumpri-
mento dos pactos. A consequência é uma sanção econômica de 
caráter reputacional que desestimula a celebração de novos con-
tratos, prejudicando todo o setor e, principalmente, os próprios 
produtores, haja vista a mencionada importância deste tipo de 
relação contratual como ferramenta de financiamento da produ-
ção de soja (ZYLBERSZTAJN; REZENDE; GORGA, 2005, p. 
19). 

Em trabalho8 que compila a análise de mais de uma cen-
tena de decisões judiciais e entrevistas com setenta produtores 
rurais, Christiane Leles Rezende demonstra que, em decorrência 
do grande volume de ações judiciais que buscavam a revisão dos 
contratos a termo de soja celebrados em referência à safra 
2003/2004, em razão do aumento do preço do produto no mer-
cado, já no de 2004 houve uma redução de 44% no número de 
contratos desta natureza e um aumento, por parte dos adquiren-
tes, quanto à exigência de garantias dos produtores (REZENDE, 

 
8 Outro trabalho interessante sobre a questão da resposta comportamental dos adqui-
rentes de produção agrícola frente a externalidades negativas diz respeito a análise de 
contratos de produção de tomate, em pesquisa que analisou mais de mil e quinhentas 
relações entre indústria e produtores de tomate da região de Petrolina (Pernambuco) 
e Juazeiro (Bahia): NADALINI; ZYLBERSZTAJN, 2004. 
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2008, p. 97). Tem-se que: 
Os dados apresentados apontam para uma influência das deci-
sões favoráveis às quebras contratuais no mercado de agrone-
gócios. Custos econômicos surgiram ou foram majorados, 
tendo em vista o ambiente de incerteza gerado pelos tribunais. 
As empresas passaram a não ter mais certeza quanto à aplica-
ção das “regras do jogo”, chegando até mesmo a evitar a cele-
bração de novos contratos, o que gerou encarecimento da pro-
dução e, em última instância, perda de competitividade do 
agronegócio brasileiro. (ALVES, 2010, p. 72) 

Salienta-se que a busca da via judicial para revisar os 
contratos ocorrida em relação à safra 2003/2004 acabou por ge-
rar resultados negativos mesmo em desfavor daqueles que não 
ingressaram com nenhuma ação (FERREIRA; OLIVEIRA, 
2012, p. 263-283). Inclusive, muitos produtores relataram se 
sentirem prejudicados em relação à reação das empresas que, se-
gundo eles, foi indiscriminada, atingindo a todos (REZENDE, 
2008, p. 101). 

Diante dessas demonstrações, pode-se dizer que foram 
os produtores os maiores prejudicados com a busca judicial pela 
revisão dos contratos, principalmente em face da diminuição do 
volume de novos contratos e pelo aumento do rigor exigido pe-
los adquirentes para sua celebração, o que retira liquidez das 
operações e aumenta os custos de transação. E mesmo para os 
produtores que eventualmente tenham conseguido obter algum 
ganho em decorrência da ação judicial promovida, tal ganho foi 
limitado a safra discutida no processo e, seguramente, acabou 
sendo anulado pelo prejuízo experimentado nas safras posterio-
res, imposto inclusive a outros produtores (FERREIRA; 
OLIVEIRA, 2012, p. 273). 

Portanto, a reposta comportamental dos adquirentes de 
produção agrícola diante das tentativas de revisão judicial dos 
contratos a termo de soja é prejudicial aos produtores, impondo 
aumento dos custos de transação e dificultado ou mesmo cau-
sando a redução deste tipo de relação contratual, tão importante 
para o setor produtivo.  
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2.2. AS CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS E OS FUNDA-
MENTOS COMPORTAMENTAIS DA RENEGOCIAÇÃO 
CONSENSUAL E PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS 

 
A renegociação consensual do contrato, tendente a pre-

servar a relação, por sua vez, revela-se como alternativa capaz 
de ensejar consequências econômicas positivas para ambas as 
partes e, assim, para a coletividade. Como já foi dito, existem 
relações contratais marcadas pela complexidade e pela incom-
pletude do instrumento, onde nem todas as situações futuras são 
(e mesmo não devem ser) previstas ex ante. É justamente o caso 
dos contratos a termo de soja. Em tais casos, que requerem a 
elaboração de contratos incompletos, as partes deverão se adap-
tar em casos de mudanças nas condições eventualmente verifi-
cadas no decorrer da relação.  

Para que isso ocorra de forma mais eficiente, é impor-
tante que as partes estejam dispostas a renegociar os termos ini-
ciais da contratação (CATEB; GALLO, 2009, p. 3). A própria 
teoria dos contratos incompletos preceitua que as partes coope-
rem entre si para lidar com lacunas e imperfeições do instru-
mento contratual que surgirem e/ou forem verificadas no decor-
rer da relação (CAMINHA; LIMA, 2014, p. 190). 

O contrato deve ser visto sob uma perspectiva dinâmica 
e não estática, através do qual seja possível prever ex ante algu-
mas situações, mas sem a pretensão de completude, deixando 
lacunas para serem resolvidas ex post através da renegociação 
entre as partes (MAGALHÃES; CARNEIRO FILHO, 2019, p. 
262-263). Renegociação esta que será melhor realizada se houve 
uma relação de confiança entre as partes. 

A busca da via judicial para revisar contratos acaba ge-
rando insegurança jurídica, estimulando comportamentos opor-
tunistas e trazendo incertezas para as relações, acarretando em 
aumento dos custos de transação e, consequentemente, em 
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menos contratos. Por outro lado, quando a relação entre as partes 
é marcada pela confiança, é possível economizar precauções e 
diminuir contingências (MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 
430). 

Não se trata de considerar um dado emocional na relação 
entre agentes econômicos. A confiança a que se refere tem por 
base a utilização de forma racional da informação que cada parte 
dispõe sobre o comportamento da outra e dos demais agentes em 
relações contratuais semelhantes. Os agentes que mantém um 
padrão de boa-fé, ou seja, que não apresentam comportamentos 
oportunistas, se tornam receptores de maior confiança para con-
tratações futuras (MACKAAY; ROUSSEAU, 2020, p. 429-
430).  

Isso ocorre porque a confiança entre os agentes não surge 
instantaneamente. Pelo contrário, é resultado do comprometi-
mento entre as partes verificado ao longo do tempo em que a 
relação entre elas se estende. Interessante notar que, ainda que 
sejam celebrados contratos distintos para cada negociação, a re-
lação entre a partes acaba não sendo avaliada em separado para 
cada situação, pois também é levado em consideração todo o 
histórico do relacionamento (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN; 
AZEVEDO, 2005, n.p).  

O Judiciário também exerce papel fundamental no de-
senvolvimento da confiança. Verifica-se um melhor desempe-
nho econômico de países cujo sistema judicial e legal prestigiam 
direitos individuais de propriedade e respeitam contratos priva-
dos (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN; AZEVEDO, 2005, n.p.), pois 
a realização de trocas (leia-se, celebração de contratos) é incen-
tivada quando há efetiva proteção jurídica sobre as relações en-
tre particulares, o que gera maior dinamicidade e eficiência eco-
nômicas (PIMENTA; LANA, 2010, p. 130). Nesse sentido: 

O direito contratual e os tribunais ajudam as pessoas a cooperar 
fazendo cumprir, interpretando e regulamentando promessas. 
Fazendo cumprir as promessas, o direito contratual possibilita 
que as pessoas assumam compromissos dignos de crédito de 
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cooperar umas com as outras. Fazendo cumprir as promessas 
de maneira ótima, o direito contratual cria incentivos para a co-
operação eficiente. [...] Interpretando as promessas e articu-
lando condições eficientes, o direito contratual e os tribunais 
podem reduzir os custos de transação da cooperação. Especifi-
camente, o direito contratual e os tribunais reduzem os custos 
da negociação de contratos fornecendo condições supletivas 
eficientes. [...] o direito contratual reduz a ameaça do compor-
tamento oportunista que solapa a disposição das pessoas de as-
sumir compromissos mútuos. (COOTER; ULEN, 2010, p. 247) 

Pode-se dizer, então, que a renegociação consensual dos 
contratos, ao contrário da revisão judicial, estimula a noção de 
confiança entre os agentes. E essa confiança entre os agentes, 
por sua vez, desempenha papel fundamental na economia de 
mercado e no desenvolvimento econômico, uma vez que reduz 
custos de transação, permitindo que mais contratos sejam firma-
dos e concluídos, retroalimentando um sistema que irá aumentar 
o nível de eficiência econômica, gerando mais ganhos recípro-
cos para os agentes. A consequência da renegociação consensual 
visando a preservação dos contratos, portanto, é a de estimular 
que novos contratos sejam celebrados, gerando dinamismo e de-
senvolvimento. 

Nesse contexto, a Behavioral Law Economics demons-
tra, ao contrário do que uma visão neoclássica da economia po-
deria sugerir, dentro da ideia do homem como maximizador ra-
cional de seu próprio interesse (POSNER, 2011, p. 3-4), que os 
agentes não apresentam comportamento estritamente egoísta, 
preocupados unicamente com a maximização de suas utilidades. 
Motivações como altruísmo, interesse geral, bem comum, jus-
tiça, solidariedade e equidade também são levadas em conside-
ração (CAMINHA; LIMA, 2014, p. 175). 

Inobstante o comportamento egoísta possa até mesmo ser 
mais perceptível do que o comportamento “pró-social”, diversos 
estudos comprovam que as pessoas frequentemente violam o de-
nominado “homo economicus” da visão neoclássica da econo-
mia, submetendo-se inclusive à sacrifícios e experimentando 
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perdas para seguir e fazer seguir regras legais e éticas (STOUT, 
2014, p. 196). 

A maioria dos agentes efetivamente se importa, ou pelo 
menos age como se importasse, com os outros agentes, ainda que 
estranhos a relação da qual estão participando. Em muitas cir-
cunstâncias, os agentes se preocupam em serem tratados de 
forma justa e desejam tratar os outros de igual forma, desde que 
estes também estejam se comportando dessa maneira (JOLLS; 
SUNSTEIN; THALES, 1998, p. 1479). 

No âmbito de uma relação contratual, onde o objetivo 
central é a realização de trocas e o distanciamento entre as partes 
é bastante comum na realidade do mercado contemporâneo, essa 
ideia de comportamento pró-social pode parecer, à primeira 
vista, inaplicável. Ocorre que muitas vezes o contrato irá estabe-
lecer uma relação de troca diferida no tempo (como é o caso dos 
contratos a termo de soja), a qual irá exigir que as partes confiem 
uma nas promessas da outra. E é aí que o comportamento pró-
social passa a ganhar destaque, pois agirá como indicativo de 
que a parte terá alguma consideração pelo bem-estar da outra e 
que buscará, se for preciso, agir de forma cooperativa para a so-
lução de eventuais complexidades. A consequência é o fortale-
cimento da confiança (STOUT, 2014, pp. 206–207). 

Assim, pode-se apontar como fundamento para a renego-
ciação consensual dos contratos a demonstrada existência de 
comportamentos por parte dos agentes econômicos que, para 
além de considerar apenas o seu próprio interesse, são afetados 
por motivações de caráter pró-social. 

Estudos empíricos recentes demonstram que este com-
portamento pró-social ocorre em diversas situações. Para exem-
plificar, pode-se utilizar estudos realizados sob a metodologia da 
Teoria dos Jogos (Game Theory). 

O “jogo do ultimato” (ultimatum game) consiste no ex-
perimento em que um proponente faz uma oferta de divisão de 
um prêmio e o destinatário dessa oferta pode aceitá-la ou rejeitá-
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la. Caso o destinatário aceite, a divisão é implementada con-
forme a oferta; caso rejeite, ambos não recebem nada (GÄCH-
TER, 2014, p. 32). Os testes realizados indicam uma resposta 
diferente da que seria esperada do “homo economicus”, qual 
seja, de que as ofertas seriam sempre baixas e o destinatário sem-
pre as aceitaria, pois ambos visariam maximizar suas próprias 
utilidades. O que se verifica é que o proponente geralmente ofe-
rece ao destinatário uma parte substancial do prêmio, mais fre-
quentemente a metade. E nos casos em que o proponente não 
oferta uma parte substancial, o destinatário geralmente rejeita a 
proposta, fazendo com que ambos não recebam nada. Desta 
forma, o “jogo do ultimato” demonstra que os agentes estão in-
clusive dispostos a se sacrificar tanto para beneficiar quanto para 
prejudicar outros agentes (STOUT, 2014, p. 199). 

De forma semelhante ao “jogo do ultimato”, é realizado 
o “jogo o ditador” (dictator game), com a diferença de que o 
destinatário não tem ação, ou seja, a oferta realizada pelo “dita-
dor” será sempre implementada. Nesse jogo seria ainda mais es-
perado que o comportamento dos agentes, ou pelo menos do “di-
tador”, coincidisse totalmente com a ideia de maximização do 
próprio interesse. No entanto, a maioria dos agentes que desem-
penha o papel de ditador compartilha pelo menos uma parte do 
prêmio (STOUT, 2014, pp. 199–200). 

Uma observação muito interessante a ser destacada des-
tes experimentos é de que os agentes estão dispostos a pagar para 
punir alguém que foi injusto (JOLLS; SUNSTEIN; THALES, 
1998, p. 1493-1495).  

Outro experimento a ser mencionado é o do “jogo da 
troca de presentes” (gift-exchange game). Neste, um dos partici-
pantes (o empregador) faz uma oferta salarial ao outro (o empre-
gado), que pode aceitar ou rejeitar a oferta. Com a aceitação, o 
empregado deve escolher o “esforço” que realizará, indicando 
um número que terá como consequência definir o lucro do em-
pregador: quanto maior o número escolhido pelo empregado, 
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maior o “esforço” e maior o lucro do empregador. O comporta-
mento esperado do “homo economicus” seria no sentido de, no 
caso do empregado, sempre escolher o esforço mínimo, indepen-
dentemente da oferta salarial, uma vez que o esforço tem um 
custo. Mas a prática demonstrou que ofertas salariais altas são 
recompensados com altos esforços, enquanto que baixos salários 
são compensados com baixos esforços (GÄCHTER, 2014, p. 
33). Assim, os resultados indicam a existência de uma recipro-
cidade positiva entre os agentes (GÄCHTER, 2014, p. 34). Quer 
dizer, os agentes estão dispostos a se esforçar para maximizar os 
resultados dos outros agentes, desde que isto seja algo comum 
entre todos os envolvidos. 

Em suma, pode-se dizer que os agentes estão realmente 
dispostos a se sacrificar para seguir e fazer seguir regras, bem 
como para beneficiar outros agentes. Da mesma forma, também 
estão dispostos a se sacrificar para punir outros agentes.  

No contexto dos contratos a termo de soja, isso demons-
tra a necessidade de que as artes apresentem comportamento 
pró-social visando aumentar o nível de confiança, o que, conse-
quentemente, reduzirá custos de transação e estimulará novas 
contratações. Da mesma forma, o aumento da confiança entre os 
agentes e a percepção de um comportamento não voltado exclu-
sivamente para o seu próprio bem-estar facilita eventuais rene-
gociações para ajustar complexidades ex post, com o intento de 
preservar a relação contratual.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista a existência de custos de transação (que 

tornam inviável antever todas as complexidades de uma relação 
e determinar contingências para as mesmas), bem como consi-
derando a racionalidade limitada dos agentes (que impede ou ao 
menos restringe o processamento de todas as variáveis de uma 
relação) e a assimetria de informações (que limita o 
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conhecimento das partes, ou de uma das partes, quanto a todos 
os pontos da relação), formulam-se contratos que deixam mar-
gens, lacunas, para serem geridas e complementadas ao longo 
do curso da relação contratual. Tratam-se dos chamados contra-
tos incompletos. 

No âmbito dos atuais sistemas agroindustriais (SAG’s), 
os frequentemente utilizados contratos a termo de soja se carac-
terizam como contratos incompletos, funcionando como impor-
tante ferramenta de alocação de riscos e de obtenção de recursos 
para o custeio da produção agrícola, inclusive da própria produ-
ção objeto da negociação. 

Dentre as complexidades que podem surgir durante a re-
lação contratual consubstanciada em um contrato a termo de soja 
está a oscilação do preço do produto. Ocorre que tal oscilação 
não pode ser considerada como um evento extraordinário ou im-
previsível, sendo da própria natureza do produto comercializado 
que hajam flutuações de preço. Da mesma forma, não há, em tais 
situações de oscilação, a imposição de prejuízo a uma parte e 
concessão de extrema vantagem a outra. 

Por tais motivos, há posição jurisprudencial consolidada 
no sentido da inaplicabilidade da teoria da imprevisão para au-
torizar a revisão judicial dos contratos a termos de soja. 

No entanto, ainda é comum encontrar decisões que defe-
rem tal revisão. O problema é que a busca da via judicial para 
revisar os contratos em situação de oscilação no preço da soja 
acaba por gerar externalidades negativas, causando insegurança 
jurídica e fomentando comportamentos oportunistas. 

Como consequência, tem-se a imposição de sanções re-
putacionais em desfavor dos produtores, a adoção de maiores 
precauções nos instrumentos contratuais e, até mesmo, a redução 
do número de contratações desta espécie. Quer dizer, há um ní-
tido aumento dos custos de transação, o que desestimula novos 
contratos e causa prejuízo ao setor produtivo. Assim, a revisão 
judicial dos contratos a termo de soja não se mostra uma 
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alternativa adequada frente às oscilações do mercado.  
A solução revela-se na busca da compreensão da relação 

contratual como uma relação dinâmica, onde a confiança entre 
os agentes ganha especial destaque enquanto elemento capaz de 
reduzir custos de transação, estimular novos contratos e, assim, 
gerar dinamismo e desenvolvimento econômico. 

Ainda, deve-se considerar que estudos empíricos com 
base na Teoria dos Jogos indicam que os agentes, para além de 
meros maximizadores dos próprios interesses, também manifes-
tam comportamentos de preocupação com o bem-estar social. 

Desta forma, pode-se concluir que a renegociação con-
sensual das cláusulas do contrato a termo de soja, diante das os-
cilações no preço do produto no mercado e com vistas a preser-
var a relação contratual, é a opção mais adequada para todos os 
agentes envolvidos. 
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