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RESUMO 

Partindo-se do enredo descrito na história de “Rumpelstiltskin”, de autoria dos Irmãos 

Grimm, o presente artigo buscou analisar o contrato estabelecido entre os dois personagens 

principais à luz do Código Civil brasileiro. Para isso, identificou a classificação do contrato 

firmado e investigou o atendimento aos princípios contratuais. Além disso, também apurou o 

cumprimento ou não dos requisitos de validade e as possibilidades cabíveis para a extinção do 

acordo. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem qualitativa, de natureza pura e com 

objetivo exploratório, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental como 

procedimento técnico. Os resultados mostraram que o contrato estabelecido entre a jovem e 

Rumpelstiltskin pode ser classificado enquanto um contrato de adesão, bilateral, oneroso, 

consensual, comutativo, nominado, não solene, coligado, de execução diferida, 

personalíssimo, intersubjetivo e definitivo. Constatou-se que vários dos princípios contratuais 

não foram atendidos, a exemplo da equanimidade, do princípio de relatividade e da função 

social dos contratos. Em conclusão, a reflexão crítica em torno do conto de Rumpelstiltskin 

constatou a existência de um contrato com nulidade absoluta frente ao Código Civil brasileiro 

em virtude de seus numerosos vícios, dos quais também padecem uma série de relações 

contratuais estabelecidas na realidade concreta. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Civil; Contratos; Contos de Fada; Rumpelstiltskin. 

ABSTRACT 

Starting from the plot described in the story of “Rumpelstiltskin”, written by the Brothers 

Grimm, this article aims to analyze the contract established between the two main characters 

under the brazilian Civil Code. To this end, it identified the classification of the contract 

signed and investigated the compliance with the contractual principles. In addition, it also 

verified the fulfillment or not of the validity requirements and the applicable possibilities for 

the extinction of the contract. Methodologically, a qualitative approach, of a pure nature and 

with an exploratory objective was adopted, using bibliographic and documentary research as a 
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technical procedure. The results showed that the contract established between the young 

woman and Rumpelstiltskin can be classified as an adhesion, bilateral, onerous, consensual, 

commutative, nominated, non-solemn, related, deferred, personal, intersubjective and 

definitive contract. It was found that several of the contractual principles were not attended, 

such as equanimity, the principle of relativity and the social function of contracts. In 

conclusion, the critical reflection around Rumpelstiltskin's tale found the existence of a 

contract with absolute nullity in face of the Brazilian Civil Code due to its numerous vices, of 

which also suffer a series of contractual relations established in the concrete reality. 

KEYWORDS: Civil Law; Contracts; Fairytales; Rumpelstiltskin

 

1 INTRODUÇÃO 

A história de Rumpelstiltskin, 

também chamada de “O Anão Saltador”, 

foi originalmente publicada em 1812 como 

parte de uma coletânea de contos dos 

irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. A 

narrativa, longe de ser completamente 

original, foi em grande parte baseada nas 

antigas tradições populares da Alemanha, 

as quais, ao serem reunidas e recontadas 

pelos escritores supramencionados, 

transformaram-se em um dos pilares da 

identidade nacional e da língua alemã em 

consolidação. 

Nesse prisma, nota-se que uma 

breve análise biográfica dos Irmãos Grimm 

revela uma vasta rede de conexões entre a 

vida dos autores e o universo jurídico. 

Inicialmente, cabe mencionar que o 

próprio pai dos escritores foi um advogado, 

o que certamente influenciou a futura 

escolha dos filhos de estudar Direito na 

Universidade de Marburgo. Lá, filiaram-se 

à corrente teórica de Savigny, a qual 

entendia que tanto o direito quanto a 

linguagem descendiam da cultura e da 

“alma” de cada povo. (CAMPOS, 2018). 

Tais reflexões podem estar relacionadas à 

numerosa presença de temas jurídicos nas 

obras dos escritores, a exemplo da referida 

história de “Rumpelstiltskin”. 

No enredo do conto em questão, um 

rei ordena que uma jovem camponesa 

transforme determinada quantidade de 

palha em ouro, prometendo casar-se com 

ela se tivesse sucesso, ou matá-la em caso 

de fracasso. Nessa situação, a moça 

oferece a um duende a vida de seu 

primeiro filho em troca do serviço exigido 

pelo rei. Anos mais tarde, quando o 

prestador retorna para cobrar a dívida 

assumida, o acordo é renegociado e o 

duende aceita desistir da criança caso a 

contratante adivinhe seu nome. Com a 

ajuda de seu criado, a moça descobre que 
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ele se chama “Rumpelstiltskin” e, assim, 

consegue o adimplemento da relação 

contratual. (NEIL, 1998). 

Tendo em vista o contexto do 

conto, o estudo buscará analisar o contrato 

estabelecido entre os dois personagens 

principais à luz do Código Civil brasileiro. 

Para isso, examinará os contratos 

precedentes, identificará a classificação do 

contrato principal – quanto ao momento de 

execução, efeito, onerosidade, agente, 

formação, forma, objeto, modo, designação 

e objetivo – e investigará o seu 

atendimento aos princípios contratuais. 

Além disso, também apurará o 

cumprimento ou não dos requisitos de 

validade e as possibilidades cabíveis para a 

extinção do contrato.  

Metodologicamente, partir-se-á de 

uma abordagem qualitativa, de natureza 

teórica e com objetivo exploratório. 

Ademais, será executada uma pesquisa 

bibliográfica e documental acerca da 

Teoria Geral dos Contratos e da 

regulamentação civil em torno do tema, 

realizando-se uma análise interpretativa 

aplicada ao caso concreto de 

Rumpelstiltskin. 

Apesar de tratar-se de uma situação 

fictícia, permeada por elementos 

fantásticos e exigências irrealizáveis, a 

relação contratual estabelecida no conto 

em questão será tomada, no âmbito do 

presente artigo, enquanto um caso 

existente, partindo-se, inclusive, da 

consideração da transformação da palha 

em ouro como um objeto possível. 

Diante dessas considerações, a 

realização do presente estudo se justifica, 

sobretudo, pela possibilidade de 

reinterpretação do universo jurídico por 

racionalidades alternativas como a arte. 

Esta, para além da mera narrativa, é um 

reflexo do contexto social, humano e 

existencial, servindo como artifício teórico 

e didático para a formação multidisciplinar 

dos juristas, na medida em que propicia a 

relativização das certezas e o 

questionamento dos pressupostos, 

preconceitos e estereótipos historicamente 

perpetuados.  

O direito, afinal, longe de estar 

restrito à lei, verte-se, também, para o 

domínio artístico, que passa a se constituir 

enquanto importante fonte de reflexão, 

sensibilização e criatividade, contribuindo 

para a desconstrução do legalismo extremo 

e para a humanização da atuação cotidiana 

do operador do Direito. Nesse ínterim, é 

com vistas à ampliação dos horizontes 

críticos e interpretativos do jurista que o 

presente trabalho se pauta, utilizando-se da 

força de exemplo dos contos de fada – que 

narram situações e personagens envolvidos 
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em relações contratuais que também se 

desenrolam fora da ficção – para resgatar o 

espírito de transformação social próprio da 

ciência jurídica. 

 

2 OS CONTRATOS PRECEDENTES 

Inicialmente, vale sublinhar que, 

além do contrato estabelecido entre 

Rumpelstiltskin e a jovem camponesa, é 

possível localizar outras convenções 

explicita ou implicitamente presentes no 

conto dos Irmãos Grimm. É a partir dessa 

constatação que se enumeram as seguintes 

relações contratuais. 

2.1 Do contrato de soberania 

 Como visto anteriormente, um dos 

personagens da história de Rumpelstiltskin 

é o rei, o qual ameaça matar a protagonista 

caso ela não cumpra suas ordens de 

transformar a palha em ouro. Levando em 

conta que não houve menção a nenhum 

tipo de processo, julgamento ou defesa 

antes dessa intimação, é possível 

caracterizar a forma de governo presente 

na história como uma monarquia 

absolutista, cujas características incluem a 

ausência de limites ao poder do soberano e 

a subordinação do ordenamento jurídico ao 

seu juízo discricionário. (NEVES, 2014). 

Nessa lógica, bastaria a vontade do rei para 

que a execução da pena fosse realizada. 

Nesse panorama, partindo-se da 

perspectiva filosófica contratualista, pode-

se afirmar que, antes da relação contratual 

firmada entre a jovem camponesa e o 

duende, foi também um contrato que 

legitimou as exigências feitas pelo rei à 

moça e o exercício de seu próprio poder. 

Afinal, de acordo com o filósofo inglês 

Thomas Hobbes (2003, p.148), o poder 

soberano é adquirido “quando uma 

multidão de homens concorda e pactua, 

cada um com cada um dos outros, que a 

qualquer homem ou assembleia de homens 

a quem seja atribuído pela maioria o direito 

de representar a pessoa de todos eles”.  

Tal acordo, mais tarde, será 

chamado por Rousseau (2016) de 

“Contrato Social”, isto é, um pacto teórico 

legítimo, fundado sobre o livre acordo dos 

contratantes, que permitiria a passagem do 

“Estado de natureza” para a “sociedade 

civil”, na qual o ônus da perda da liberdade 

natural viria acompanhado do bônus da 

liberdade civil. Contudo, enquanto 

Rousseau vê no surgimento do Estado uma 

forma de evitar o aprofundamento da 

desigualdade, Hobbes acredita que o fim 

último do Estado é garanti-la, haja vista 

que, para ele, é a igualdade presente no 

Estado de natureza que preserva a guerra 

constante entre os indivíduos, pois “antes 

da constituição do poder soberano todos os 

homens tinham direito a todas as coisas, o 
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que necessariamente provocava a guerra”. 

(HOBBES, 2003, p.153). 

Vê-se, portanto, que a legitimidade 

do poder do rei – no ponto de vista 

hobbesiano – repousa sobre a tessitura do 

contrato social, que garante a desigualdade 

de forças entre o soberano e seus súditos 

como veículo de manutenção da paz. 

Entretanto, vale lembrar que a 

concentração ilimitada de poder nas mãos 

do monarca pode dar vazão a uma série de 

injustiças e descomedimentos, 

especialmente no âmbito judiciário, haja 

vista que este passa a estar submetido aos 

mandos, desmandos e paixões do 

governante. Nesse sentido, versa Campos 

(2018, p. 66) acerca da representação do 

direito nas obras dos Irmãos Grimm: 

 

Tem-se que o direito é visto de forma 

majoritariamente negativa, por ser um 

instrumento arbitrário, utilizado em favor 

dos mais poderosos, mas rigoroso e omisso 

no tocante aos direitos dos mais vulneráveis. 

Tal representação alude às ideias mais 

liberais de Jacob e de Wilhelm Grimm e 

possui um certo teor crítico. Ao representar 

o rei como um personagem de instintos 

arbitrários e autoritários, os autores levam o 

leitor à reflexão de como o direito deve ser 

aplicado, bem como de a quem deve servir. 

 

 Tal concepção negativa é 

claramente perceptível dentro do contexto 

da história de Rumpelstiltskin, na qual a 

possível punição da jovem camponesa, 

decidida pela simples vontade do rei, viola 

tanto os princípios da proporcionalidade 

quanto da razoabilidade. Esse cenário 

fictício pode, inclusive, ser considerado um 

reflexo do contexto histórico no qual os 

escritores estavam inseridos, isto é, a 

queda do Império Napoleônico e a 

ascensão dos governantes absolutistas a 

partir da formação da Confederação 

Germânica. Vê-se, portanto, a utilização da 

literatura como veículo de críticas e 

interpretações da justiça, duas 

características fundamentais para o 

exercício diário do operador do Direito. 

2.2 Do contrato de matrimônio 

 Além da hipótese de condenação da 

protagonista em caso de fracasso, o rei 

também determinou que, se a jovem 

conseguisse transformar a palha em ouro, 

ele se casaria com ela, fato mais tarde 

concretizado após o cumprimento da 

exigência. Estabelecendo um paralelo com 

os costumes matrimoniais do período em 

que a história foi escrita, é possível encarar 

tal relação entre a protagonista e o rei 

como a representação de um contrato de 

casamento, o qual se encontrava 

subordinado ao cumprimento de uma 

condição específica.  

 Historicamente, o noivado foi 

marcado por uma característica mercantil, 

derivada não do afeto entre os nubentes, 
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mas sim dos interesses econômicos, 

políticos e sociais de suas famílias. Entre o 

final do século XVIII e o início do século 

XIX, período em que se encontravam os 

Irmãos Grimm, a oferta do “dote” como 

condição para o firmamento do contrato 

matrimonial ainda era uma prática comum 

em grande parte da Europa, consistindo na 

transferência de propriedades, presentes ou 

dinheiro por parte da família da noiva ao 

seu futuro marido. (BARROS, 2016). 

 Nesse prisma, é possível considerar 

a entrega do ouro produzido pela jovem ao 

rei como a representação de um dote, o 

qual marcaria, assim, o compromisso do 

futuro casamento. Da mesma forma que 

ocorria nos matrimônios do período, não 

houveram laços de afeto mútuo entre os 

dois personagens, mas sim um claro 

benefício monetário, o que explicita, mais 

uma vez, as convergências existentes entre 

a ficção, a cultura e a sociedade. 

 Ademais, para além de ilustrar o 

instituto do dote, a transformação da palha 

em ouro, ou seja, de uma matéria natural 

em um metal de alto valor econômico, 

pode corresponder a uma alegoria do 

processo de industrialização alemão que se 

desenrolava no início do século XIX. 

Nessa circunstância, o Estado 

desempenhou um intenso papel 

intervencionista (SIQUEIRA, 2019), o que 

também ocorre no contexto da história, 

tendo em vista que o beneficiamento da 

palha só se iniciou após a intervenção do 

rei. 

3 CLASSIFICAÇÃO GERAL DO 

CONTRATO DE RUMPELSTILTSKIN 

 De acordo com o professor Miguel 

Reale (2018, p. 208-209), os contratos são 

a principal expressão do conceito de 

negócio jurídico, o qual corresponde a uma 

“espécie de ato jurídico que, além de se 

originar de um ato de vontade, implica a 

declaração expressa da vontade, 

instauradora de uma relação entre dois ou 

mais sujeitos tendo em vista um objetivo 

protegido pelo ordenamento jurídico”. Em 

consonância com tal definição, o jurista 

Carlos Roberto Gonçalves (2017) aponta 

três requisitos estruturais para a existência 

do negócio jurídico, sendo eles a 

declaração de vontade, a finalidade 

negocial e a idoneidade do objeto.  

Partindo-se da análise do contrato 

principal da história, isto é, o acordo 

firmado entre a jovem camponesa e 

Rumpelstiltskin, é viável, ao tomá-lo 

enquanto um evento real e concreto, 

identificar os elementos estruturais 

presentes na relação estabelecida. Nesse 

sentido, pode-se considerar que houve uma 

declaração expressa de vontade de ambas 

as partes, tendo em vista que as duas 

concordaram com os ônus e bônus 
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advindos daquela relação, havendo, 

inclusive, a concordância verbal da moça, 

que pronuncia a palavra “prometo” depois 

que o duende pede a vida de seu filho 

ainda não nascido como contraprestação do 

serviço (NEIL, 1998). Tal consentimento, 

no entanto, pode ser questionado diante da 

situação em que se encontravam, como 

ver-se-á em tópicos mais adiantes.  

Também é possível reconhecer a 

existência de uma finalidade negocial, uma 

vez que existe o propósito de adquirir 

direitos por meio da declaração de vontade, 

sendo eles o direito à obtenção do ouro e o 

direito ao recebimento do bebê.  

Já em relação à idoneidade do 

objeto, ao considerar-se o serviço de 

transformação da palha em ouro como 

objeto primeiro da relação jurídica em 

questão, percebe-se que se trata, a 

princípio, de algo lícito (pois o simples 

processo de beneficiamento não transgrede 

nenhuma norma jurídica do ordenamento 

nacional), possível (julgando-se que essa 

ação seja executável dentro do contexto 

ficcional) e determinado, cumprindo, 

portanto, com os requisitos previstos em 

lei. Todavia, quando se examina a 

contraprestação do serviço, isto é, a cessão 

do bebê, é possível reconhecer diversos 

planos de violação, os quais serão tratados 

posteriormente. 

Levando em conta o 

reconhecimento acima, propõe-se realizar a 

investigação da natureza jurídica do 

contrato com vistas à classificação 

proposta pelo jurista Flávio Tartuce 

(2014), o qual elenca doze categorias 

distintas de enquadramento dos diferentes 

tipos de contrato, conforme desenvolvido a 

seguir. 

 No que diz respeito aos direitos e 

deveres das partes envolvidas, o contrato 

de Rumpelstiltskin pode ser classificado 

enquanto um contrato bilateral, haja vista 

que ambas as partes possuem tanto deveres 

(que correspondem ao de realizar a 

transmutação e de ceder a vida do bebê) 

quanto direitos (ou seja, de receber a 

criança e de obter o ouro). 

Em relação ao sacrifício 

patrimonial das partes, identifica-se um 

contrato oneroso, em decorrência da 

própria bilateralidade indicada, uma vez 

que o acordo traz “vantagens para ambos 

os contratantes, pois ambos sofrem o 

mencionado sacrifício patrimonial” 

(TARTUCE, 2014, p. 33), conforme 

indicado pela presenta de uma prestação 

(transformação da palha em ouro) e de uma 

contraprestação (cessão do bebê). 

Essa onerosidade, no entanto, não 

pode ser excessiva, tendo em vista o 

preceito de equilíbrio das prestações, 
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chamado de “sinalagma”. Sua quebra, ao 

gerar um desequilíbrio contratual, justifica 

a revisão das obrigações das partes, como 

ocorre com o posterior aditivo de 

Rumpelstiltskin. Se, mesmo com essa 

renegociação, um dos contratantes ainda se 

sentir prejudicado, é viável que haja 

recurso ao judiciário, o qual poderá 

determinar a resolução ou modificação do 

contrato com vistas ao reestabelecimento 

do equilíbrio. (FERRAZ, 2015). 

Todavia, além da via judicial, tais 

conflitos também poderiam ser resolvidos 

por métodos de autocomposição, nos quais 

a decisão do impasse ocorre sem a 

intervenção de terceiros, mas apenas entre 

as partes envolvidas, que devem tentar 

adequar seus interesses com vistas à 

resolução das divergências. Exemplos de 

autocomposição incluem a mediação, a 

conciliação e a negociação, cujas 

potencialidades incluem a maior eficácia 

na gestão processual e a possibilidade de 

introdução de uma “cultura do diálogo na 

nossa sociedade e oferecendo para as 

partes e seus advogados a oportunidade de 

construir soluções justas, integrativas e 

céleres”. (DIAS, 2017, p. 3). Se a jovem 

camponesa não tivesse conseguido 

adivinhar o nome do duende, o recurso à 

autocomposição talvez fosse oportuno para 

uma posterior renegociação das cláusulas, 

de modo que ela pudesse manter o seu 

bebê. 

No tocante ao momento do 

aperfeiçoamento do contrato, têm-se um 

contrato consensual, uma vez que são 

“negócios que têm aperfeiçoamento pela 

simples manifestação de vontade das partes 

envolvidas”. (TARTUCE, 2014, p.34). 

 Tendo em vista os riscos que 

envolvem a prestação, reconhece-se um 

contrato comutativo, pois “não existe o 

fator risco em relação às prestações, que 

serão certas e determinadas” (TARTUCE, 

2014, p. 34). No caso em discussão, tanto 

Rumpelstiltskin quanto a camponesa já 

sabiam quais seriam as prestações e 

contraprestações a serem oferecidas por 

ocasião do contrato. 

 No que se refere à previsão legal, 

verifica-se a existência de um contrato 

nominado, sabendo-se que a figura 

negocial do contrato de prestação de 

serviços consta em lei (BRASIL, 2002). 

Quanto à negociação do conteúdo 

pelas partes, o contrato designa-se 

enquanto de adesão, haja vista que “é 

aquele em que as cláusulas contratuais são 

predispostas por uma das partes, de forma 

plena ou restrita, restando à outra a opção 

de aceita-las ou não”. (TARTUCE, 2014, 

p. 40). No caso em questão, não se 

percebeu abertura, por parte de 
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Rumpelstilkin, para a discussão das 

condições contratuais e da contraprestação, 

de modo que a jovem camponesa apenas 

aderiu ao que foi estipulado por ele, sem a 

possibilidade de discussões ou 

flexibilizações das cláusulas. 

Mesmo com a posterior inserção de 

cláusulas resolutivas, o contrato não perde 

seu caráter de adesão. É o que acontece 

quando, mais tarde, Rumpelstiltskin 

concorda em desistir do bebê como 

contraprestação com a condição de que a 

jovem adivinhe seu nome, dizendo à moça 

que “Se dentro de três dias você descobrir 

como me chamo, poderá ficar com seu 

filho” (NEIL, 1998, p. 54). Trata-se, nesse 

panorama, da inserção de um aditivo 

contratual, o qual visa modificar o 

contrato, seja acrescentando ou alterando 

as cláusulas originais a partir do livre 

acordo entre as partes, que, nesse caso, 

buscam diminuir a onerosidade excessiva 

suportada por um dos contratantes. 

Já no que concerne à presença de 

formalidades, identifica-se o contrato de 

Rumpelstiltskin como não solene em razão 

de não exigir uma forma especial. Além 

disso, o acordo foi realizado de maneira 

verbal e informal, sem a presença de 

documento escrito, mas apenas mediante 

as declarações de vontade de ambas as 

partes. 

No que toca à independência da 

relação contratual, constata-se a existência 

de um contrato coligado (ou conexo), o 

qual não é completamente independente, 

mas que também não apresenta 

dependência interina. A união dos efeitos 

entre os contratos constitui-se de maneira 

parcial. Afinal, ao oferecer o acordo à 

camponesa, Rumpelstiltskin profere a 

seguinte frase: “Prometa-me que, se você 

se tornar rainha, me entregará seu primeiro 

filho” (NEIL, 1998, p. 53). Tendo em vista 

as discussões já desenvolvidas em torno do 

contrato de casamento estabelecido entre a 

jovem e o rei, percebe-se que a 

contraprestação exigida pelo duende só 

poderia ser realizada mediante a conclusão 

do contrato matrimonial precedente, o qual 

se encontra, da mesma forma, submetido 

ao contrato de Rumpelstiltskin. Vê-se, 

portanto, que as duas relações contratuais 

são interdependentes, sendo que a 

finalização de uma depende da conclusão 

da outra ou, pelo menos, de uma parte dela, 

caracterizando uma “coligação” de efeitos. 

Tal natureza híbrida entre os contratos já é 

uma situação reconhecida pelo Superior 

Tribunal de Justiça no âmbito brasileiro. 

(TARTUCE, 2014). 

Acerca do momento do 

cumprimento, classificasse o acordo de 

Rumpelstiltskin como um contrato de 

execução diferida, ou seja, a 
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contraprestação não será feita em momento 

imediatamente posterior à formação da 

relação contratual, mas sim um período 

posterior. Tal consideração é feita 

partindo-se do fato de que o bebê, 

interpretado como contraprestação, não foi 

ainda sequer gerado e, por isso, sua cessão 

só poderá ser feita no futuro. 

No que tange à pessoalidade, 

aponta-se a classificação do contrato como 

personalíssimo, considerando que o 

cumprimento do serviço e da 

contraprestação só pode ser realizado pelas 

partes envolvidas no contrato, e não por 

qualquer pessoa. Levando em conta o 

contexto da história, a habilidade de 

transformar a palha em ouro aparenta ser 

um dom especial e restrito à pessoa de 

Rumpelstiltskin, de modo que nenhum 

outro indivíduo seria capaz de realizar a 

mesma ação. Em contrapartida, o bebê da 

contraprestação não pode ser qualquer 

criança, mas sim o filho da contratante e, 

ainda mais especificamente, seu 

primogênito, e não o segundo ou terceiro 

que viesse a ter. 

Em relação às pessoas envolvidas, 

reconhece-se um contrato intersubjetivo, 

pelo fato haver apenas um sujeito em cada 

extremo da relação jurídica, sendo eles o 

Rumpelstiltskin e a jovem camponesa. 

Por fim, quanto à definitividade do 

negócio, identifica-se um contrato 

definitivo por não possui dependência 

futura, no ponto de vista temporal, como 

acontece no chamado “contrato 

provisório”. (TARTUCE, 2014).   

 

4 PLANOS DE VIOLAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS CONTRATUAIS 

 Os contratos, assim como os 

demais ramos da ciência jurídica, são 

regidos por diversos princípios, cujas 

funções incluem a de guiar e impor 

determinados limites à conduta humana. 

Sob o prisma do direito contratual, cabe 

destacar – em razão de sua centralidade – o 

princípio da autonomia da vontade, o qual 

estabelece a liberdade dos indivíduos no 

que diz respeito à escolha de contratar ou 

não, de selecionar o conteúdo do acordo e 

de eleger a pessoa com a qual fazê-lo. 

Procura-se limitar, desse modo, a esfera de 

interferência estatal sobre o poder negocial 

privado. (GONÇALVES, 2017). 

 Não obstante, tal princípio vem 

sendo relativizado, levando em conta que a 

autonomia da vontade tem ocupado um 

espaço cada vez mais secundário nas 

relações contratuais, especialmente diante 

da popularidade dos contratos de adesão, 

como acontece no conto analisado, no qual 

a vontade se resume a um “sim” ou a um 
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“não”. Nessa conjuntura, afirma Tartuce 

(2014, p. 60): 

Em outras circunstâncias, uma parte impõe o 

conteúdo do negócio pelo simples fato de a 

outra parte não ter outra opção que não seja 

a de celebrar ou não o contrato. A título de 

exemplo, a premente necessidade ou 

eventual inexperiência poderá fazer que um 

contrato desfavorável seja celebrado 

(onerosidade excessiva), presente a lesão, 

novo vício do negócio jurídico (art. 157 do 

CC) que pode motivar a anulabilidade (art. 

171, II, do CC) ou a revisão judicial do 

contrato (art. 157, § 2.°, do CC). 

  

A princípio, tal situação de 

premente necessidade é o que se verifica 

no contrato de Rumpelstiltskin, podendo 

constituir um vício e ensejar a anulação do 

acordo, como será posteriormente 

comentado no presente trabalho. 

Outro princípio imprescindível para 

a Teoria Geral dos Contratos é o princípio 

da relatividade dos efeitos do contrato, o 

qual determina que as implicações deste só 

vinculam os contratantes que manifestaram 

sua vontade. Como atesta Konder (2019, p. 

84),  

[...] se o contrato deve ser cumprido porque 

livremente querido pelas partes, não podem 

ter esse dever aqueles que não o quiseram. 

Os terceiros – aqueles que não manifestaram 

vontade para a criação da normativa 

contratual – seriam genuinamente 

indiferentes à existência daquele vínculo e 

imunes aos efeitos daquele negócio. 

 Contudo, ao analisar-se o contrato 

de Rumpelstiltskin, percebe-se que seus 

efeitos atingem diretamente a um terceiro, 

isto é, o bebê que será gerado a partir da 

relação entre a jovem camponesa e o rei, o 

qual constitui a própria contraprestação do 

serviço. Levando em conta que, além de 

não ter manifestado sua vontade, a criança 

nem sequer existia no momento do acordo, 

aponta-se uma clara violação do princípio 

disposto acima no âmbito do contrato 

ficcional em questão, uma vez que seus 

efeitos se estendem a uma pessoa externa. 

 Ademais, vale citar também o 

princípio da função social do contrato, que 

atua como um limitador da autonomia da 

vontade, tendo em vista a orientação de 

sociabilidade presente no Código Civil de 

2002, o qual reflete a prevalência dos 

interesses coletivos sobre os individuais, 

sem, todavia, desconsiderar o valor da 

pessoa humana. (GONÇALVES, 2017). 

Seu conceito está intimamente relacionado 

ao princípio da supremacia da ordem 

pública, uma vez que esta também se 

refere a um conjunto de elementos 

jurídicos e morais que não podem ser 

alterados pelo acordo entre os particulares. 

Tal princípio pode ser localizado 

em duas passagens do Código Civil 

(BRASIL, 2002), sendo elas o art. 421 – 

“A liberdade de contratar será exercida em 

razão e nos limites da função social do 

contrato” – e o art. 2.035 – “Nenhuma 

convenção prevalecerá se contrariar 

preceitos de ordem pública, tais como os 
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estabelecidos por este Código para 

assegurar a função social da propriedade e 

dos contratos” – menos comentado, mas 

igualmente relevante. 

Para Pereira (2016, p. 25-26), o 

conceito de ordem pública mencionado 

acima envolve “as regras que o legislador 

erige em cânones basilares da estrutura 

social, política e econômica da Nação. Não 

admitindo derrogação, compõem leis que 

proíbem ou ordenam cerceando nos seus 

limites a liberdade de todos”. O contrato, 

afinal, aproxima-se da norma na medida 

em que representa uma fonte criadora de 

direitos e deveres, devendo se submeter 

aos princípios constitucionais supremos da 

mesma forma que elas. É o que se chama 

de “horizontalização dos direitos 

fundamentais, que nada mais é do que o 

reconhecimento da existência e aplicação 

desses direitos e princípios constitucionais 

nas relações entre particulares”. 

(TARTUCE, 2014, p. 56). 

Nesse prisma, vale ressaltar que um 

dos princípios basilares do Estado 

democrático de Direito no Brasil é o 

princípio da dignidade da pessoa humana, 

o qual deve prevalecer sobre qualquer 

outro valor e se impor tanto aos poderes do 

Estado quanto às relações entre 

particulares, protegendo-os contra as 

ameaças e riscos provindos de outros 

sujeitos. Segundo Novais (2015), a 

violação desse princípio leva à uma 

inconstitucionalidade definitiva, 

irremissível e absoluta, que assume 

gravidade qualificada, devendo o ato 

violador ser completamente censurado e 

invalidado. 

Por ter sua definição baseada em 

critérios abstratos, o princípio da dignidade 

humana possui um conteúdo abrangente e 

aberto, cuja proteção é inerente à própria 

condição humana. Um dos planos de 

violação desse princípio é a degradação, 

que ocorre quando “alguém é 

substancialmente coisificado de forma 

denegridora ou é degradado, em situações 

relevantes de sua vida, à condição de mero 

objeto ou instrumento de realização de fins 

que lhe são estranhos”. (NOVAIS, 2016, p. 

139). 

Nesse contexto, da mesma forma 

que as normas inseridas no ordenamento 

brasileiro, os contratos celebrados entre 

particulares têm o dever de respeitar o 

valor da dignidade humana, o que inclui a 

proibição de objetificação do indivíduo. 

Entretanto, tal atendimento não se verifica 

no acordo de Rumpelstiltskin, haja vista 

que o bebê é reduzido à condição de 

contraprestação, sendo encarado como uma 

coisa, e servindo, portanto, de meio para 

um determinado fim, isto é, a obtenção do 

ouro. 
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Porém, se o ser humano é sujeito, 

ele não pode ser também objeto (NOVAIS, 

2016), pois o homem é um animal de 

autonomia e liberdade absoluta e com fim 

em si mesmo, não devendo ser precificado 

ou negociado. Nesse viés, verifica-se uma 

notória violação do princípio da dignidade 

humana, que leva, como visto, a uma 

transgressão de gravidade qualificada. Em 

decorrência desses fatos, não houve o 

cumprimento, também, do princípio da 

função social dos contratos e do princípio 

da supremacia da ordem pública, uma vez 

que o acordo firmado entre os personagens 

contraria uma série de previsões contidas 

no ordenamento nacional e abala os 

alicerces do Estado de Direito, afetando 

diretamente os interesses coletivos da 

sociedade. 

Outrossim, cabe destacar também o 

princípio da boa-fé, preceituado no art. 422 

do Código Civil (BRASIL, 2002), o qual 

declarar que “os contratantes são obrigados 

a guardar, assim na conclusão do contrato, 

como em sua execução, os princípios de 

probidade e boa-fé”. De modo geral, esse 

princípio exige das partes um 

comportamento baseado nos ideais da 

retidão, honestidade, probidade e lealdade, 

tanto durante as tratativas quanto ao longo 

da formação e cumprimento do contrato. 

(GONÇALVES, 2017). Conforme será 

desenvolvido, nota-se uma violação desse 

preceito no contrato de Rumpelstiltskin, 

sabendo-se que o duende tinha pleno 

conhecimento do estado de perigo em que 

se encontrava a jovem e, mesmo assim, 

propôs e deu continuidade à relação 

contratual. 

Por fim, melhor aduz Bandeira de 

Melo (1996, p. 545-546 apud BALBÉ, 

2012, p. 27) ao declarar que  

 

Violar um princípio é muito mais grave que 

transgredir uma norma qualquer. A 

desatenção ao princípio implica ofensa não 

apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de 

comandos. É a mais grave forma de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, 

conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra o 

sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu 

arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 

mestra. 

 

 Em vista disso, apura-se que as 

violações perpetradas pelo contrato 

ficcional em pauta expressam uma 

acentuada gravidade, abrindo caminho para 

uma série de possibilidades de anulação da 

convenção. 

 

5 POSSIBILIDADES DE 

ANULABILIDADE DO CONTRATO 

 De acordo com Reale (2018), atos 

anuláveis são aqueles que, em razão dos 

vícios presentes em seus elementos 
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constitutivos, tornam-se incapazes de 

produzir os efeitos esperados. Entre tais 

atos encontram-se os que nasceram a partir 

da violência ou da coação, como atesta o 

art. 171 do Código Civil (BRASIL, 2002), 

o qual determina que os negócios jurídicos 

podem ser anulados “I – por incapacidade 

relativa do agente; II - por vício resultante 

de erro, dolo, coação, estado de perigo, 

lesão ou fraude contra credores”. 

 Nesse contexto, pode-se considerar 

que a jovem camponesa se encontrava, 

dentro do âmbito contratual, no que se 

intitula “estado de perigo”, o qual poderia 

ensejar a futura anulação do acordo 

firmado. Afinal, a não aceitação da 

convenção proposta por Rumpelstiltskin 

acarretaria a morte da contratante, de modo 

que se põe em dúvida a existência de uma 

verdadeira liberdade de escolha no quadro 

em questão. 

 Voltando-se, mais uma vez, às 

previsões do Código Civil (BRASIL, 

2002), em seu art. 156, têm-se que 

“configura-se o estado de perigo quando 

alguém, premido da necessidade de salvar-

se, ou a pessoa de sua família, de grave 

dano conhecido pela outra parte, assume 

obrigação excessivamente onerosa”. Tais 

características são plenamente observáveis 

no caso de Rumpelstiltskin, haja vista que 

a jovem precisou assumir a obrigação de 

ceder a vida de seu filho para poder salvar 

a si própria, tomando para si, portanto, 

uma obrigação excessivamente onerosa. 

Esta, por si só, já rompe os preceitos de 

igualdade e equilíbrio que devem estar 

presentes em qualquer contrato, 

justificando sua nulidade perante a justiça 

contratual. 

 Nesse sentido, corrobora Reale 

(2018, p. 64-65): 

 

Ora, em muitos casos, existe o agente capaz, 

mas ele está sendo influenciado por 

elementos extrínsecos que deturpam a 

autenticidade de sua maneira de decidir. O 

agente decide, mas sendo vítima de erro, de 

ignorância, de fraude, ou então, sob a 

irresistível pressão de determinadas 

circunstâncias. Dizemos então que, entre os 

casos de anulabilidade dos atos jurídicos, 

está a eventualidade de violência ou de 

coação. O ato jurídico, praticado sob coação, 

é anulável; tem existência jurídica, mas de 

natureza provisória, até que o ofendido 

prove que agiu compelido, sob ameaça física 

ou psíquica. Dizemos, então, que a coação é 

um dos vícios possíveis dos atos jurídicos. 

  

Na história de Rumpelstiltskin, 

existe uma clara atitude de coação sobre a 

jovem camponesa, exercida não pelo 

duende, mas sim pelo rei, que efetua uma 

ameaça de morte contra a moça. Tendo em 

vista que a eficácia interna da função social 

dos contratos inclui a proteção da parte 

vulnerável da relação, a vedação de 

onerosidade excessiva e a nulidade de 

cláusulas contratuais abusivas por 

violadoras da função social (TARTUCE, 
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2014), é evidente que existe uma série de 

irregularidades no contrato analisado. 

Ademais, cabe salientar que, apesar 

de não ter exercido a coação, 

Rumpelstiktskin tinha plena ciência da 

existência dela. Tal conhecimento é 

comprovado pelo fato de que, quando 

propõe o acordo à camponesa, o duende 

demonstra saber do contrato de casamento 

realizado anteriormente entre os dois 

outros personagens, tendo em vista que diz 

“Prometa-me que, se você se tornar rainha, 

me entregará seu primeiro filho” (NEIL, 

1998, p. 53). Supõe-se então que ele saiba, 

também, sobre a penalidade envolvida na 

não entrega do ouro. 

Nesse quadro, percebe-se que 

Rumpelstiltskin estava ciente da situação 

de vulnerabilidade da contratante, 

utilizando-se dela para obter a anuência da 

moça no compromisso excessivamente 

oneroso. Assim, nota-se que houve uma 

violação do princípio da boa-fé, levando 

em conta que o duende não agiu com 

honestidade ao tirar vantagem do espaço 

de negociação desfavorável da outra parte, 

o que causou uma lesão objetiva e a quebra 

da equidade contratual. 

Tal preceito equitativo está 

relacionado aos ideais de justiça, segurança 

e equilíbrio, sendo sua aferição dependente 

da análise das cláusulas, da finalidade e do 

contexto de formação do contrato entre as 

partes. Um de seus principais requisitos é a 

igualdade de poder entre os contratantes, 

algo que não se verifica na convenção em 

análise, considerando-se que a jovem se 

encontrava em uma situação de intensa 

insegurança e ameaça. 

Outrossim, de acordo com o art. 

238 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1990), “prometer 

ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a 

terceiro, mediante paga ou recompensa” 

constitui crime com pena de reclusão de 

um a quatro anos, e multa. Dessa forma, 

conclui-se que a condição imposta por 

Rumpelstiltskin é ilícita, uma vez que a 

entrega do bebê em troca do ouro vai 

contra o princípio da dignidade humana, o 

qual, quando violado, deve levar à censura 

e invalidação completa do negócio jurídico 

que lhe seja subordinado. Conforme aduz 

Ferreira (2009, p. 10), “na condição 

invalidante, a invalidade da condição 

contamina o negócio jurídico. Tanto a 

condição, como o negócio jurídico todo, 

são invalidados”. Tal previsão se encontra 

disposta no art. 123 do Código Civil, que 

se refere, justamente, à invalidação do ato 

por condição ilícita. 

Diante disso, sendo o contrato 

inválido, Rumpelstiltskin não poderia 

exigir da jovem os seus efeitos. Contudo, 
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tendo em vista o princípio da conservação 

dos contratos, a anulação, fosse pela 

discussão entre as partes ou por decisão 

judicial, poderia se restringir à parte 

abusiva, primando pela continuação do 

contrato quando a ilegalidade não macular 

sua essência. (ROCHA, 2015). 

Em suma, constata-se que, apesar 

de se tratar de um negócio jurídico fictício, 

o texto literário é capaz de fornecer ricas 

fontes de interpretação e de exercício 

crítico ao operador do direito. A arte, 

afinal, é também uma superfície de 

expressão da dimensão legal, sendo capaz 

de romper com o racionalismo e o 

pragmatismo exacerbado do mundo 

jurídico ao transformar o discurso 

normativo em manifestações poéticas que 

ultrapassam as fronteiras da lei e da 

objetividade, expandindo, assim, os 

horizontes da justiça às situações 

subjetivas dos personagens e dos contextos 

diversos. As intersecções entre o direito e a 

literatura apontam, nesse interim, para a 

constituição de um novo veículo de 

humanização na atividade do jurista, 

contribuindo para o alcance e a efetivação 

da equidade em todos os seus aspectos e 

dimensões. 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base no que foi apresentado, 

pode-se concluir que o contrato 

estabelecido entre Rumpelstiltskin e a 

jovem camponesa padece de nulidade 

absoluta em razão da série de vícios nele 

existentes, não cabendo a exigência de 

juros moratórios nem cláusulas penais por 

parte do duende à contratante.  

A reflexão crítica em torno do 

conto de Rumpelstiltskin também 

constatou a existência de duas relações 

contratuais anteriores ao contrato principal, 

sendo elas o contrato de soberania – 

responsável por legitimar o poder absoluto 

do rei – e o contrato de casamento, que 

gera seus efeitos de maneira 

interdependente à convenção firmada entre 

os dois protagonistas. Verificou-se que 

esta, por sua vez, pode ser classificada 

como um negócio jurídico de adesão, 

bilateral, oneroso, consensual, comutativo, 

nominado, não solene, coligado, de 

execução diferida, personalíssimo, 

intersubjetivo e definitivo. 

Observou-se que vários dos 

princípios contratuais não foram atendidos, 

a exemplo do princípio de relatividade dos 

contratos, violado pelo fato de seus efeitos 

se estenderem a um terceiro, neste caso, o 

bebê ainda não nascido. Apurou-se que a 

função social do contrato também não foi 
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observada, uma vez que a objetificação da 

vida humana vai de encontro às normas 

jurídicas, morais e éticas da sociedade, 

afetando diretamente o princípio da 

dignidade humana e se constituindo 

enquanto ilícito penalmente previsto. Outra 

transgressão se deu contra o princípio da 

boa-fé, tendo em vista que Rumpelstiltskin 

tinha ciência do estado de perigo em que se 

encontrava a contratante e, mesmo assim, 

deu continuidade ao negócio jurídico, 

desconsiderando a existência do 

desequilíbrio contratual. 

Tais aferições, longe de se 

restringirem ao universo ficcional, também 

podem ser observadas em vários contratos 

reais, tendo em vista que muitos padecem 

dos mesmos vícios. O recurso à literatura, 

nesse panorama, amplia a sensibilidade do 

jurista diante dos fenômenos diversos e 

auxilia na construção de soluções para os 

casos concretos, contribuindo, desse modo, 

para o próprio avanço da sociedade e para 

a constante busca pela justiça. Diante de tal 

complexidade temática e interpretativa, 

sugere-se a continuidade da presente 

pesquisa e a ampliação do estudo em um 

momento posterior, de modo a enriquecer 

cada vez mais o exercício jurídico e a luta 

pelo ideal de direito no país. 
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