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RESUMO 
 
 

A relação jurídica obrigacional não pode mais ser vista somente como relação 
atomizada, linear, composta pela ideia de um antagonismo protagonizado por credor 
e devedor. A verificação do adimplemento e do inadimplemento passa, atualmente, 
pela observância de direitos e deveres primários, secundários e laterais, sendo 
possível valorar a mora e suas consequências. Expressão disso é a teoria do 
adimplemento substancial, pela qual a regra contida no artigo 475, do Código Civil 
Brasileiro de 2002, que elenca um direito aparentemente potestativo do credor à 
resolução do contrato diante de inadimplemento, encontra possibilidade de 
mitigação. Diante de tal possibilidade, a dissertação intenciona analisar a teoria, 
verificando, além de sua origem, ordenamentos jurídicos que a contemplam 
atualmente, com a busca pelos parâmetros de aplicação ali propostos, dentre os 
quais o da Inglaterra, Estados Unidos da América, Alemanha, Itália e Portugal. Na 
posse de tais dados, foi analisada a aplicação da teoria no Brasil, constatando que 
se baseia na função social dos contratos e na boa-fé objetiva e apontando que a 
atuação do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria é predominantemente 
lastreada em um critério matemático de verificação da substancialidade do 
adimplemento. Por perceber que a análise puramente matemática pode não ser 
suficiente para a aplicação da teoria, foram elencados outros critérios, qualitativos, 
como tempo, local e forma da prestação, o comportamento dos contratantes, a 
fundamentalidade do objeto em relação aos contratantes, e, em âmbito estrangeiro e 
supranacional, algumas proposições interpretativas, nas quais se percebeu 
constante remissão ao interesse surgido da relação jurídica como parâmetro maior 
de verificação. Realizada incursão sobre o interesse juridicamente relevante para a 
relação contratual, se chegou à ideia de interesse objetivado, com grande 
proximidade à ideia de causa dos contratos, sob o aspecto da finalidade. Desta 
forma, o estudo culminou por elencar a possibilidade de manutenção da causa 
contratual final concreta como parâmetro último de verificação da substancialidade 
do adimplemento, propondo balizas interpretativas. Algumas, figurando como 
elementos de presença necessária, outros, de presença impeditiva à aplicação e, 
em uma terceira categoria, elementos auxiliares à verificação da substancialidade. 
 
Palavras-chaves: Relação jurídica obrigacional. Contratos. Resolução. Artigo 475, 
do Código Civil Brasileiro de 2002. Adimplemento substancial. Parâmetros de 
verificação. Interesse juridicamente relevante. Causa contratual final.  
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ABSTRACT 
 
 

The juridical relationship concerning obligations must no longer be seen only as an 
atomized, linear relationship, composed by the idea of an antagonism played by 
creditor and debtor. The verification of performance and non-performance is currently 
goes through the observation of primary, secondary and side rights and duties, 
making it possible to assess arrearage and its consequences. An expression of this 
is the doctrine of the substantial performance, through which the rule contained in 
article 475 of Código Civil de 2002 (Brazilian Civil Code of 2002), that seemingly lists 
a potestative right of the creditor to cancel the contract in case of noncompliance, is 
susceptible of mitigation. Facing that possibility, the present dissertation intends to 
analyze the referred doctrine in order to verify, beyond its origin, juridical systems in 
which it is contemplated nowadays, such as the English, North American, German, 
Italian and Portuguese systems, especially in the search of application parameters 
that are proposed. Possessing this data, the application of the theory was analyzed 
in Brazil, showing it is based on the social function of contracts and on the objective 
good faith and also showing that the acting of the Superior Court of Justice towards 
the subject is mainly supported in a mathematic criterion of verification of the 
substantiality of the performance. After realizing that the pure mathematic analysis 
may not be enough for the application of the theory, other criteria was chosen, such 
as time, place and the ways of fulfillment, the behavior of the contractors, the 
fundamentality of the object in relation to the contractors and, in an international and 
supranational perspective, some interpretative propositions, where it was noticed the 
constant remission of the interest raised from the juridical relationship as main 
parameter of verification was shown. Once the deepening on the juridically relevant 
interest to the contractual relationship was accomplished, the idea of objectived 
interest was achieved, with great proximity to the concept of cause of contracts, 
under the aspect of its finality. Thereby, this study culminated in registering the 
possibility to maintain the final contractual concrete cause as the last parameter to 
verify the substantiality of the performance, with the proposition of interpretative 
guidelines. Some of those guidelines turned out to be elements of mandatory 
attendance, others which presence is impeditive to application and, as a third 
category, auxiliary elements to the verification of substantiality were set. 
 
Key-words: Obligational juridical relationship. Contracts. Resolution. Article 475 of 
the Brazilian Civil Code of 2002 Substantial performance. Checking parameters. 
Legally relevant interest. Final contractual concrete cause. 
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INTRODUÇÃO 

 

A visão autonomista do Direito, pautada pela filosofia iluminista, apresentava 

uma perspectiva nuclear dos indivíduos, abstratamente considerados e afastados 

juridicamente do aspecto de coletividade. Para garantir a segurança jurídica da 

classe burguesa em franca ascensão à época, tal filosofia levou à busca de 

previsões pormenorizadas, no direito material, de todas as consequências jurídicas 

para cada possível ato praticado no tráfico e no contato social. 

No Direito das Obrigações, por seu turno, sendo área do direito que lida, 

assim como diversas outras, com relações de complexidade exponencialmente 

crescente, aquela visão econômica iluminista liberal passou a não mais poder suprir 

as necessidades postas pelas relações sociais modernas. 

O surgimento de um novo cenário na economia, caracterizado pelo 

acirramento da competição e concorrência entre os diversos setores produtivos 

repercute, sem dúvidas, no campo do direito obrigacional, tendo em vista o papel 

essencial deste no fenômeno da colaboração econômica entre os participantes das 

relações jurídicas obrigacionais, constituindo, assim, um meio para a repartição, 

circulação e produção de riqueza.  

Tal fenômeno, do qual se poderia esperar benefícios, tem se mostrado, em 

sua concretização, um meio de deterioração das relações contratuais, gerando 

situações nas quais, apesar da aparente consonância com a lei, acabam sendo 

ofendidos bens ou conceitos protegidos por princípios jurídicos, a exemplo da função 

social e da boa-fé. 

Este aumento na complexidade das relações sociais sobrelevou a 

necessidade de um firmamento no conceito de outro emblema da revolução liberal – 

a igualdade –, partindo-se do estabelecimento de uma igualdade apenas formal, 

para uma concepção também de igualdade material.  

Neste espeque, a teoria contratual passa a ser informada pela ideia de 

isonomia aristotélica, preocupando-se, além da livre manifestação de vontade, com 

os efeitos práticos surgidos do contrato. 

Dentre estes efeitos práticos, há uma preocupação na análise da relação 

havida entre os interesses individuais e os coletivos, de modo que aqueles não 

poderão ser garantidos absolutamente se afrontarem interesses sociais relevantes. 

No âmbito do Direito Privado, as mais profundas mudanças deram-se em 
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função da reavaliação de seus institutos basilares, pautando-se, especialmente a 

partir daquele momento, pela valorização do indivíduo – do “ser”, em contraposição 

ao patrimônio – do “ter”, sendo guiada, neste caminho, por valores como os da boa-

fé, da função social e das vedações ao abuso de direito e ao enriquecimento ilícito. 

A consequência desta nova valoração foi o afastamento do dogma tido até 

então por meio do qual a autonomia da vontade deveria ser absolutamente 

observada.  

Como exemplo, que se torna objeto do atual estudo, a regra contida no artigo 

475, do Código Civil de 2002, que elenca um direito potestativo pelo qual, se houver 

descumprimento de obrigação contratual, “a parte lesada pelo inadimplemento pode 

pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 

qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”, encontra possibilidade de 

mitigação.  

Isto se reforça por estar sendo cada vez mais privilegiado o alcance dos 

objetivos surgidos pela relação obrigacional via execução específica, conforme 

prevê o artigo 461, do Código de Processo Civil (artigos 497 e 536, do CPC de 

2015), o que traz a lume uma necessidade de analisar e estabelecer parâmetros que 

balizarão o exercício resolutório da relação contratual. 

Para tanto, consolidou-se a teoria do adimplemento substancial, pela qual se 

busca demonstrar que a norma aparentemente instituidora de uma sujeição do 

devedor à vontade do credor nos casos de descumprimento deve passar por um 

filtro, formado pelos valores que atualmente permeiam as relações civis. Tudo isso 

com o fito de verificar eventual cometimento de abuso do direito à resolução, o qual, 

se constatado, deverá levar à negativa de tal pedido. 

A mencionada teoria, por não encontrar previsão expressa no ordenamento 

jurídico brasileiro, poderia, em uma visão meramente positivista, ter sua aplicação 

obstada.  

Entretanto, é permitida a aplicação de soluções obtidas por uma construção 

hermenêutica mais abrangente, especialmente para preservar a dignidade na 

condição dos envolvidos que estejam imbuídos de boa-fé, de modo a garantir, 

também no caso dos contratos, o atendimento à função social. 

Para além disso, deve se ter em mente, ao invocar tal teoria, a possibilidade 

de que a regra obtida na análise do caso específico mantenha o vínculo 

estabelecido na relação jurídica obrigacional, levando-a a seu fim esperado, o 
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adimplemento. 

Embora o Código Civil não a abarque de forma expressa, a mencionada 

teoria já vem sendo utilizada no Brasil, por meio de uma construção hermenêutica 

em razão dos princípios da boa-fé, da função social dos contratos, da vedação ao 

abuso de direito e ao enriquecimento sem causa. 

Pela relevância que o adimplemento substancial vem tomando, é de se 

levantar o questionamento acerca da amplitude de sua aplicação nas relações 

obrigacionais no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo tendo em vista a ausência 

de previsão legal.  

Nesse iter, necessário que seja dado especial enfoque à transformação das 

relações privadas pelos princípios constitucionais e legais, além do estudo do 

adimplemento, inadimplemento e das figuras a eles associadas, buscando, assim, 

dados para a elaboração de uma crítica fundada em critérios objetivos para a 

avaliação da substancialidade do adimplemento. 

Compartilhando os mesmos pressupostos de incidência da teoria, seja no 

direito civil ou no direito do consumidor, o estudo não se limita nem exclui nenhum 

dos mencionados campos, sendo o tema abordado à luz de ambos os regramentos. 

Definir no que consiste o adimplemento substancial, quais as hipóteses de 

aplicação e quais as premissas para tanto, deve passar, necessariamente, pela 

análise da evolução das relações jurídicas obrigacionais, desde sua concepção 

clássica até sua concepção social, o que se pretende fazer por ilações objetivas, 

bem como pelo estudo do fenômeno da constitucionalização do direito civil, com 

ênfase nos princípios ligados à atividade negocial. 

O trabalho estrutura-se em três capítulos. No capítulo inaugural, são trazidos 

os conceitos relativos às relações jurídicas obrigacionais, valendo-se, inicialmente, 

de conceituação por autores clássicos, partindo para conceitos mais sofisticados. 

Dentre tais conceitos mais avançados, destaca-se aquele que permitiu a 

visualização das relações obrigacionais não mais de modo unitário e concentrado 

nas partes com atuações colidentes, mas sim como um processo, adicionando à 

relação outros deveres vindos da necessária observância da boa-fé objetiva.  

Assim, da estrutura da obrigação, os olhares voltaram-se à sua função, 

fazendo se expandir as noções de adimplemento, inadimplemento e suas figuras 

afins, de modo que atingir o fim do contrato passou a ser mais do que mero 

desempenho das prestações objetivamente estipuladas. 
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Ainda no primeiro capítulo, é trabalhada a classificação de deveres e direitos 

em primários, secundários e laterais, abordando o adimplemento e o 

inadimplemento. Este último, com suas estratificações – absoluto, mora e violação 

positiva do contrato, o que, ao fim, permitirá adentrar nas consequências das 

subdivisões do inadimplemento, evidenciando, como objeto da pesquisa aquela 

posta no artigo 475, do Código Civil de 2002. 

Adentrando ao segundo capítulo, são traçadas considerações sobre o 

adimplemento substancial, entendido como aquele que, mesmo incompleto, é 

próximo do desejado, de maneira a não lhe ser aplicadas todas as consequências 

tradicionais que podem advir da mora.  

Com a teoria do adimplemento substancial, a análise do cumprimento da 

obrigação, atendendo à valorização do aspecto funcional, passou a voltar-se à 

satisfação dos interesses juridicamente relevantes surgidos da relação, buscando 

minorar os eventuais impactos negativos vindos da extinção do contrato de forma 

anormal, diversa daquela pela qual se justifica sua existência. 

Tendo em vista o surgimento da teoria em ordenamento de common law, é 

realizada uma exposição sobre o primeiro julgamento conhecido que a aplicou, bem 

como de outros que estabeleceram algumas premissas que permitiram a aplicação. 

Após, são analisados ordenamentos de civil law e dispositivos e orientações de 

caráter supranacional. 

A seguir, o foco se volta à teoria do adimplemento substancial no Brasil, 

apresentando os fundamentos que a lastreiam no país, notadamente a boa-fé 

objetiva, em seu viés de obstar o exercício abusivo de direitos, e a função social dos 

contratos. 

Finalizando o segundo capítulo, é realizada uma análise dos votos, 

vencedores e vencidos, proferidos em julgamentos colegiados que adentraram ao 

mérito sobre a teoria no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, buscando o principal 

fundamento de decisão para a aplicação ou afastamento da teoria. A escolha deste 

tribunal se deu em razão do papel de uniformizador de entendimentos jurisdicionais 

relativos à matéria infraconstitucional que detém.  

Ao fim da análise, se observou a prevalência de um critério matemático no 

aferimento da substancialidade do adimplemento, parecendo desconsiderar, 

entretanto, o interesse como ponto central em tal verificação. 

Por ter se encontrado diversas referências, nos ordenamentos nacional e 
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estrangeiro, ao “interesse”, no capítulo final, buscou-se aprofundar o estudo do que 

poderia ser considerado como interesse juridicamente relevante, considerando 

alguns critérios integrantes do processo avaliativo de sua subsistência. 

Para tanto, são analisados os critérios existentes à verificação da 

substancialidade do adimplemento, estabelecendo uma complementação ao critério 

matemático, seja no sistema normativo brasileiro, estrangeiro ou supranacional, 

incluídas aí importantes propostas normativas, adicionando à análise do interesse 

sob um aspecto objetivado, a teoria da causa, em especial no tocante à causa 

contratual final concreta, para estabelecer sua relevância como critério último de 

verificação da substancialidade do adimplemento. 

Ao fim, muito embora seja reconhecida a impossibilidade de se apresentar 

uma fórmula absoluta, pretende-se apresentar requisitos para a avaliação da 

substancialidade do adimplemento, a permitir a aplicação dos efeitos elencados na 

teoria do adimplemento substancial com maior objetividade, conferindo, tanto quanto 

possível, segurança jurídica nas análises das relações contratuais. 



 

1 RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL, ADIMPLEMENTO, INADIMPLEMENTO 

E ALGUNS CONCEITOS AFINS 

 

Em sentindo amplo, pode ser chamada de obrigação tudo aquilo que traz a 

um sujeito o dever ou necessidade de cumprir algo1. Tal aspecto não traz, 

necessariamente, juridicidade à obrigação.  

Algumas obrigações, representativas de meros deveres morais, não são 

jurídicas, por não adentrarem no plano da existência. Outras, nomeadas pela 

literatura de naturais, são jurídicas, mas inexigíveis, pois mutiladas por não terem 

pretensão ou terem pretensão encoberta. Em comum entre ambas, está o fato de 

não se submeterem a coações externas advindas da proteção jurídica, delas não 

surgindo pretensão2. 

Para o estudo ora proposto, o relevo está nas relações que se fundamentem 

em fatos imbuídos de importância social tal que o direito os regule, fazendo-os fatos 

jurídicos3. 

 

1.1 A relação jurídica obrigacional 

 

A relação jurídica obrigacional é comumente conceituada a partir da relação 

de débito(s) e crédito(s) aos quais se ligam sujeito(s) de direito. Caio Mario a define 

como “o vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra 

                                            
1 “Na linguagem comum, utiliza-se a palavra obrigação para designar de modo indiscriminado todos 
os deveres e ónus de natureza jurídica ou extrajurídica. O termo engloba, pois, indiferentemente, em 
face do direito e de outros complexos normativos (moral, religião, cortesia, usos sociais, etc.), as 
situações que se caracterizam pelo facto de uma das várias pessoas que se encontram adstritas a 
certa conduta.” (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 53) 
2 “Direito subjetivo, pretensão e ação pertencem ao direito material; não se confundem com a 
pretensão à tutela jurídica. Não há ação do direito judicial material; porque a pretensão à tutela 
jurídica é que, exercendo-se, introduz no plano processual a alegação do direito subjetivo, da 
pretensão e da ação (res in iudicium deducta). O ato de pedir é exercício daquela pretensão, não 
dessa pretensão (de direito material) dirigida contra o réu, nem da ação: a ação é uma das alegações 
da res in iudicium deducta.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013. p. 73). 
3 “Fato jurídico é, pois, o fato ou complexo de fatos sôbre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o 
fato de que dimana, agora, ou mais tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia 
jurídica. Não importa se é singular, ou complexo, desde que, conceptualmente, tenha unidade.” 
(PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 1. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012-2013. p. 148) 
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prestação economicamente apreciável”4.  

Clóvis Beviláqua define obrigação jurídica da seguinte forma: 

 

[...] é a relação transitória de direito que nos constrange a dar, fazer 
ou não fazer alguma cousa economicamente apreciavel, em proveito 
de alguem que, por acto nosso ou de alguém comnosco 
juridicamente relacionado, ou em virtude de lei, adquiriu o direito de 
exigir de nós essa ação ou omissão.5  

 

Há, ainda, a definição trazida por Serpa Lopes, para o qual as obrigações 

seriam relações jurídicas consistentes num dever de prestação, excluindo 

expressamente referência a valores patrimoniais, pois segundo o autor, “discutível é 

se a obrigação pode ou não ter um conteúdo simplesmente moral”6. 

Washington de Barros Monteiro, a definiu tal espécie de relação como aquela 

“de caráter transitório, estabelecida entre devedor e credor e cujo objeto consiste 

numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao 

segundo, garantindo-lhe adimplemento através de seu patrimônio”7. 

Já para Carlos Roberto Gonçalves, a caracterização da relação obrigacional 

se dá “não tanto pelo dever do obrigado, mas como um direito do credor. A principal 

finalidade do direito das obrigações consiste exatamente em fornecer meios ao 

credor para exigir do devedor o cumprimento da prestação”8, conceituando-a como 

“o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito de exigir do devedor 

(sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação”9. 

Por tais conceitos, percebe-se a evidenciação de um caráter transitório e 

meramente econômico da relação jurídica obrigacional. Um vínculo entre dois ou 

mais sujeitos, surgido de um fato jurídico, ao qual se atribui efeito obrigacional. 

Neste sentido, o estudo da relação obrigacional poderia ser resumido na 

análise dos seus elementos constitutivos básicos: (i) os sujeitos da relação (credor e 

devedor); (ii) o objeto da relação (dar, fazer ou não fazer) e (iii) o vínculo jurídico, 

                                            
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 22. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 
p. 7-8. 
5 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. Salvador: Livraria Magalhães, 1896, p. 5-6. 
6 SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso de Direito Civil. v. 2, 4. ed. São Paulo: Livraria Freitas 
Bastos, 1966, p. 11. 
7 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 29. ed. v. 4. São Paulo: Saraiva, 1997. 
p. 8. 
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 3. 
9 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 21. 
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que permite ao credor exigir o cumprimento daquilo a que se obrigou o devedor10. 

Com o estabelecimento da relação surge, entre os sujeitos, um vínculo 

coercitivo pelo qual o polo credor poderá exigir (pretensão, pois11) do polo devedor o 

atendimento ao que fora pactuado. É relação subjetiva, portanto. 

Na mesma linha, valendo-se da teoria do fato jurídico na análise da relação 

jurídica obrigacional, Marcos Bernardes de Mello aduz que: 

 

Exceto as hipóteses de situações jurídicas simples, dos fatos 
jurídicos resulta sempre o envolvimento de mais de uma esfera 
jurídica, portanto, de mais de um sujeito. Em geral, esse 
envolvimento intersubjetivo tem a consequência de produzir direitos e 
deveres correspectivos; quer dizer: o direito que integra uma esfera 
jurídica corresponde a um dever em outra esfera jurídica e vice-
versa. Essa correspectividade de direitos e deveres caracteriza uma 
relação jurídica entre os titulares (sujeitos) das duas esferas 
jurídicas.12 

 

Tais conceitos se mostravam fortes em virtude do movimento de codificação, 

que tencionava abarcar em completude as diversas situações jurídicas em potencial. 

Muito embora tais definições tenham encontrado relativa firmeza, é certo que 

podem se mostrar insuficientes diante dos atuais conceitos relacionados ao conjunto 

de normas trazidas na teoria contemporânea da obrigação13, por força das quais 

foram constituídos e se norteiam diversos microssistemas jurídicos.  

Exatamente por este motivo, no amplo espectro de relações jurídicas, em 

especial aquelas entre polos substancialmente desequilibrados, impõe-se a 

                                            
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 23. 
11 “Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém. O pre- está, aí, por 
‘diante de si’. O direito é dentro de si-mesmo, tem extensão e intensidade; a pretensão lança-se. Não 
é o direito, nem a ação, nem, afortiori, a ‘ação’ (sentido processual); há direitos que perderam, ou não 
têm pretensão; há ações, sem que o autor delas seja o titular da pretensão; e pretensão, sem a ‘ação’ 
ou sem a ação e a ‘ação’. Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que 
alguém cumpra o dever jurídico.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013. p. 534) 
12 MELLO. Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva: 2014, p. 232-233. 
13 “A crise da teoria das fontes resulta da admissão de princípios tradicionalmente considerados 
metajurídicos no campo de incidência do direito, aluindo-se, assim, o rigor lógico do sistema com 
fundamento no puro raciocínio dedutivo, em verdade, outros fatores passaram a influir 
poderosamente no nascimento e desenvolvimento do vínculo obrigacional, fatores esses decorrentes 
da cultura e da imersão dos valores que os códigos revelam no campo social e das transformações e 
modificações que produzem. A crise decorre da concepção de que um código por mais amplo que 
seja não esgota o corpus júris vigente, o qual se manifesta através de princípios, máximas, usos, 
diretivas, não apenas na interpretação judicial, como também na doutrinária.” (SILVA, Clóvis V. do 
Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 65). 
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observância de elementos outros, que vão além dos tidos como definidores da 

relação (sujeitos, objeto e vínculo jurídico). 

Na definição de Antunes Varela, pela qual consiste a obrigação “na relação 

jurídica por virtude da qual uma pessoa pode exigir, no seu interesse, determinada 

prestação de uma outra, ficando esta sujeita ao correspondente dever de prestar”14, 

já se pode verificar apontamento ao interesse do credor como elemento definidor, 

evidenciando a existência de elementos além daquela simples relação entre crédito 

e débito. 

 

1.2 A relação obrigacional como processo 

 

Na concepção de relação obrigacional pela teoria do fato jurídico, conforme 

passagem anteriormente transcrita, já se percebe que não estão hermeticamente 

fechados em débitos e créditos os direitos correspectivos, havendo a possibilidade 

e, atualmente, a necessidade, da integração de novos elementos. 

Surgem, por haver espaço e necessidade, independentemente da vontade 

declarada dos sujeitos, deveres acessórios a toda e qualquer relação jurídica 

obrigacional. Nas palavras de Eduardo Bussata, a “relação simples, contendo 

linearidade de crédito e débito, passa a ser complexa, formada por um feixe de 

direitos, pretensões, ônus, estados de sujeição etc”15. 

Mesmo autores que ainda conceituam o vínculo obrigacional em consonância 

com a forma clássica16 já reconhecem tal evolução e os fatores que atualmente 

devem dirigi-lo, a exemplo de Carlos Roberto Gonçalves: 

 

Do individualismo econômico, característico da época romana, e da 
autonomia da vontade, evoluiu o direito obrigacional para o campo 
social, influenciado pelas Encíclicas e pelos movimentos sociais, bem 
como para o dirigismo contratual, com a predominância do princípio 
da ordem pública. 
Nos tempos modernos, com efeito, cresce a intervenção do Estado 
em detrimento da liberdade de ação do indivíduo. Dá-se ênfase à 
função do contrato, ampliando-se também a noção de “socialização 
dos riscos” no âmbito da responsabilidade civil, dentre outros 

                                            
14 VARELA, Antunes. Direito das obrigações: Conceito, estrutura e função da relação obrigacional. 
Fonte das obrigações-Modalidades das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 57. 
15 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 11. 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 3. 
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aspectos dignos de nota.17 

 

Verifica-se, portanto, a necessidade de observância não só de deveres 

primários, diretamente decorrentes dos elementos definidores da relação 

obrigacional, inexos18 a ela, mas também de deveres secundários, 

complementadores dos primeiros e observados nas diversas fases ou etapas da 

relação jurídica, os quais receberão análise especifica mais adiante. 

Muito embora se proponha a complementação do conceito e efeitos 

tradicionais da relação obrigacional, é de se evidenciar que não se propõe sua 

superação completa. Não restam dúvidas que tais relações se justificam 

primordialmente em sua força de obrigar as partes a cumprir a avença.  

Pelo conceito que passa a ser proposto, a liberdade das partes integrantes da 

relação obrigacional não é tolhida, mas tão somente conformada às exigências da 

visão solidarista19 do Direito. A ideia que exige o exato cumprimento da obrigação 

comporta abrandamento, jamais para descaracteriza-la, mas justamente ao 

contrário, para que se possa utilizar outros meios mais adequados ao cumprimento, 

na medida em que a mantém. Mesmo Perlingieri reforça o elemento relacional do 

crédito: 

 

Com o advento de concepções realistas e sociais o indivíduo passa a 
ser representado em contínua relação ou contraposição, mas sempre 
em coligação, com outros centros de interesses. Em uma visão 
conforme aos princípios de solidariedade social, o conceito de 
relação representa a superação da tendência que exaure a 
construção dos institutos civilísticos em termos exclusivos de 
atribuição de direitos.20  

 

                                            
17 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, 5. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17. 
18 “Têrmos e condições são determinações necessàriamente insertas nos atos jurídicos; são nêles, in-
nexam, porque de dentro dêles lhes traçam, no tempo, limite de eficácia; não se ligam a êles, não se 
lhes anexam; são, por isso, ditas determinações inexas. O nexo é interno, e não externo.” (PONTES 
DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 5. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012-2013. p. 159) 
19 “A tese encontra-se conexionada ao princípio da dignidade da pessoa humana, de foro 
constitucional, diretriz fundamental para guiar a hermenêutica e a aplicação do Direito, e para nortear 
o rumo do presente trabalho. A reflexão sobre o patrimônio pode (e deve) estender-se em dois 
horizontes complementares: o primeiro, aquele que supere o limite individual da guarida e abrace a 
coletividade; o segundo, aquele que voe do presente para alcançar o futuro, mesmo que em incerta e 
improvável utopia.” (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 287-288). 
20 PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Tradução: Maria Cristina De 
Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 729. 



19 
 

A ideia é que “o vínculo obrigacional abriga, além de um débito e de um 

crédito, vários elementos jurídicos, suscetíveis de tratamento diferenciado e dotados 

de um sentido global que os transcende”21. 

Surge, então, uma necessidade de se estratificar a relação obrigacional para 

que os aspectos mencionados possam ser, conforme a necessidade, analisados 

separadamente. 

Parece mais interessante, portanto, tratar a relação jurídica, de acordo com a 

proposição de Clóvis do Couto e Silva, “como uma totalidade, realmente orgânica”22, 

partindo do pressuposto de ser o vínculo não só uma interligação de débito e crédito, 

mas sim uma “ordem de cooperação, formadora de uma unidade que não se esgota 

na soma dos elementos que a compõem”23. Mais primorosa a definição da relação 

obrigacional como um processo de cooperação entre os polos que a compõem24, 

voltada a determinado fim – o adimplemento.  

Na lição de Jorge Cesa Ferreira se encontra a relevância de tal visão das 

obrigações: 

 

                                            
21  BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil. In: Doutrinas 
Essenciais de Responsabilidade Civil: Teoria Geral, v. 1, p. 353-372. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 364-365. 
22 SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 
19. 
23 SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 
19. 
24 Torquato Castro tece críticas à ideia basilar de Couto e Silva, ao consignar que discorda 
“profundamente do eminente mestre brasileiro na posição que assume. Em primeiro lugar, o conceito 
de unidade de ordem, em uma situação jurídica relacional, não resulta, nem da consideração isolada 
da obrigação, nem daquela do crédito – que são posições jurídicas típicas, profundamente diversas, 
ainda que coordenadas entre elas no melhor sentido de cooperação. O sentido unitário que coordena 
tais posições de sujeitos reside, não nelas mesmas consideradas de per si, mas no conceito global e 
superior da situação jurídica que, por sua unidade de ordem, destaca as posições diversas de cada 
sujeito para dispô-las na ordem que tem por fim precípuo uma atribuição jurídica. (...) A matéria de 
toda a situação jurídica consiste num concretum existencial (no sentido heideggeriano) de elementos 
– pessoa ou pessoas, coisas e atos externos – entitativamente diversos que se correlacionam por um 
processo de disposição que neles introduz a norma, e no qual cada pessoa assume papel (posição 
de sujeito) diverso e medido. É erro ver o todo, em qualquer desse elementos em agregação 
(conceito), ou em cada posição de sujeito que as pessoas assumem nesta disposição normativa. A 
unidade de ordem reside no todo situacional, enquanto, ao dispor, imprime a esse elementos 
agregados, segundo um certo analogon, o fim especificamente jurídico de uma justa atribuição”. 
(CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional: estrutura, causa e 
título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 154-155). Tais ideias aparentemente 
contraditórias entre si, não afastam a utilização de outras ideias de Torquato Castro, apresentadas no 
último capítulo, para a análise da substancialidade do adimplemento necessária para obstar a 
resolução por inadimplemento. Torquato Castro, muito embora não concorde com as premissas da 
teoria de Couto e Silva, não parece ter refutado a existência e relevância dos direitos secundários, 
laterais e gerais de conduta, alguns dentre os quais servirão de alicerce para a aplicação da teoria do 
adimplemento substancial. 
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Como se pode perceber, a visão de obrigação como processo 
acentua, na noção de obrigação, um segundo elemento que se 
congrega com aquele já sublinhado pelas demais expressões. 
Destas retira-se que a obrigação contempla a integração de uma 
multiplicidade de direitos, deveres faculdades, ônus etc., cuja união 
supera a mera soma das suas individualidades. Da idéia de 
processo, por sua vez, retira-se que a obrigação conforma-se às 
alterações de circunstâncias visando a consecução de seu objetivo 
finalístico, o adimplemento.25 

 

O entendimento da relação jurídica obrigacional como processo traz reflexos 

na própria estruturação do atual Código Civil, que separou as fases de criação, 

desenvolvimento e desaparecimento do vínculo obrigacional, estratificando esta 

última parte no modo esperado – o adimplemento, e no modo indesejado, patológico 

– o inadimplemento.26 

O antigo Código, por sua vez, trazia as regras acerca do adimplemento sob a 

denominação “Dos Efeitos das Obrigações”, situando-as no Título II, do Livro III (Do 

direito das obrigações), constando as regras relativas ao inadimplemento em seu 

Capítulo XIII. 

Muita embora se constate evolução no atual Código Civil em relação ao 

anterior, nele ainda não se encontra uma definição de obrigação, limitando-se aos 

efeitos que dela advém. Diferentemente, o Código Civil português a apresenta, 

consignando que (art. 397) obrigação “é o vínculo jurídico por virtude do qual uma 

pessoa fica adstrita para com outra à realização de uma prestação”.  

Já sob esta nova perspectiva de relação obrigacional, Paulo Lôbo evidencia a 

relevância do conceito de pretensão para que se compreenda corretamente o 

sentido de obrigação. Diz o autor que sem “pretensão, pode haver dever ou dívida, 

mas não obrigação em sentido estrito. [...] Obrigação, no sentido estrito e preciso do 

                                            
25 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 67. 
26 “No Livro do Direito das Obrigações, Título I, estão as modalidades das obrigações, que marcam 
justamente a fase de sua origem, do seu nascimento: o dar, o fazer e o não-fazer. Depois, no Título II, 
vamos encontrar a sua mobilidade, o modo de transmissão de obrigações, pela cessão de crédito e 
assunção de dívidas. Vemos localizadas, no Título III, as formas pelas quais o vínculo é extinto pelo 
adimplemento, que é o seu fim, cuidando o Código, finalmente, no Título IV, da patologia da relação, 
isto é: as formas e efeitos do inadimplemento. No Título III (extinção  pelo adimplemento), em vez de 
englobar, de forma assistemática, todas as  formas pelas quais a relação obrigacional pode ser 
extinta, o Código cuida, especificamente, do cumprimento, do adimplemento ou do pagamento (as 
expressões são usadas como sinônimas), seja através do cumprimento voluntário, direto e adequado, 
ou satisfatório, pelo devedor (que tem subjacente o conceito estrito ou técnico de adimplemento), e o 
chamado pagamento indireto, tudo nomeando, com muito rigor técnico, ‘Do Adimplemento  e  
da Extinção  das Obrigações’.” (MARTINS-COSTA, Judith. Adimplemento e inadimplemento. In: 
Revista da EMERJ. Rio de Janeiro: EMERJ, p. 95-113, fev./jun. 2002. Edição especial, parte 1, p. 
96). 
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termo, é apenas o dever ou dívida que podem ser exigidos pelo credor”.27 

Tal conceituação baseia-se na lição de Pontes de Miranda, quando se 

preocupou em estabelecer um corte metodológico no objeto das relações jurídicas 

obrigacionais: 

 

Em sentido estrito, “obrigação” é a relação jurídica entre duas (ou 
mais) pessoas, de que decorre a uma delas, ao debitor, ou a 
algumas, poder ser exigida, pela outra, creditor, ou outras, prestação. 
Do lado do credor, há a pretensão; do lado do devedor, a obrigação. 
Logo se percebem as ambigüidades que advêm de se chamar 
obrigação à dívida e de se deixar de distinguir do crédito exigível o 
não-exigível. Na verdade, o Direito das Obrigações trata de direitos, 
deveres, pretensões, obrigações e ações, como todos os outros 
ramos do direito. Aludindo-se a obrigações, no sentido estrito, de que 
aqui falamos, corta-se ao conceito de obrigações o que é obrigação 
fora do direito das obrigações e diz-se obrigação o que às vezes só é 
dívida. Ali, obrigações são apenas certas obrigações pessoais; aqui, 
fala-se de obrigação onde há dívida e onde não há obrigação.28 

 

Do que se disse, é perceptível a configuração da relação obrigacional como 

um conjunto, um processo, no qual, além de direitos e deveres primários, existem 

outros, que são dignos de análise. 

Oportuno, pois, para o estudo de teorias que se apoiem no adimplemento, 

que sejam identificados e analisados aqueles direitos e deveres primários, 

secundários e laterais, com suas respectivas decorrências para os integrantes da 

relação obrigacional. 

 

1.3 Direitos e deveres primários, secundários, laterais e gerais de conduta  

  

Os direitos e deveres primários, já identificados e comportados pela definição 

clássica de obrigação, são aqueles que dão forma ao tipo obrigacional, permitindo a 

distinção entre figuras previamente elencadas no direito positivo, constituindo o 

interesse central da relação, estando intrinsecamente ligados ao seu objeto29. 

Quase à mesma distância do interesse central dos participantes da relação 
                                            

27 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 30. 
28 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 22. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013. p. 60. 
29 “Avulta, evidentemente, os deveres principais ou primários de prestação. Constituem estes e os 
respectivos direitos o fulcro ou núcleo dominante, a «alma» da relação obrigacional, em ordem ao 
conseguimento do seu fim. Daí que sejam eles que definem o tipo de contrato, sempre que se trate 
de uma relação dessa natureza.” (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. 
rev. e actual. Coimbra: Almedina, 1998, p. 63). 
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obrigacional situam-se os direitos e deveres secundários ou acessórios. Tal 

categoria contém carga valorativa destinada a garantir a plena realização dos 

interesses dos figurantes da relação obrigacional, ainda que como sucedâneo ou 

complemento. É o que ensina Mario Júlio de Almeida Costa: 

 

Observou-se que há, também, deveres secundários ou acidentais de 
prestação, que se mostram susceptíveis de revestir duas 
modalidades. Distinguem-se, na verdade, dos deveres secundários 
meramente acessórios da prestação principal, os quais se destinam 
a preparar o cumprimento ou assegurar a sua perfeita realização 
(assim, na compra e venda, o dever de conservar a coisa vendida até 
à entrega ou o dever de embalá-la e transportá-la), os deveres 
secundários com prestação autónoma, nesta última categoria, por 
seu turno, o dever secundário pode revelar-se sucedâneo do dever 
principal de prestação (o caso de indemnização resultante da 
impossibilidade culposa da prestação originária, que substitui esta) 
ou coexistente com o dever principal da prestação (o caso da 
indemnização por mora ou cumprimento defeituoso, que acresce à 
prestação originária).30 

 

Em uma terceira posição, não menos relevante, se encontram os deveres 

laterais, que vão além de exigência de conduta voltada ao atendimento da 

obrigação, abrangendo deveres de proteção, informação e de lealdade, tendo por 

base a boa-fé objetiva, que passa a ser um dos balizadores do adimplemento. Tais 

deveres “possuem suas eficácias independentemente da nulidade dos negócios 

subjacentes, podem subjetivar-se tanto na pessoa do devedor como na do credor e 

não se ligam à espécie de relação obrigacional ou ao tipo de contrato”.31  

Mário Júlio de Almeida Costa atribui “à orientação clássica, de fundo 

romanístico, a perspectiva da obrigação que se esgota no dever de prestar e no 

correlato direito de exigir ou pretender a prestação”32. Ressalta, a seguir, que devido 

à influência de juristas alemães, os quais evidenciaram o caráter restritivo de tal 

perspectiva, pôde se chegar a compreensão maior das obrigações, figurando, junto 

aos deveres principais e acessórios, os deveres laterais (Nebenpflichten), além de 

direitos potestativos, sujeições, ônus e expectativas jurídicas33. 

                                            
30 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 63 
31 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 90. 
32 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 63. 
33 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 60. 
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Em síntese, além dos deveres de lealdade, pelos quais devem os integrantes 

do vínculo mais do que atuar positivamente para manter o equilíbrio nas prestações, 

se abstendo de quaisquer condutas tendentes ao desequilíbrio (ainda que 

potencialmente), atuam outros deveres laterais, esses de esclarecimento e proteção, 

pelos quais deve se visar evitar danos ao outro sujeito da relação34. Jorge Cesa 

Ferreira ao tratar dos deveres laterais, consigna o seguinte: 

 

Num primeiro plano, as partes vinculam-se visando o objeto da 
prestação, cabendo ao resultado da atuação do devedor atingir o 
cumprimento. Trata-se, pois, de um interesse positivo: há que se 
fazer algo para que um determinado resultado seja atingido. De 
fundo, por sua vez, há outro interesse. Toda relação expõe a pessoa 
ou os bens de uma parte à atividade da outra, que pode, com esta 
atividade, provocar danos a tais bens ou colocá-los em perigo. Incide 
então a boa-fé, a regular o comportamento dos sujeitos por meio da 
criação de uma série de deveres dedicados a evitar situações 
danosas. Esses deveres, assim, ao contrário dos anteriores, 
veiculam um interesse negativo: há de se fazer algo (ou que se tomar 
determinadas medidas) para que um determinado resultado não seja 
atingido. Esses deveres são por eles chamados de “deveres de 
proteção” 
[...] 
A doutrina posterior, porém, alargou a concepção dos deveres 
laterais, incluindo dentre eles todo um conjunto de deveres que tem 
uma relação com a prestação, mas uma relação indireta, ou, com 
outras palavras, qualitativa.35 

 

Não é sem razão que Anelise Becker argumenta sobre a necessária 

observância dos deveres laterais, evidenciando que estes “não consistem, portanto, 

em elementos da relação contratual existentes ab initio, em numerus clausus e com 

um conteúdo fixo”36, de tal forma que o conteúdo de tais deveres pode nem mesmo 

ser verificável no surgimento do vínculo obrigacional, sendo delineado somente 

levando-se em consideração a execução vista sob o prisma da finalidade da relação. 

Complementando o que já fora dito, prossegue a autora: 

 

De certo modo, pode-se dizer que existem, potencialmente, desde o 
início e são atualizados à medida que se vão verificando as situações 

                                            
34 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da boa fé no direito civil. 4ª reimpressão. 
Coimbra: Almedina, 2011, p. 604-607. 
35 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 78-81. 
36 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil. In: Doutrinas 
Essenciais de Responsabilidade Civil: Teoria Geral, v. 1, p. 353-372. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 369.  
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que põem em perigo a consecução do interesse no contrato. Sua 
fixação, portanto, somente é possível em um determinado momento 
temporal e sua existência independe da hipótese de sua violação, 
extinguindo-se com seu cumprimento ou com sua superação através 
de uma alteração das circunstâncias que determinaram o seu 
surgimento, o que os torna sem objeto.37 

 

Neste mesmo sentido, Judith Martins-Costa, chamando-os de deveres 

instrumentais38: 

 

Os deveres instrumentais não decorrem necessariamente do 
exercício da autonomia privada nem de explicitação legislativa. 
Podem comparecer em qualquer relação obrigacional, apresentando-
se em graus escalonados de intensidade conforme o dinâmico 
desenrolar da relação, as situações jurídicas subjetivas em causa, as 
suas características e circunstâncias concretas, sendo impossível 
definição taxativa ou a priori. O desenvolvimento de sua tipologia, 
que é aberta, muito deve à atividade judicial.39 

 

Os deveres laterais, muito embora não componham o núcleo da relação 

obrigacional, possuem espectro de aplicação mais amplo do que o próprio dever de 

prestar. Eles interessam ao “exacto processamento da relação obrigacional, ou, 

dizendo de outra maneira, à exacta satisfação dos interesses globais envolvidos na 

relação obrigacional”40. 

São exigíveis, portanto, desde a fase pré-contratual, devendo haver conduta 

leal e honesta dos interessados e, ainda, não se exaurem na realização da 

prestação, pois é necessário, também na fase pós-contratual, que os integrantes da 

relação garantam a utilidade daquela prestação. Por isso devem figurar, 

necessariamente, entre os elementos de verificação do adimplemento. Senão, 

vejamos: 

                                            
37 BECKER, Anelise. Elementos para uma teoria unitária da responsabilidade civil. In: Doutrinas 
Essenciais de Responsabilidade Civil: Teoria Geral, v. 1, p. 353-372. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010, p. 369. 
38 “Os deveres instrumentais adquirem diversa terminologia. Ditos Nebenpflichen, na terminologia 
alemã, e por vezes chamados de anexos, ou laterais, ou acessórios, têm como particularidade o seu 
escopo, que diz com o exato processamento da relação obrigacional considerada como uma 
totalidade unificada finalisticamente, e considerados os legítimos interesses de ambos. Nesta medida, 
são deveres marcados pela instrumentalidade, razão pelo qual nós os denominamos ‘deveres 
instrumentais’.” (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do direito das 
obrigações, do adimplemento e da extinção das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(Coord.). v. 5, t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 47-48). 
39 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do direito das obrigações, do 
adimplemento e da extinção das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). v. 5, t. 1. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 48-49. 
40 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 64. 
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A partir da visualização e da compreensão dos deveres laterais, 
passa-se a entender, não só na Alemanha, como também na França, 
na Itália, em Portugal etc., que o adimplemento abarca todos os 
interesses envolvidos na obrigação, estendendo-se, portanto, dos 
deveres de prestação aos outros deveres de comportamento 
(deveres laterais), reunidos nestes tanto os não-vinculados à 
prestação, mas relativos aos cuidados necessários à pessoa e aos 
bens da outra parte expostos pela relação (os deveres de proteção, 
de STOLL), quanto os deveres indiretamente vinculados à 
prestação.41 

 

De tal conceituação, mais refinada, se extrai a necessidade de observância 

dos deveres laterais não só pelo devedor, mas também pelo credor e, em 

determinadas hipóteses, até mesmo por terceiros42, da mesma forma como já 

consolidado em relação aos primários e secundários. 

Para Clóvis do Couto e Silva, entendida a relação jurídica como um processo, 

composto de diversas fases e deveres, aqueles deveres tidos como anexos da 

conduta principal esperada, por surgirem independentemente da vontade dos 

envolvidos, por vezes antes mesmo da incidência de uma norma jurídica ao negócio 

celebrado entre as partes, poderiam ser exigidos independentemente da prestação 

principal43. 

                                            
41 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações. (Coleção biblioteca 
de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 6) São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 82. 
42 O respeito de terceiros ao vínculo obrigacional deve ir além da restritiva previsão do artigo 608, do 
Código Civil de 2002, como se vê na passagem adiante: “A relatividade, como acima se expôs, sob o 
ponto de vista estrutural, significa que os direitos de crédito existem a partir de uma relação jurídica 
bem delimitada; por essa razão é que são direitos relativos. Sob a perspectiva da eficácia, a 
relatividade encontra sua projeção na eficácia interna - ou seja, nos efeitos produzidos pelo contrato 
em relação ao devedor (somente este pode descumprir a prestação contratualmente estabelecida, e 
não o terceiro, que pode apenas intervir para que o devedor a descumpra) - e na eficácia externa. 
Nessa última projeção da relatividade, existem vários desdobramentos, entre eles, o da oponibilidade. 
Esta servirá de fundamento para que as partes da relação jurídica obrigacional, em determinadas 
situações, possam fazer valer os efeitos externos dos contratos frente a terceiros que se encontrem 
em situação jurídica incompatível. Assim, a oponibilidade é um conceito reservado para significar a 
projeção dos efeitos externos do crédito em relação a terceiros.” (URBANO. Hugo Evo Magro Corrêa 
Urbano. A eficácia externa dos contratos e a responsabilidade civil de terceiros. In: Revista de direito 
privado, São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 11, n. 43, p. 180-231, jul./set. 2010, p. 196-197). 
43 “De alguns negócios jurídicos brotam obrigações cujo adimplemento se pode considerar realizado, 
ainda que não se obtenha o fim do contrato e mesmo que não se tenha verificado o obstáculo da vis 
major. Os autores franceses, os primeiros que observaram esse fenômeno, denominaram e dividiram 
as obrigações em ‘de meios e de resultado’. Essa distinção tem sido objeto de crítica. De qualquer 
forma, serve bem para caracterizar a existência de certos deveres em cujo processo a obtenção do 
fim, embora certamente desejada, não constitui, por si só, critérios para verificar se houve, ou não, 
adimplemento.” (SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2006, p. 64). “Como já mencionamos, a particularidade de algumas das obrigações anexas é a 
de ainda perdurarem, mesmo depois do adimplemento da obrigação principal, de modo que, quando 
se diz que o adimplemento extingue a relação jurídica, se deve entender que se extingue um crédito 
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Importante que se frise a opinião de Paulo Lôbo, para quem os deveres de 

conduta podem constituir mais do que deveres laterais à prestação, tornando-se 

deveres gerais de conduta:  

 

Os deveres de conduta, hauridos de equivalentes princípios 
normativos, não são simplesmente anexos ao dever de prestar 
adimplemento. A evolução dos direitos fê-los deveres gerais de 
conduta, que se impõem tanto ao devedor quanto ao credor e, em 
determinadas circunstâncias, a terceiros. Esses deveres não derivam 
da relação jurídica obrigacional, e muito menos do dever de 
adimplemento; estão acima de ambos, tanto como limites externos 
ou negativos, quanto como limites internos ou positivos. Derivam 
diretamente dos princípios normativos e irradiam-se sobre a relação 
jurídica obrigacional e seus efeitos, conformando e determinando, de 
modo cogente, assim o débito como o crédito. Os deveres gerais de 
conduta exigem interpretação de seus efeitos e alcances diretamente 
conjugada aos dos princípios de onde promanam. A compreensão de 
uns implica a dos outros. [...] Os deveres gerais de conduta, ainda 
que incidam diretamente nas relações obrigacionais, 
independentemente da manifestação de vontade dos participantes, 
necessitam de concreção de seu conteúdo, em cada relação, 
considerados o ambiente social e as dimensões do tempo e do 
espaço de sua observância ou aplicação. Essa é sua característica, 
razão por que são insuscetíveis ao processo tradicional de 
subsunção do fato à norma jurídica [...].44 

 

Em que pese a opinião transcrita, parece que os deveres de conduta não se 

confundem com os deveres gerais de conduta, pois os segundos situam-se no plano 

normativo geral, pré-existentes, portanto, ao vínculo surgido em razão da relação 

obrigacional. Os primeiros, a seu turno, surgem de um vínculo intersubjetivo 

específico, sendo delineados no desenvolvimento da relação obrigacional. 

Da violação dos segundos, teríamos descumprimento de dever jurídico geral. 

Se violados os primeiros, teríamos alguma das modalidades do inadimplemento. 

Neste sentido, defende Jorge Cesa Ferreira: 

 

Do exposto, pode-se constatar a distinção entre inadimplemento e o 
mero descumprimento de dever jurídico. O inadimplemento é um 
descumprimento de dever jurídico qualificado pela pré-existência de 

                                                                                                                                        
determinado. [...] Consistindo o adimplemento em ato-fato, é desnecessário pesquisar se houve ou 
não vontade. A eles, [deveres secundários], via de regra, não corresponde pretensão, como nos 
deveres de comunicar e indicar, em que o credor evidentemente não tem conhecimento de situação 
que deva ser esclarecida. [...] Às vezes, porém, ultrapassam o adimplemento da obrigação principal e 
são acionáveis independentemente.” (SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 92-93). 
44 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 75-77. 
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relação obrigacional. Não se trata, pois, de um mero desrespeito a 
uma imposição de ordem geral, a ser observada por todos os 
membros de uma comunidade política (dever de respeito à 
propriedade alheia, p. ex.), mas de um preceito individual, emanado 
do vínculo constituído entre dois pólos.45 

 

Apesar da divergência destacada, se percebe, de toda a reflexão trazida até o 

momento, a intensificação, na literatura e na produção legislativa, do entendimento 

da relação jurídica como processo, sendo chamada a atenção para o conteúdo 

substancial da relação jurídica obrigacional. Cabe, a seguir, analisar os possíveis 

desfechos da relação. 

 

1.4 O Adimplemento 

 

É um ponto comum na literatura jurídica que a obrigação deva ser norteada 

pelo adimplemento. É com tal fim que surge e desvios no percurso até ele são 

tratados como anomalias.  

No conceito clássico da relação obrigacional o adimplemento é alcançado 

com o atendimento integral e absoluto do objeto/prestação principal.  É ato-fato46 

que, satisfazendo a pretensão do credor, põe fim à obrigação, não sendo analisados 

eventuais deveres além do de prestar. 

Autores como Beviláqua e Serpa Lopes trazem conceitos de adimplemento 

inteiramente voltados ao conteúdo principal e definidor da relação obrigacional: 

 

A execução voluntaria consiste no cumprimento, espontaneo ou 
solicitado, da prestação que incumbe ao devedor.47 
 
No adimplemento da obrigação, ao devedor se impõe um 
comportamento estritamente de acôrdo com o que contratualmente 
se estipulou, e o credor não é obrigado a receber outra coisa que não 

                                            
45 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. (Coleção biblioteca de direito 
civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 7) São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 42. 
46 “São várias as doutrinas acerca da natureza do adimplemento, principalmente as que o consideram 
ato jurídico, seja como ato jurídico em sentido estrito, seja como negócio jurídico. O adimplemento 
não é ato jurídico que dependa sempre de manifestação de vontade capaz, como foi no antigo direito 
romano. Não se exige ânimo de adimplir em todos os casos. É irrelevante a vontade do devedor de 
adimplir ou extinguir a dívida (animus solvendi). [...] A relevância para o direito não está no ato, na 
ação humana, mas na realização ou no resultado fático que ingressa no mundo jurídico. Assim, 
classifica-se entre os atos-fatos, que não estão sujeitos a validade ou invalidade; existe ou não existe 
(plano da existência), é eficaz ou não (plano da validade), sem cogitar de ser nulo ou anulável.” 
(LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 171). 
47 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. Salvador: Livraria Magalhães, 1896, p. 111. 
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a convencionada, ainda que mais valiosa.48 

 

Serpa Lopes apresenta, ainda, quatro requisitos para o exato cumprimento da 

obrigação: identidade e integridade da prestação, pagamento, capacidade do 

pagador, lugar da prestação e tempo do cumprimento da obrigação49. 

 Como se percebe, o foco, até então, residia na transitoriedade do vínculo 

obrigacional, pois as obrigações nasceriam “para ser pontual e integralmente 

cumpridas pelo devedor, e, assim, extinguir-se”50. 

Entretanto, com a alteração de paradigmas de modo a permitir o 

reconhecimento dos deveres acessórios e laterais, bem como da relação 

obrigacional entendida como processo, o atendimento satisfatório da obrigação é 

potencialmente complexificado, passando a ser verificado por sua função econômica 

e social51, afastando-se da análise unicamente baseada no objeto principal da 

obrigação.  

Diz Jorge Cesa Ferreira que “o pagamento é o meio esperado de extinção 

[...], o meio que menos onera e que melhor realiza não só os interesses objetivos 

das partes, como também o ‘interesse’ da sociedade na fluidez do tráfego jurídico”52. 

Paulo Lôbo, sobre o adimplemento, diz o seguinte: 

 

O adimplemento é o cumprimento pelo devedor da prestação a que 

                                            
48 SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso de Direito Civil. v. 2, 4. ed. São Paulo: Livraria Freitas 
Bastos, 1966, p.184. 
49 SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso de Direito Civil. v. 2, 4. ed. São Paulo: Livraria Freitas 
Bastos, 1966, p.185. 
50 CAVALLI, Cássio. Mora e utilidade: os Standards da utilidade no modelo jurídico da mora do 
devedor. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 23. 
51 “A Constituição apenas admite o contrato que realiza a função social, a ela condicionando os 
interesses individuais, e que considera a desigualdade material das partes. Com efeito, a ordem 
econômica tem por finalidade ‘assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social’ (art. 170). A justiça social importa ‘reduzir as desigualdades sociais e regionais’ (art. 3º e inciso 
VII do art. 170). São, portanto, incompatíveis com a Constituição as políticas econômicas públicas e 
privadas denominadas neoliberais, pois pressupõem um Estado mínimo e total liberdade ao mercado, 
dispensando a regulamentação da ordem econômica, que só faz sentido por perseguir a função 
social e a tutela jurídica dos mais fracos e por supor a intervenção estatal permanente (legislativa, 
governamental e judicial). Um dos mais importantes dispositivos no Código Civil de 2002, o art. 421, 
que introduz a normativa geral dos contratos, estabelece que a liberdade de contratar será exercida 
‘em razão e nos limites da função social do contrato’. Não se trata aí apenas de limites negativos, 
mas, principalmente, de condicionamento positivo do conteúdo e finalidades do contrato; a 
essencialidade principiológica da norma é demonstrada pelo parágrafo único do art. 2.035 que prevê 
a nulidade de qualquer convenção das partes que contrarie a função social do contrato.” (LÔBO, 
Paulo. Novas perspectivas da constitucionalização do direito civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, 
n. 3754, 11 out. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/25361>. Acesso em: 26 abr. 2014). 
52 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações. (Coleção biblioteca 
de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 6) São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 38. 

http://jus.com.br/artigos/25361/novas-perspectivas-da-constitucionalizacao-do-direito-civil
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/11
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10
http://jus.com.br/revista/edicoes/2013
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estava vinculado: dar, fazer ou não fazer. Com o adimplemento, 
cessa a relação jurídica obrigacional entre o devedor e o credor. O 
adimplemento realiza o fim da obrigação, satisfazendo o credor e 
liberando o devedor, extinguindo a dívida.53 

 

Nesta linha, ainda nas palavras de Jorge Cesa Ferreira, se encontra o 

seguinte: 

 

A relação obrigacional simples basta-se no nexo de crédito e débito, 
estaticamente. Já a relação complexa abrange todo o conjunto de 
direitos, deveres, (de prestação e de conduta), ações, exceções, 
direitos potestativos e estados de sujeição que a concreta relação 
envolve. Na perspectiva da obrigação simples é adequado entender 
o pagamento como mera realização da prestação. No entanto, 
partindo-se da noção de obrigação complexa, o pagamento não se 
limitará a essa realização. Mais do que isso, haverá de verificar-se, 
também, a satisfação do conjunto de direitos e interesses 
decorrentes do vínculo, não limitados à troca de bens ou realização 
de serviços. 
[...] 
Como se constata, o pagamento é conceito dos mais complexos na 
dogmática obrigacional. Ele não envolve somente um ato, mas 
também uma finalidade, possui diversas abrangências e, conforme 
as circunstâncias, diversos efeitos.54 

 

Das passagens já transcritas, especialmente nas que apresentam visão mais 

ampla dos conceitos de relação jurídica obrigacional e adimplemento, percebe-se 

grande influência das ideias defendidas por Pontes de Miranda, para quem o 

adimplemento pode ser visto, em sentido largo, quando ocorre qualquer liberação ou 

satisfação ou em sentido estreito, quando o devedor presta diretamente o devido55, 

conforme a passagem seguinte: 

 

O interêsse do credor pode realizar-se por fato natural (crédito de 
demolição, seguido do fato natural do desmoronamento, 
conseguimento parcial do escopo, porque falta a remoção dos 
escombros; crédito de remoção de troncos e galhos de árvores que 
obstruíram o rio e descida de todos com a enchente), ou por ato 
jurídico do credor (aquisição, pelo credor, B, da coisa que pertence a 
C, e A lhe vendera), ou fato do credor (êle mesmo demoliu a casa ou 
desobstruiu o rio, em lugar do devedor) ou ato jurídico de terceiro (C 
doa a B, credor, a casa que A vendera a B), ou fato de terceiro (C 

                                            
53 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 170. 
54 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações. (Coleção biblioteca 
de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 6) São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 40. 
55 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 24. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 142. 
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procede à demolição ou desobstrui o rio, sem ser em adimplemento 
do dever ou da obrigação de A). [...] o conseguimento do escopo 
distingue-se da eliminação do escopo ou do interêsse do credor, em 
que êsse não pode mais ser realizado, ou não existe.56 

 

Para o autor, a “solução ou adimplemento pode ser definido pelo efeito, e é a 

solutio dos textos, a extinção do dever ou da obrigação sòmente, liberando [...]. Não 

se leva em conta o conteúdo do dever ou da obrigação”.57 

Ressalta, ainda, ser o real conteúdo da obrigação o “prestar” e não o objeto 

da prestação em si, conforme inserto na seguinte passagem: 

 

Tem-se pretendido que, quanto ao conteúdo, só o ato do devedor 
seja “atuação” no conteúdo do dever ou da obrigação. Mas, aí, já se 
torna demasiado estrito o sentido de atuação no conteúdo do dever 
ou da obrigação. A solutio, segundo o étimo (se, lua, em que há o se 
de sed, sitie, sem, e o lua de Use, em análise, em paralisia) e o 
antigo direito romano, era tóda dissolução do vinculo obrigacional 
pelo devedor. O sentido estrito, de pagamento, foi sentido posterior.58 

 

Seguindo esta linha de raciocínio, alargando a análise do adimplemento, 

Pontes de Miranda identifica o que chamou de “adimplemento não-satisfatório”, 

reconhecendo, quando de sua análise, deveres de proteção a serem observados 

para o alcance do adimplemento59. 

Há, portanto, a necessidade de que sejam reconhecidos e tutelados os 

deveres acessórios e laterais das obrigações, tendo isto como decorrência a 

ampliação do conceito de adimplemento, que alarga a gama de interesses a serem 

                                            
56 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 24. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 143. 
57 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 24. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 141. 
58 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 24. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 142. 
59 “Os legisladores de todo o mundo, ao tratarem de impossibilidade e de não-adimplemento, não 
viam que faltava considerar-se o adimplemento, que ocorreu, porém não satisfez. O devedor não só 
está obrigado a prestar, mas sim a prestar de tal maneira que satisfaça. Se adimple de jeito que não 
baste, ou que cause dano, ou imponha despesas, satisfatoriamente, não adimple. [...] O consertador 
de máquinas, que fêz o consêrto, mas ainda não trabalha com a eficiência, que se havia de esperar, 
a máquina, adimpliu insatisfatòriamente. Quem prometeu dez caixas de vinho e remeteu nove, no dia 
do vencimento, e uma, dia ou dias depois, insatisfatòriamente adimpliu. Se A vende ou aluga a B três 
garanhões e o empregado de B os recebe, de inferior qualidade, havendo a fecundação, A está 
obrigado à indenização, ainda que purgue a mora, remetendo depois os que prometera. São os 
chamados danos concomitantes (Begleitschaden), de que falam FR. LEONHARD (Allgemeines 
Schuldrecht, 542) e outros, ou danos suplementares. O cumprimento foi defeituoso. [...] Chama-se a 
êsse dever infringido dever de proteção, porque quem executa tem de executar sem causar danos, 
mas o conceito apenas caberia, no caso de danos suplementares, no de dever de adimplemento 
satisfatório, e pois no de dever de prestar.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti de. 
Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 246-247). 
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satisfeitos, incluídos os do devedor. Na definição de Judith Martins-Costa, o 

adimplemento pode ser entendido como: 

 

[...] o cumprimento da prestação concretamente devida, presente a 
realização dos deveres derivados da boa-fé que se fizerem 
instrumentalmente necessários para o atendimento satisfatórios do 
escopo da relação, em acordo ao seu fim e às suas circunstâncias 
concretas.60 

 

É de se evidenciar diferença no uso da expressão obrigação norteada “pelo 

adimplemento” em detrimento de somente “para o adimplemento”, pois, diante dos 

fatores pontuados anteriormente, que alteraram a concepção de relação 

obrigacional, questão relevante a ser analisada reside nas consequências deste 

novo entendimento sobre o conceito e definição do adimplemento e, 

consequentemente, nos seus pressupostos de verificação e decorrências no Direito 

Brasileiro. 

Retomando o que se disse antes, a relação obrigacional deve ser entendida 

como uma cooperação entre os polos que a compõem, voltada ao adimplemento, 

mas não apenas dos deveres primários, consubstanciadas na prestação principal, 

como se defende a seguir: 

 

[...] o adimplemento somente se consumará com a satisfação do 
grupo de interesses envolvidos, o que importa na necessária 
compreensão de que estes envolvem não só os vinculados direta ou 
indiretamente à prestação, mas também os relativos à manutenção 
do estado pessoal e patrimonial de seus integrantes, originários do 
elo de confiança inerente a qualquer vínculo.61 

 

O que se fixa pelo que já foi dito, é a configuração da relação obrigacional 

vista como processo, contendo, além dos deveres principais, os acessórios e os 

laterais, superando a simples união de seus elementos individuais e levando à 

percepção de que os conceitos atuantes no campo obrigacional, muito embora 

tendentes à concretização do equilíbrio nas relações dali surgidas, tornam complexa 

a análise do adimplemento. 

                                            
60 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do direito das obrigações, do 
adimplemento e da extinção das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). v. 5, t. 1. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 96. 
61 SOMBRA, Thiago Luis Santos. Adimplemento contratual e cooperação do credor. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 27. 
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Por tal razão, a literatura jurídica aponta como premente a necessidade de 

“descer do plano das abstrações ao terreno rico e multiforme do concreto”62, 

realizando-se uma análise visceral da relação obrigacional, que tome em valoração 

a concretude das circunstâncias do desenvolvimento da relação.  

Seguindo esta linha, importante consignar o estímulo de Judith Martins-Costa 

a uma visão diferenciada da relação obrigacional, sob o aspecto funcional: 

 

A classificação tradicional que se faz no Direito das Obrigações é 
aquela que vê a relação obrigacional do ponto de vista externo, 
examinando os seus “elementos” – os sujeitos, o objeto, as garantias 
etc. O Código propõe um outro viés, um outro olhar. Isso nos leva a 
um leque de questões. 
[...] qual a importância dogmática, isto é, a relevância na 
configuração na possibilidade de criação de novos institutos 
dogmáticos, como decorrências dessa estrutura.63 

 

Em seguida, respondendo à indagação, a autora aponta que a “principal 

consequência [do outro viés] é o alargamento da noção de adimplemento e, 

conseqüentemente, o alargamento da noção de inadimplemento”.64 

Muito embora se admita a impossibilidade de uma verificação pré-fixada da 

configuração do adimplemento ou inadimplemento, tudo em virtude da multiplicidade 

de relações obrigacionais que podem se configurar65, é certo que alguns critérios 

precisam ser analisados para tanto. Para a identificação de quais seriam tais 

critérios e se estariam sendo observados pelos tribunais no Brasil se faz necessária, 

antes, uma incursão pelo inadimplemento e conceitos a ele ligados. 

 

                                            
62 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do direito das obrigações, do 
adimplemento e da extinção das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). v. 5, t. 1. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 13. 
63 MARTINS-COSTA, Judith. Adimplemento e inadimplemento. In: Revista da EMERJ. Rio de 
Janeiro: EMERJ, p. 95-113, fev./jun. 2002. Edição especial, parte 1. p. 97. 
64 MARTINS-COSTA, Judith. Adimplemento e inadimplemento. In: Revista da EMERJ. Rio de 
Janeiro: EMERJ, p. 95-113, fev./jun. 2002. Edição especial, parte 1. p. 98. 
65 “[...] não é uniforme o tecido das relações sociais, não se apresentando a sociedade como uma 
harmônica sinfonia de vozes promanadas por um abstrato sujeito de direito: hoje, à metáfora da 
sinfonia, substitui-se a da polifonia, por vezes mesmo da cacofonia. Se na Codificação oitocentista a 
ficção da igualdade era o suporte ideológico dos próprios atributos das regras codificadas, quais 
sejam, a sua generalidade e abstração [...] hoje em dia essa ficção não mais remanesce nas normas 
agora codificadas, polarizadas que estão pela diretriz da concretude, que significa a observância da 
‘ética da situação’. Por isso o apelo, tantas vezes feito na nova Lei Civil, inclusive em tema de 
adimplemento e inadimplemento, a conceitos flexíveis ou ‘fórmulas ordenadoras’, ou expressões 
dotadas de vagueza socialmente típica (algumas delas constituindo mesmo cláusulas gerais) que 
levam à concretude [...].” (MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao Novo Código Civil: do direito 
das obrigações, do adimplemento e da extinção das obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(Coord.). v. 5, t. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 10-11). 
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1.5 Inadimplemento: a patologia na relação obrigacional 

 

A contrario sensu do estabelecido para o adimplemento, o inadimplemento 

pode ser caracterizado, de modo amplo, como o descumprimento, ou cumprimento 

de forma incompleta, do que se impõe em razão daquilo disposto pela relação 

jurídica obrigacional. Nas palavras de Pontes de Miranda:  

 

O inadimplemento consiste, de ordinário, em tomar o devedor 
impossível a prestação, ou em deixar, simplesmente, de prestar. Não 
se exaure, com isso, o conceito de ilícito relativo; porque o devedor 
pode violar o negócio jurídico sem tomar impossível a prestação, ou 
sem deixar de prestar, sendo possível (e. g.: o devedor remete a 
coisa defeituosa, ou animal doente, cuja doença se contagia ao 
rebanho; o mandatário afasta-se das instruções recebidas).66 

 

Há, no inadimplemento, uma quebra no dever jurídico de dar, fazer ou se 

abster de fazer algo. É figura que deve ser vista como excepcional, pois configurada 

quando da ocorrência de um desvio no iter obrigacional que deve ser almejado.  

Sua verificação deve se dar por critérios objetivos, tomando-se em referência 

aquilo que se tracejou quando da formação do vínculo obrigacional. É o que ensina 

Antunes Varela ao dizer que o não cumprimento é “a situação objetiva de não 

realização da prestação debitória, e de insatisfação do interesse do credor, 

independente da causa de onde a falta procede”67.  

Tal definição é acertada na medida em que elenca o inadimplemento como 

uma situação objetiva, resultante de uma conduta, remetendo, ainda ao interesse do 

credor, pontos essenciais ao presente estudo, que terão tratamento oportuno mais 

adiante. 

Ressalte-se, ainda, a possibilidade, presente no campo da responsabilidade 

civil, do inadimplemento do dever geral de não causar dano68, sobre o qual Paulo 

Lôbo ensina o que segue: 

 

O inadimplemento também existe por infração a dever absoluto de 
não causar dano, campo da responsabilidade civil. O Código Civil 

                                            
66 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 2. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 316. 
67 VARELA, João de Matos Antunes. Das Obrigações em Geral. v. 2, 2. ed. Coimbra, Almedina, 
1976. p. 59. 
68 Embora o campo para análise do inadimplemento do dever absoluto de não causar dano seja 
vasto, por opção metodológica, não será objeto de estudo específico no presente trabalho. 
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estabelece que, nas obrigações decorrentes de fato ilícito (fato ilícito 
em sentido estrito, ato-fato ilícito e ato ilícito), ou mesmo de fato lícito 
(p. ex., a responsabilidade de que se irradia de dano da atividade 
empresarial licita, pelo simples fato de pôr em circulação produtos, 
como previsto no artigo 941 do Código Civil), considera-se em mora 
o devedor desde o momento em que o fato ocorreu; é 
inadimplemento do dever absoluto de não causar dano, no sentido 
de ser oponível a todos os que estão sujeitos ao direito brasileiro.69 

 

De tudo que foi dito e mais uma vez evidenciando o desenvolvimento da 

obrigação como um processo, abre-se a possibilidade de cumprimento de todos, 

quase todos, alguns, quase nenhum ou nenhum dos deveres surgidos da relação. 

Assim, o inadimplemento comporta gradação. A divisão comumente apontada na 

literatura é a de inadimplemento absoluto ou definitivo, mora70, havendo, por parte 

de alguns autores71, apontamento sobre a violação positiva do contrato. 

 

1.5.1 Inadimplemento absoluto, mora e violação positiva do contrato 

 

Muito embora não estabeleça definição para o inadimplemento, limitando-se a 

elencar possíveis efeitos, o Código Civil de 2002 apresenta as bases legais para 

levar a feito as distinções entre as espécies de inadimplemento. 

Para a hipótese da inexecução de expressão tal que impeça ao credor a 

satisfação do interesse inserido na relação obrigacional, lhe é permitido recusar a 

prestação e exigir o pagamento de perdas e danos, conforme a dicção do artigo 395, 

parágrafo único: 

 

Art. 395. [...]. 
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao 
credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e 
danos. 

                                            
69 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.  231. 
70 Por opção metodológica, adotaremos o termo “mora” em detrimento de “inadimplemento relativo”, 
conforme proposto por Jorge Cesa Ferreira da Silva: “Alguns autores referem-se à mora como 
‘inadimplemento relativo’. Ainda que essa classificação seja correta se considerados apenas os 
interesses na prestação, ela deve ser evitada. Ocorre que uma tal denominação dá a impressão de 
que o campo do descumprimento obrigacional seria totalmente absorvido por essas duas hipóteses 
iniciais (‘inadimplemento = absoluto + relativo’), o que é falso. Ao lado delas, põe-se também a não-
realização de interesses outros que não os da prestação (deveres laterais de conduta), hipótese 
coberta pela expressão ‘violação positiva do contrato’.” (SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. 
Inadimplemento das obrigações. (Coleção biblioteca de direito civil: estudos em homenagem ao 
professor Miguel Reale, v. 7) São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 42).  
71 Conferir: SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. 
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A mora, por sua vez, encontra indicativo de configuração no artigo 394, do 

mesmo diploma legal, correspondente ao artigo 955, do Código de 1916: 

 

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o 
pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e 
forma que a lei ou a convenção estabelecer. 

 

Como se percebe da leitura do dispositivo, a mora pressupõe a subsistência 

da possibilidade de cumprimento da prestação de modo que sejam satisfeitos os 

interesses subjacentes à celebração do contrato. 

Com base nos dispositivos transcritos, a literatura jurídica estabelece a 

distinção em inadimplemento definitivo e mora. 

O primeiro consiste no descumprimento ocorrido de modo a não mais permitir 

a satisfação dos interesses oriundos da relação obrigacional72. A adjetivação 

“definitiva” parece, portanto, mais adequada para qualificar o inadimplemento deste 

tipo.73 

A mora, por sua vez, se configura na inexecução passível de emenda, de 

purgação74, por subsistir interesse ao credor. 

Agostinho Alvim, discorrendo sobre o tema afirma o seguinte: 

 

O inadimplemento, por parte do devedor, pode ser absoluto, ou, 
traduzir-se em simples mora: inadimplemento absoluto e 
inadimplemento-mora, subdividindo-se o primeiro deles em 
inadimplemento absoluto total ou parcial. Dá-se o inadimplemento 
absoluto quando a obrigação não foi cumprida, nem poderá sê-lo, 
como no caso de perecimento do objeto, por culpa do devedor. Mais 
precisamente: quando não mais subsiste para o credor a 
possibilidade de receber. [...] Haverá mora no caso em que a 
obrigação não tenha sido cumprida no lugar, no tempo, ou na forma 
convencionados, subsistindo, entretanto, a possibilidade de 
cumprimento.75 

 

Pontes de Miranda aponta que o termo mora vem de “memor”. Segundo o 

                                            
72 Trata-se de lição tradicional entre nós. Sobre o tema, conferir: ALVIM, Agostinho. Da Inexecução 
das Obrigações e suas Consequências. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 1980, p. 44-45. 
73 MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil: do inadimplemento das 
obrigações. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). 2. ed. vol. 5, t. 2. Rio de Janeiro: Forense, 
2009, p. 220-221. 
74 Artigo 401, do Código Civil de 2002. 
75 ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 5. ed. São Paulo, 
Saraiva, 1980, p. 7. 
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autor a “memória está em causa, o têrmo, a condição e a interpelação lembram; o 

devedor obrigado, que deixa de adimplir, incorre em mora. De ordinário, a mora 

traça linha, no tempo, e durante o percurso consumam-se as suas consequências”.76  

Muito embora se configure a mora do devedor como violação do dever de 

prestar, supondo a chegada do termo estabelecido (dies) ou da interpelação 

(interpellatio) para tanto, juntamente a tal definição, que remete ao tempo do 

cumprimento, deve ser adicionada a verificação da forma e do lugar da prestação, 

como consignado no artigo 394, do Código Civil (artigo 955, do Código de 1916). A 

mora transborda, portanto, ao requisito meramente temporal.  

Tratando-se de negócio jurídico fixo77, por sua formatação típica, não se pode 

admitir a mora, pois já se consigna expressamente, em espécie de declaração de 

desinteresse antecipada, a impossibilidade do recebimento da prestação, se 

passado o dia em que se há de adimplir.  

Pelo reconhecimento dos deveres secundários e laterais, estes devem 

também compor a análise do adimplemento, sendo relevantes, por consequência, 

para a verificação e qualificação da mora. Assim, Karl Larenz ensina:  

 

El deudor no sólo está obligado simplemente a cumplir la prestación, 
sino que ha de realizarlo diligentemente [...]. Pero si la cumple de 
modo negligente y su descuido origina daños adicionales o 
suplementarios al acreedor (prescindiendo de que de esa forma 
quede o no plenamente satisfecho su interés en la prestación) el 
deudor responderá igualmente por ellos.78 

 

Nesse mesmo sentido, calcado no disposto no artigo 422, do atual Código 

Civil, é o Enunciado nº 24 da I Jornada de Direito Civil do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo CC, 
a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, 
independentemente de culpa. 

 

Ainda na mesma linha, Giovanni Ettore, defende que a mora deve ser 

                                            
76 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 26. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 61. 
77 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 268. 
78 LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones. t. 1. Tradução: Jaime Santos Briz. Madrid: Editorial 
Revista de Derecho Privado, 1958, p. 362. 
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estudada, “como instituto dinâmico, investigada de acordo com valores e padrões 

incorporados pelo Código Civil de 2002, especialmente a boa-fé objetiva, a função 

social do contrato e a vedação ao abuso de direito”.79 

A distinção do inadimplemento absoluto para a mora e para a violação 

positiva do contrato está, pois, na possibilidade da prestação satisfazer o interesse 

daquele que por ela é prejudicado, levando em conta os direitos e deveres primários, 

secundários e laterais. Pontes de Miranda, comentando sobre a mora, traz o 

seguinte: 

 

Se o que devia não adimpliu, de modo que o que tinha direito não 
recebeu, e êsse exigiu e não se lhe prestou, ou e aquêle foi adimplir 
e viu recusada a prestação, ficam a meditar, a recordar, pelo tempo 
fora. O que não adimpliu ou o que recusou se põe em retardo, se 
atrasa, e êsse escorrer de tempo, essa demora, em que se pode 
prestar e não se presta, ou em se poder receber e não se recebe, é o 
tempo da mora; por abreviação, a mora. Mora do devedor (mora 
debitoris) é o retardo, a demora, contrária a direito, da prestação, por 
alguma causa imputável a êle. Mora do credor (mora creditoris, mora, 
accipiendi) é o retardo no adimplemento pelo credor, porque o credor 
omite a cooperação indispensável. Não há mora sem demora; por 
isso mesmo, se a prestação não mais pode ser feita, não há mora: 
há impossibilitação da prestação.80 

 

Pelo que se transcreveu, percebe-se a mora como um efeito decorrente de 

fato, motivo pelo qual Pontes de Miranda critica a tentativa de acomodá-la, como 

fato, na teoria do fato jurídico 81. Diz que desde “que não se prestou no momento em 

que se deveria prestar, inicia-se o estado de mora. A mora é estado”82-83, sendo 

pressupostos para sua constituição “(a) que exista e seja eficaz a obrigação (não só 

a dívida), e (b) que as circunstâncias, segundo a lei, sejam para que o devedor deva 

                                            
79 NANNI, Giovanni Ettore. Mora, In: Teoria geral dos contratos. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 
577. 
80 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 199. 
81 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p.206. 
82 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 213. 
83 “A mora não é fato jurídico; é efeito de fato jurídico. Desde que se compôs o suporte fáctico do art. 
960, alínea 1.8, ou do art. 960, alínea 2.8, ou do art. 961, ou do art. 962, sem que a espécie do art. 
963 pré-exclua a incidência de qualquer daquelas regras jurídicas, há o fato jurídico do ilícito relativo, 
ou absoluto (art. 962), com o início de estado contrário a direito, de que resultam a mora e as 
conseqüencias da mora (mora-efeito, a produzir efeitos). O fato jurídico foi a violação da obrigação, 
ou a infração de dever por ato ilícito absoluto. Durante o estado contrário a direito (= durante a mora), 
pode o devedor prontificar-se à prestação, acrescida dos prejuízos decorrentes desde a mora até o 
dia da oblação (art. 959).” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 256-257). 
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adimplir”84. 

A mora, podendo ser imputada a ambos os polos da relação jurídica 

obrigacional, tem seus efeitos potenciais irradiando com igual alcance a credor e 

devedor. 

A mora do credor, para Pontes, “é fato complexo, que entra no mundo jurídico 

e altera a relação jurídica. É atraso no adimplemento, por ter o credor omitido a 

cooperação, especialmente a recepção, indispensável à liberação do devedor”.85 

A mora do devedor, por sua vez, “resulta do não-adimplemento. Há violação 

de dever e de obrigação. O devedor havia de prestar, e não prestou no tempo, lugar 

e forma devidos”86. 

É de se dizer, ainda, que o inadimplemento ocorre, mais usualmente, por 

violação negativa da pretensão, entretanto, pode se configurar por violação positiva. 

Sobre tais modalidades, assim se posicionou Pontes de Miranda: 

 

A violação da relação jurídica por ato ilícito relativo não provém 
sòmente do não-adimplemento. Não cumprindo a obrigação "pelo 
modo" devido (art. 1.056), responde o devedor por perdas e danos. 
Há a violação negativa e a violação positiva: paga, porém mal, 
causando dano à pessoa, ou ao seu patrimônio, como se tem de 
pagar a quem vai viajar, ao cais, alta quantia, e o faz em notas de um 
ou dois cruzeiros, ou se paga à porta do banco A, como se 
estipulara, mas no momento exatamente em que se fechava a porta, 
ou se, tendo de pagar um milhão de cruzeiros, pretende que se 
recebam dólares, ainda que, fàcilmente, dêem aquêle preço, ou 
mais. Aqui, nem está em exame a impossibilidade superveniente da 
prestação, nem o atraso em ser feita: o adimplemento foi defeituoso, 
ou, melhor, ruim, inclusive se, em se tratando de prestações 
sucessivas, quando o credor delas precisava, pelo negócio jurídico, 
ou pelo ato jurídico stricto sensu, "em globo", pôsto que 
"sucessivamente" (os alugueres para pagar juros de hipoteca do 
prédio), o devedor deixa de entregar uma delas; o devedor falha à 
permanência na cooperação e assim exclui a confiança, ou quebra a 
continuidade mesma do interêsse (H. STAUB, Die positiven 
Vertragsverletzungen, 2.ª ed., 50 s.). Pretendeu H. STAUB criar outra 
classe de violação, que seria aquela da comunicação do devedor, 
prévia, de que se recusa ao adimplemento (= comunicação de que 
não adimplira; portanto, comunicação de ato futuro). Contra isso 
argüiu-se: se o devedor, de antemão, manifesta a vontade 
(irrelevante!) de não adimplir, ou se exterioriza, ainda que 

                                            
84 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 216. 
85 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 283. 
86 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 221. 
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comunique, o conhecimento do fato próprio negativo futuro (não 
adimplira), apenas põe em perigo, ou mostra ter pôsto em perigo a 
execução do que lhe incumbe; ainda não violou a relação jurídica, - 
ameaçou-a apenas.87 

 

Seja qual for o sujeito responsável pela mora ou pela violação positiva, é de 

se perquirir, ainda, sobre necessidade de presença da culpa para sua verificação. 

Pontes de Miranda afirma que os “glosadores não falaram de culpa, ao definirem 

mora [...]. Depois – desde o século XVII – foi que se preocuparam com ela”88, 

ligando aos sentidos dados à culpa, no direito romano, as afirmações que a ligavam 

à mora89. 

Por vezes, no estudo em tais fontes, se confundia ilicitude e culpa, por outras, 

entrelaçava-se indevidamente conceitos sobre impossibilidade e mora, deixando de 

atentar à possibilidade da configuração da mora sem que o mesmo ocorresse com a 

culpa90.  

No sistema jurídico brasileiro, por força do artigo 397, caput e parágrafo único, 

do Código Civil, equivalente ao artigo 960, do Código anterior, a mora do devedor 

resulta da regra dies interpellat pro homine ou, não havendo termo estabelecido, da 

interpelação.  

Se a culpa fosse um requisito essencial ao suporte fático da mora, não 

poderiam ser visualizadas situações de mora sem culpa, o que facilmente pode se 

verificar nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou exercício de direito de 

retenção91. 

                                            
87 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 2. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 320. 
88 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 206. 
89 “Cumpre notar-se que a expressão ‘culpa’ tem dois sentidos, no direito romano, o que concorreu 
para as afirmações que ligavam a mora à culpa.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 206). 
90 “As passagens das fontes do direito romano em que se apoiavam os sustentadores da teoria 
subjetiva da mora nada provam. Às vêzes confundem ilicitude e culpa, outras vêzes deixam de 
distinguir regras jurídicas sôbre impossibilidade e regras jurídicas sôbre mora, Em geral, não atendem 
a que o fato de haver mora com culpa não implica que não a haja sem culpa. [...] Só o fato de haver 
mora ex re, que não exige culpa do devedor [...], bastaria para que não se pudesse falar de culpa 
como elemento da mora.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 206-207). 
91 “Mora é falta ao adimplemento, não só demora, ou retardo. Pode não haver mora e haver 
responsabilidade pela culpa (impossibilidade, deterioração). Pode haver mora e não haver qualquer 
culpa (e. g., todos os devedores ao devedor faliram, a fazenda de onde lhe viria o dinheiro para pagar 
as notas promissórias incendiou-se ou foi inundada). Pode haver mora que não pode ser purgada, 
porque só se poderia prestar no momento em que, ex hypothesi, não se prestou. [...] Não há mora se 
o devedor justificàdamente exerce direito de exceção, e. g., direito de retenção. Ou se era de mister 
colaboração do credor, que a recusou ou deixou de dar oportunamente, ou se o credor tinha de vir 
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Pelo que se vê, a culpa é elemento externo à mora92, de modo que sua 

ocorrência se dissocia da intencionalidade daquele que lhe dá causa.  

Tudo o que se disse sobre a desnecessidade de culpa para a configuração da 

mora, por ser aquela elemento estranho à boa-fé objetiva, se aplica, igualmente, à 

violação positiva do contrato93. 

Entretanto, especialmente nas situações que envolvem a impossibilidade 

objetiva, total ou parcial, de prestar94-95, a culpa não deixa de ter relevância em suas 

eventuais consequências para quando a mora ou a violação positiva já se encontre 

configurada96. Entender o inadimplemento a partir de suas possíveis configurações 

se mostra de grande utilidade, na medida em que se pode, a partir de então, 

estabelecer a aplicabilidade de determinados efeitos a cada uma delas.  

                                                                                                                                        
buscar a prestação e não veio, ou se no próprio negócio jurídico se permitiu que a prestação não se 
fizesse no dia marcado, sem pressuposto de circunstâncias ou não.” (PONTES DE MIRANDA. 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-
2013, p. 212). 
92 “O devedor, que deixa de adimplir, ou o faz porque não quer (aí há culpa, porém como elemento 
que pode estar ou não estar no suporte fáctico da mora), ou porque não pode (ai, não há culpa, mas 
pode haver mora). O próprio não querer, tratando-se de retardamento, pode ter justa causa, o que 
mais gritantemente evidencia que tôda alusão à culpa é perturbadora da exposição.” (PONTES DE 
MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012-2013, p. 212). 
93 “Também a respeito da infração positiva do contrato, ou, em geral, de insatisfatoriedade do 
adimplemento, não há trazer-se à tona o problema da culpa (ANDREAS VON TUHR, Der Allgemeine 
Teil, III, 461; H. SIBER, em G. PLANCK, Kommenentar, XI, 1, 249 s.). Quem recebeu a prestação e 
alega que o adimplemento não foi satisfatório, tem de provar o defeito (= insatisfatoriedade), os danos 
e a relação causal entre a violação positiva e o dano. Não tem de provar culpa, pôsto que o devedor 
possa provar que, ainda que o adimplemento houvesse sido satisfatório, o dano teria ocorrido 
(analogia com o art. 957, in fine, do Código Civil).” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 248). 
94 “A propósito da impossibilidade e da mora, é preciso que se preste a máxima atenção. A 
impossibilidade é tratada pelo sistema jurídico segundo as atitudes possíveis por parte do devedor. A 
mora só diz respeito à inexecução da dívida. Quem incorre em mora falhou ao inadimplemento. Se a 
impossibilidade ocorrera (e a impossibilidade é que se regula conforme as atitudes do devedor, e. g., 
culpa, dolo, nem dolo nem culpa), não há pensar-se em mora, que supõe ser possível o 
adimplemento ao tempo e no lugar em que se há de adimplir. AÍ é que está tôda a dificuldade de 
precisões conceptuais em que tropeçam todos os que, em vez de prestar atenção aos suportes 
fácticos da impossibilitação e do inadimplemento, se põem a ver elementos ocasionais, mas, sempre, 
simples elementos do suporte táctico da impossibilitação, isto é, da impossibilidade superveniente ao 
nascimento da dívida mas anterior à inexecução.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 139). 
95 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 185-191. 
96 O credor, ao chegar o momento em que o devedor deixa de adimplir, não sabe (ou pode não saber) 
porque não houve o adimplemento: ou houve simples mora, ou falta por alguma causa de 
impossibilitação. As conseqüencias é que dependem da culpa, ou do caso ou fôrça maior, não a mora 
em si. A mora é apenas a falta ao adimplemento, a impontualidade no tempo. Desde que não se 
prestou no momento em que se devia prestar, inicia-se o estado de mora. A mora é estado. No direito 
brasileiro, a prática do ato ilícito, ou ato-fato ilícito, ou a ocorrência do fato ilícito stricto sensu é 
simultânea ao início do estado de mora (art. 962).” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. 
Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 213). 
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 Para o presente trabalho, entretanto, as decorrências do inadimplemento 

absoluto não têm o mesmo relevo das advindas da mora97 e da violação positiva do 

contrato, motivo pelo qual se passa a analisá-las. 

 

1.5.2 As consequências da mora e da violação positiva do contrato 

 

A partir da configuração da mora, passam a irradiar, para o devedor ou 

credor, conforme o caso, uma gama de efeitos, que alteram a relação jurídica 

obrigacional98. 

A mora por parte do credor tem como pressupostos apontados por Paulo 

Lôbo, baseando-se em Pontes de Miranda99, os seguintes: 

 

a) que o devedor possa prestar (não basta a intenção), ou seja, que 
a prestação seja exigível; 
b) que o devedor pratique os atos necessários para prestar no lugar, 
tempo e forma devidos, fazendo oferecimento efetivo das prestações 
(oblação), exigindo a cooperação do credor; 
c) que haja recusa do credor, ou que este tenha impedido o 
adimplemento, ou que tenha omitido a cooperação necessária.100 

 

Pontes de Miranda, em passagem específica sobre o tema, apresenta como 

pressupostos da mora do credor a enumeração101, a permissão de prestar, a 

                                            
97 “O estudo da inexecução das obrigações abrange não somente o inadimplemento absoluto, como 
ainda, e principalmente, a mora. Dizemos principalmente, porque o inadimplemento absoluto da 
obrigação é assunto menos importante e dificultoso do que a mora.” (ALVIM, Agostinho. Da 
Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 5. ed. São Paulo, Saraiva, 1980, p. 1). 
98 “A mora altera a relação jurídica obrigacional. A mora ainda não é a resolução ou a resilição, ou a 
indenização, ou outra das suas conseqüencias. Daí dever-se tratar da mora na parte do direito das 
obrigações em que se analisam as alterações das relações jurídicas obrigacionais.” (PONTES DE 
MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2012-2013, p. 185-191). 
99 “Para que a mora creditoris se dê, é preciso que: a) ao que presta seja permitido prestar e possa 
prestar, porque, se não lhe é permitido, ou ainda não no é, ou não pode prestar no momento de o ter 
de fazer, não se há de pensar em omissão do credor (e. g., estabeleceu-se que só se prestaria no dia 
certo e nunca antecipadamente, ou que o negócio seria a data fixa, Fixgeschäft, como a passagem 
pelo avião das 8 horas, no dia 5; ou ocorreu impossibilidade da prestação); b)que tenha havido o ato, 
positivo ou negativo, de prestar, ou de preparação para isso até o ponto em que só seria preciso o ato 
do credor, e tal apresentação da prestação tenha sido no tempo devido, no lugar devido e conforme o 
conteúdo da dívida, e tenha praticado o ato quem o podia praticar para solver; c) que do lado do 
credor tenha havido ato ou omissão que impediu o adimplemento.” (PONTES DE MIRANDA. 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-
2013, p. 288). 
100 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.  241. 
101 “Para que haja mora, é preciso: a) que ao devedor (ou ao terceiro, segundo o art. 930 e parágrafo 
único do Código Civil) seja permitido prestar e o possa; b) que inicie o ato de adimplemento, de jeito 
que o inadimplemento seja imputável ao credor (ainda que culpa não tenha êsse, porque a culpa é 
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oblação102 (real ou verbal)103, a falta de cooperação e a natureza do ato, negativo ou 

positivo, do credor104. 

Se configurando esta face da mora, surgem ao devedor algumas vantagens 

legais, a seguir elencadas: 

 

a) libera o devedor de toda a responsabilidade a respeito do objeto 
da prestação, em geral; 
b) isenta o devedor da responsabilidade pela conservação da coisa 
que deve entregar ou restituir ao credor; os riscos, inclusive de seu 
perecimento, passam para o credor; 
c) obriga o credor a ressarcir ao devedor as despesas efetuadas com 
a conservação da coisa após o início da mora; enquanto não for 
ressarcido, o devedor tem o direito de retenção sobre a coisa; 
d) sujeita o credor a receber a coisa, no valor mais favorável ao 
devedor, se tiver havido variação após o início da mora; 
e) interrompe a fluência dos juros, inclusive compensatórios, ou 
penas convencionais, exceto a atualização monetária, que continua 
exigível (STJ, REsp 437652); 
f) impede o credor de valer-se da exceção do contrato não cumprido, 
sob alegação de que o devedor não cumpriu sua prestação. 
As consequências podem ser resumidas em uma regra geral: 
havendo mora do credor, o devedor somente responde por dolo.105 

 

Mais uma vez valendo-se do ensinamento de Pontes de Miranda, é de se 

consignar que a mora do credor tem, em potencial, o efeito de atenuar a 

                                                                                                                                        
estranha aos pressupostos da mora do credor); c) que o credor não haja recebido (= haja recusado), 
ou haja omitido ato positivo ou negativo de cooperação indispensável a que se desse o 
adimplemento.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 294). 
102 “A oblação é a apresentação ou a prática de algum ato que seja início de adimplemento, ou 
simples comunicação, se, in casu, basta (oblação verbal, mímica, ou por sinal). A oblação há de ser 
conforme o conteúdo, tempo e lugar da prestação. Há de ser feita pelo próprio devedor, ou por 
pessoa a que se permita fazer, e dirigir-se ao credor ou a pessoa a que se possa eficazmente pagar.” 
(PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012-2013, p. 297). 
103 “Discute-se se a oblação há de ser real (Realoblation), ou se há de ser verbal. Se a oblação tem 
de ser real, precisa o devedor fàcticamente já ter iniciado a entrega. Se há de ser verbal, tem o 
devedor de comunicar que está pronto a prestar e em verdade já vai prestar [...]. Não há solução a 
priori. Depende da natureza da dívida, das circunstâncias, da interpretação do negócio jurídico e da 
lei [...]. Para Paul Hirsch (Zur Revision der Lehre vom Gläubigerverzuge, 207), a regra, é ser de exigir-
se a oblação verbal, por só ser necessária a oblação real nas obrigações de ir levar, onde levar e 
prestar são inseparáveis.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 299). 
104 “O credor há de ter faltado à cooperação indispensável ao adimplemento, quer por omissão de ato, 
ou prática de ato, ou por ter-se recusado a receber. Receber sem ser como cumprimento não é 
receber pré-excludente da mora creditaria. 
Se o devedor que tem de prestar simultâneamente à contraprestação inicia o adimplemento e exige a 
contraprestação, o credor incorre em mora de receber, se, ainda que esteja disposto a receber, não 
faz oblação da contraprestação.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. t. 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 301). 
105 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p.  242. 
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responsabilidade do devedor, atribuindo os riscos ao credor, dando àquele a 

possibilidade de liberar-se definitivamente, surgindo ainda a pretensão, para o 

devedor, de restituição dos gastos que tenham sido indispensáveis, sejam em razão 

da oblação ou da guarda106. 

Em relação à mora do devedor, há um espectro maior de nuances que 

merecem atenção. 

Apresenta-se como primeira consequência a responsabilização por todos os 

prejuízos causados ao outro lado da relação em razão do cumprimento inexato, 

incluídos aí “juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, conforme o disposto no 

artigo 395, do Código Civil. 

Nas palavras de Pontes de Miranda, mencionando o artigo 957, do Código de 

1916:  

 

Depois da mora, ainda nas espécies em que só há inadimplemento 
ou adimplemento ruim com o ato do devedor, as conseqüencias da 
mora são segundo o art. 957 do Código Civil. Tudo que acontece lhe 
é imputável, devido ao estado de mora que se criou. 
O devedor que incorreu em mora e envia, com atraso, a mercadoria, 
assume o risco dos acidentes, inclusive ferroviários, marítimos e 
aeronáuticos. Sòmente se forra à responsabilidade se alega e prova 
que o dano ocorreria ainda que a prestação tivesse sido cumprida 
oportunamente [...].107 

 

Há, em seguida, por força do artigo 399, do Código Civil de 2002, a 

perpetuação da obrigação, que faz aquele em mora responsável pela 

impossibilidade da prestação, mesmo que resultante de caso fortuito ou de força 

maior, se estes vierem a ocorrer durante o atraso, exceto se provar isenção de 

culpa108 ou que o dano ocorreria independentemente do adimplemento oportuno. 

                                            
106 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 310. 
107 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 263. 
108 A expressão “isenção de culpa” parece falha quando inserta em um dispositivo que trata de mora, 
pois tecnicamente, provada a isenção de culpa não se constituirá mora. Neste sentido, conferir 
Pontes de Miranda: "Com a mora, o devedor tem de responder pela guarda e conservação da 
prestação mais estritamente do que responderia, se não tivesse havido. No Código Civil, art. 957, diz-
se que ‘o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito, ou fôrça maior, se êstes ocorrerem durante o atraso; salvo 
isenção de culpa’, mas logo ressaltam a impropriedade da expressão e contradição que existiria em 
admitir impossibilidade resultante de caso fortuito ou fôrça maior com culpa e impossibilidade 
resultante de caso fortuito, ou força maior sem culpa. Ou a alusão à ‘isenção de culpa’ é aquela que 
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É de se ressaltar, também, que havendo mora, e se convertendo em 

impossibilidade da prestação satisfazer o interesse do credor (inadimplemento 

definitivo, portanto), o “sistema jurídico pré-elimina a constituição em mora. Os juros 

moratórios começam de fluir desde que se infringe alguma das cláusulas sôbre 

lugar, tempo, forma e qualidade do pagamento”109. 

Por isso é que tais previsões, muito embora semelhantes às do artigo 389, do 

mesmo Código, com elas não se confundem, já que a hipótese elencada neste é 

para o inadimplemento definitivo110.   

Voltando-se mais uma vez aos deveres acessórios e laterais, pode se afirmar 

que a previsão do artigo 389 aplica-se inteiramente a eles. Se, no caso concreto, 

não forem prejudiciais à realização da prestação principal, mas ainda assim 

restarem descumpridos, subsiste pretensão a ser satisfeita em relação a eles. 

E, sendo oferecida a prestação após a configuração da mora, aquele a quem 

é devida pode aceitá-la, independente de ressalvas, sem que isso configure 

renúncia das pretensões indenizatórias dali surgidas. 

Pode ocorrer, ademais, situação na qual a mora se dá somente em relação à 

parte da prestação. Neste caso, o credor pode, alternativamente, exercer sua 

pretensão em relação ao restante da prestação, mais as perdas e danos 

respectivos, ou em relação ao todo, se não tiver interesse no que fora prestado e na 

execução do restante, devendo restituir o que eventualmente recebeu, ou, ainda, na 

resolução ou resilição, tratando-se de contrato bilateral111. 

Existe, por fim, consequência de suma importância para o presente estudo. 

Nos contratos em que haja reciprocidade de prestações, a mora dá azo, em tese, à 

                                                                                                                                        
se enuncia em seguida (‘dano [que] sobreviria, ainda quando a obrigação fôsse oportunamente 
desempenhada’), ou foi lapso do legislador, que pôs a expressão ‘culpa’ em lugar de ‘ligação causal’.” 
(PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2012-2013, p. 264-265). 
109 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 263-264. 
110 “À diferença da indenização pela mora, que é junto à prestação, adicionada a ela, a indenização 
por inadimplemento, que é em lugar, da prestação, substitui a prestação, faz-lhe as vêzes. Por isso, a 
técnica legislativa teve de separar as duas regras jurídicas: a do art. 956 (perdas pela mora) e a do 
art. 956, parágrafo único, que concerne à indenização pelo inadimplemento. Essa indenização 
sòmente cabe se a prestação se tornou inútil ao credor (= o credor não mais tem interêsse na 
execução). É, pois, elemento do suporte fáctico, ter desaparecido o interêsse do credor no 
adimplemento tardio. Sem essa ‘inutilidade’ sem essa desaparição de intêresse, o art. 956, parágrafo 
único, não incide; portanto, não pode o credor enjeitar a prestação e exigir, em vez dela, a satisfação 
de perdas e danos.” (PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 
23. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 272-273). 
111 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 269-270. 
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aplicação judicial da cláusula resolutiva legal, conforme disposto no artigo 475, do 

atual Código Civil: 

 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução 
do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em 
qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. 

 

Diz-se “em tese”, tendo em vista a teoria do adimplemento substancial, pela 

qual, uma vez configurado adimplemento desta qualidade, fica impedida a operação 

da resolução da relação jurídica contratual, quando se obtiver a satisfação, em 

determinada medida, do interesse112, remetendo-se a outros meios de satisfação. 

Afinal, se a mora, em determinadas hipóteses, comporta purgação e, assim, 

permite que o interesse útil do lesado por ela seja satisfeito, embora tardiamente, 

não se pode tomar como primeira opção a resolução. 

É de se destacar, por oportuna, diferença havida entre a disposição 

respectiva no Código anteriormente vigente e o atual. 

O parágrafo único, do artigo 1.092, do Código de 1926, assim dispunha: 

 

Art. 1.092. [...] 
Parágrafo único. A parte lesada pelo inadimplemento pode requerer 
a rescisão do contrato com perdas e danos. 

 

Estava presente o termo “requerer”, que no atual Código se fez substituir por 

“pedir”. “Pedir” não tem como sinônimo “exigir”, como pode ocorrer com “requerer”. 

Pontes de Miranda, comentando a pretensão à resolução do contrato bilateral 

surgida em razão da mora113, já aponta para a diferença entre os termos: 

 

O Código Civil, art. 1.092, parágrafo único, absteve-se de falar em 
condição; e deu ao credor a pretensão à resolução do contrato. 
“Requerer” está, no art. 1.092, parágrafo único, em vez de “pedir ao 

                                            
112 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao Código Civil: da extinção do contrato. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011, v. 4, t. 2; e ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 
5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 124-132. 
113 “Pouco afeitos ao trato das condições tacitamente inexas, alguns juristas pensaram no art. 1.092, 
parágrafo único (resolução ou resilição por inadimplemento), onde de modo nenhum se trata de 
condição: a condição geraria direito expectativo a favor daquele que não tivesse o direito atual, ao 
passo que, no que se refere ao art. 1.092, parágrafo único, o direito do contraente, nos contratos 
bilaterais, nasce do inadimplemento da prestação e é direito formativo gerador, que se exerce por 
ação e nada tem com a interpelação do art. 119, parágrafo único.” (PONTES DE MIRANDA. 
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 5. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012-2013. 
p. 210). 
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juiz”, “demandar judicialmente pela resolução” [...]. Trata-se de 
exercício de direito formativo-extintivo [...].114 

 

No código anteriormente vigente, havia interpretação razoável, partindo do 

termo “requerer” que levasse à imposição, por parte do lesado pela mora, da 

resolução da relação jurídica obrigacional. Na atual redação, entretanto, não parece 

subsistir tal interpretação, levando à necessária avaliação dos fatores que 

contornam a relação jurídica afetada pela mora. 

Mesmo cientes das eventuais consequências da mora, parece certo que a 

observação de sê-la aquele cumprimento insuficiente, mas não definitivo, por ainda 

permitir emenda, desde que satisfaça o interesse da parte lesada, merece 

aprofundamento na análise. E isso se deve à relevância de se estabelecer, tanto 

quanto possível, critérios objetivos para a sua verificação, especialmente quando da 

necessidade de aplicação de institutos correlatos ou dependentes dela.  

Pelo que foi dito, é sobre o instituto do adimplemento substancial que serão 

traçadas as próximas linhas. 

                                            
114 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 266. 



 

2 A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

Pode se considerar substancial aquele adimplemento que, mesmo 

incompleto, é próximo do desejado, de maneira que não lhe são aplicadas, 

necessariamente, todas as consequências que podem advir da mora. É, assim, tão 

significativo, que permite dizer ter havido o cumprimento quase integral das 

obrigações contratualmente assumidas. 

Tal conceito certamente necessita de aprofundamento na análise de seus 

elementos, especialmente para investigar a quais tipos de deveres (principais, 

acessórios e laterais) se aplica, verificando, ainda, eventual pertinência quanto aos 

critérios valorativos quando de sua aplicação pelo Poder Judiciário brasileiro.  

Tendo em conta a teoria ter origem em ordenamento jurídico de common law, 

necessária rápida passagem sobre seu surgimento, com o cotejo da presença e 

forma atual em outros ordenamentos, para a identificação de elementos que possam 

embasar sua aplicação no direito brasileiro. Os critérios para a valoração da 

substancialidade do adimplemento, em cada um dos ordenamentos a seguir 

abordados, serão objeto de análise no capítulo seguinte. 

 

2.1 Antecedentes e reconhecimento atual no direito estrangeiro e supranacional. 

 

A teoria do adimplemento substancial é oriunda do sistema da common law, 

estruturando-se, pois, sobre decisões e precedentes judiciais. Particularmente 

quando ao motivo de surgimento da teoria, podemos identificá-la na tentativa de 

encontrar uma alternativa para que o contrato não fosse sacrificado pela resolução 

quando o fim principal do programa contratual tivesse sido atingido de forma 

substancial, mesmo que não cumprido totalmente. 

Muito embora a literatura estrangeira remeta ao caso Kingston versus 

Preston, julgado em 1774, como a mais antiga forma de aplicação da teoria da 

substantial performance115, analisando-o, percebe-se que naquele caso não se 

aplicou a teoria em si, mas foram estabelecidos importantes parâmetros116 que 

                                            
115 BECK, Anthony. The doctrine of substantial performance: conditions and conditions precedent. The 
Modern Law Review, v. 38, n. 4, p. 413-428, jul. 1975, p. 415-416. 
116 Preston era um comerciante de seda, Kingston, seu aprendiz. No acordo entre eles, Preston 
concordou em se aposentar depois de 15 meses, vendendo o negócio para Kingston. Kingston 
deveria pagar pelo negócio em parcelas mensais e fornecer garantia para o caso de incumprimento, o 
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permitiram, cinco anos após, no caso Boone versus Eyre, julgado em 1779 na 

Inglaterra, sua a aplicação, por juízo de equidade117. Ao último é que se atribui, com 

maior razão, a primeira aplicação do que culminou na atual teoria do adimplemento 

substancial. 118 

No caso, Boone demandou contra Eyre em virtude de atraso, por parte deste, 

de determinado pagamento estipulado contratualmente.  

Pela relação jurídica estabelecida, Boone transferiria a propriedade de uma 

plantação e dos escravos nela presentes a Eyre, em troca de um pagamento inicial, 

sendo devida, ainda, determinada renda anual. Deveria, também, ser garantido o 

domínio e posse pacíficos durante todo o período em que Eyre fosse proprietário 

daquela plantação.  

Eyre, alegando descumprimento por parte de Boone em razão da fuga dos 

escravos do local, atrasou o pagamento da renda anual que lhe incumbia. Boone, 

então, cobra judicialmente o que acha devido. 

O pedido de Boone foi julgado procedente, sob o fundamento de que as 

obrigações dependentes não teriam sido descumpridas pela fuga dos escravos, já 

que esta não se inseria nas “cláusulas essenciais ligadas às obrigações recíprocas e 

correspectivas do contrato, cujo cumprimento era imprescindível”119. 

É importante fazer uma distinção entre “conditions” e “warranties” do direito 

                                                                                                                                        
que ele não fez.  Ao fim, Preston se recusou a transmitir o negócio para Kingston, justificando que 
este não teria fornecido a garantia prevista no contrato. Kingston afirmou que as duas obrigações, a 
sua, de oferecer garantia e a de Preston, de transmitir o negócio, seriam independentes. A corte, a 
partir disto, identificou três tipos de obrigações surgidas do contrato. As independentes, dependentes 
e mutuamente dependentes. Nas primeiras, a execução (performance) pelas partes independe da 
execução da contraparte e este era o argumento de Kingston em relação à ausência de garantia. Nas 
segundas, o cumprimento de uma das partes é uma condição prévia para o da outra. Quanto as 
terceiras, o cumprimento por uma parte, além de dependente do da outra, deve ocorrer 
simultaneamente. No caso, o tribunal considerou que a obrigação de Kingston, de oferecer garantia 
aos pagamentos para Preston, foi uma condição implícita precedente ao desempenho de Preston de 
transmitir o negócio. Como Kingston falhou em oferecer a garantia, a condição não foi cumprida, e 
Preston não tinha a obrigação de transmitir a empresa. (BECK, Anthony. The doctrine of substantial 
performance: conditions and conditions precedent. The Modern Law Review, v. 38, n. 4, jul. 1975, p. 
413-428). 
117 “[...] construída na Inglaterra, no século, XVIII, quando as Cortes de Equity perceberam as 
injustiças que um formalismo estrito ou um apego exagerado ao dogma da absolutização dos direitos 
poderiam provocar.” (BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro 
e em perspectiva comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 60). 
118 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 60-77, nov. 1993; SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos 
contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010 e BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução 
dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011 
119 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 25. 
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inglês, para melhor visualizar o caso apresentado. 

Conditions são cláusulas essenciais do contrato, ligadas às obrigações 

dependentes, que embasam a consideration, um “liame das obrigações recíprocas 

existentes em um contrato, pela qual o devedor obrigar-se-á a realizar determinada 

prestação sob a proposta concreta de que o credor irá retribuir, de alguma forma”120, 

não podendo deixar de ser cumpridas. Anelise Becker aponta a consideration como 

a contrapartida que estabelece a reciprocidade na relação obrigacional121. Seriam, 

em uma análise inicial, aquelas relacionadas aos direitos e deveres primários, já 

abordados no capítulo anterior. 

 As warranties, por sua vez, seriam obrigações independentes e “escapariam 

à reciprocidade contratual, de vez que acessórias, secundários”122, estando “em uma 

segunda ordem de importância e seu descumprimento, portanto, não afeta o 

equilíbrio contratual (consideration)”123. 

Além de sua configuração pela relevância vista no pacto em si, os integrantes 

da relação poderiam evidenciar, no instrumento contratual, o que configuraria uma 

condition, e isto, em nome da autonomia da vontade, seria tomado como absoluto 

pelos julgadores124. 

Analisando o julgamento em questão, Vivien Lys Porto menciona: 

 

[...] o referido julgador demonstra que quando há duas obrigações 
recíprocas direcionadas à totalidade da consideration de ambas as 
partes, elas são obrigações principais correspectivas, sendo que uma 
não subsiste sem a outra. Mas se elas constituem-se apenas uma 
parte da prestação principal (obrigações independentes), o 

                                            
120 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 25. 
121 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 61-62. 
122 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 61. 
123 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 62. 
124 “Distinguiam-se, então, conditions e warranties a partir de dois critérios: o primeiro, baseado na 
vontade das partes, que poderiam estabelecer o que eram conditions e o que deveria ser considerado 
warranties; o segundo, em que se tomava em conta a relevância do pacto considerado em si mesmo. 
Assim, seriam conditions os deveres que, uma vez descumpridos, afetassem diretamente a economia 
do contrato. Aqueles deveres que são tão essenciais que seu descumprimento acarreta o 
descumprimento do contrato em sua totalidade, de forma que poderá a outra parte buscar a 
resolução do contrato.” (BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do 
adimplemento substancial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 40). 
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inadimplemento pode ensejar o pagamento de perdas e danos, em 
razão do direito que a parte adimplente possui com base no contrato 
celebrado, e não deve demandar pela resolução como se fosse o 
descumprimento de uma obrigação principal125 

 

A solução dada para o caso foi considerar o descumprimento de Boone como 

ocorrido em relação a uma obrigação independente (warranty), julgando procedente 

o pedido de cobrança deste, condicionando-o, entretanto, ao pagamento de perdas 

e danos a Eyre. 

A formatação inicial da teoria do adimplemento substancial se deu, portanto, 

de modo que somente o inadimplemento das conditions, ou seja, da parte da 

prestação referente aos direitos e deveres primários, autorizaria a resolução. 

Não obstante ter sido originada no sistema inglês, inicialmente dentro dos 

moldes apresentados, a teoria do adimplemento substancial encontrou, com 

algumas diferenças, aceitação em outros ordenamentos jurídicos, bem como 

aprimoramento no próprio ordenamento inglês. 

 

2.1.1 Ordenamentos de commow law 

 

Ainda no país de seu surgimento, em virtude da crescente complexidade nas 

relações obrigacionais, tornou-se tarefa cada vez mais árdua identificar a 

importância de determinado dever, a ponto de se poder considerá-lo condition ou 

warranty, de modo a fazer surgir, sem nenhum impedimento, o direito formativo 

extintivo por parte do lesado pelo inadimplemento. Ademais, conforme consigna 

Bussata, a distinção era artificiosa, “na medida em que não considerava a gravidade 

do descumprimento, podendo, com isso, ainda assim, haver palco para a 

injustiça”126. 

Por vezes, deveres que seriam tipicamente warranties mostravam-se, em 

determinados arranjos obrigacionais, tão ligados à obrigação principal, que seu 

inadimplemento seria, em uma análise objetiva, suficiente para justificar a violação 

insuperável.  

A divisão de categorias proposta passou a representar um problema à 

                                            
125 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 26. 
126 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 41. 
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apreciação da ocorrência do adimplemento substancial, especialmente pela 

possibilidade que surgia da análise partir de uma premissa imutável que tal ou qual 

dever, abstratamente considerado, já consistiria em condition ou warranty. Nas 

palavras de Clemente Meoro: 

 

La distinción entre conditions e warranties no tiene en cuenta que el 
incumplimiento de un pacto esencial puede dar lugar a 
consecuencias irrelevantes y que el incumplimiento de un pacto a 
priori no esencial puede producir graves consecuencias para el 
acreedor. Además, la creciente complejidad de las relacionas 
contractuales dificulta extraordinariamente la calificación de un pacto 
simplemente como conditions o warranties.127 

 

Para superar tal dificuldade, passou-se a adotar a “própria base da distinção, 

que tem caráter estritamente objetivo. Trata-se de verificar se o inadimplemento é ou 

não fundamental (fundamental breach)”128. Com o deslocamento da análise para os 

elementos basilares da distinção, mesmo aquelas estipulações contratuais sobre o 

que consistiria em uma ou outra espécie de dever, poderiam ser afastadas pelo 

julgador129. 

Há, portanto, no atual direito anglo-saxão, subsidiariedade na resolução 

contratual130, que só pode acontecer quando reconhecida a quebra fundamental do 

contrato. O ponto de partida na análise do pedido de resolução daquele que se 

sentiu lesado é a verificação de o que fora adimplido ser insuficiente ao ponto de se 

reconhecer a existência de quebra fundamental131. Se a quebra com tal qualidade 

                                            
127 MEORO, Mario E. Clemente. La facultad de resolver los contratos por incumplimiento. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 262. 
128 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 62. 
129 “Uma vez que o critério é objetivo, ele não mais estará vinculado tão estritamente às estipulações 
acerca do que seja ou não condition: verificará a relação de fato entre O adimplido e a totalidade da 
prestação, embora seja aconselhável, para tanto, além de aferir a seriedade das conseqüências que 
de fato resultaram do descumprimento, verificar, também, a importância que as partes ‘parecem dar’ 
à cláusula infringida.” (BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro 
e em perspectiva comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 62). 
130 “When a person has expressly agreed to do an entire work for a specific sum of money his right to 
be paid that sum is conditional upon his having done the agreed work. But: [...] (iii) If the contract has 
been substantially performed, even though some small portion of the work has been badly done, he 
can claim remuneration, subject to a reduction in respect of the bad work.” (AUBREY L. Diamond; 
CORNISH, W.R.; GRABINER, A.S.; NOCK, R.S. Sutton and Shannon on contracts. Londres: 
Butterworths, 1970, p. 338. 
131 “Começou-se a cogitar, então, da gravidade do incumprimento para efeitos de outorga da 
resolução, como forma de proteger a contraparte. E a noção de substancial performance surgiu da 
inversão do ponto de vista do julgador, que de apreciar a gravidade a partir da inexecução, passou a 
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não for verificada, mantém-se o vínculo obrigacional, sendo aplicadas as 

consequências do adimplemento substancial132. 

De maneira similar ocorre nos Estados Unidos da América, pais que muito 

embora de common law, normatizou o regime jurídico dos contratos no Uniform 

Commercial Code (UCC), o qual traz, na seção 1-304, que “cada contrato ou dever 

no Código Comercial Uniforme impõe uma obrigação de boa-fé em seu desempenho 

e cumprimento”.133 No mesmo código, outras disposições mencionam a boa-fé, a 

exemplo do § 1-102 (3)134 e § 1-302 (2)135. 

Ainda em relação aos Estados Unidos, Vivien Lys Porto consigna o seguinte: 

 

A execução das obrigações correspectivas imposta no contrato pelo 
direito americano fica condicionada ao cumprimento das mesmas, 
segundo o padrão estabelecido pela boa-fé expressa por standards, 
representativos de normas de conduta relativas à execução 
previamente estabelecidas pelas partes, se houver interesse em 
determiná-las. É fato que os standards criados pelas partes estão 
dentro da norma cogente de boa-fé, sob pena de nulidade dos 
mesmos. Além disso, se as partes não estabelecerem que uma 
negligência grave constitui um standard passível de violação ao 
contrato, essa ação será considerada como fundamental para gerar o 
rompimento do vínculo contratual em razão dos padrões de conduta 
intrínsecos à boa-fé, cuja sanção da resolução será aplicada pelo 
magistrado, se necessário for.136 

 

Têm-se, pois, que naquele sistema legal o alcance do direito à resolução 

                                                                                                                                        
considerar a execução, a fim de determinar se ela satisfazia em substância a totalidade das 
obrigações estipuladas, apesar de sua imperfeição.” (BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento 
substancial no direito brasileiro e em perspectiva comparativista. In: Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 63). 
132 “Assim, por exclusão, as hipóteses que não ventilam violação à obrigação fundamental ensejam a 
caracterização do adimplemento substancial (substancial performance) ao se verificar objetivamente 
a maior proporção da parte cumprida da prestação, a ausência de importância da obrigação 
descumprida e da pouca, quase nula, gravidade do inadimplemento.” (SILVA, Vivien Lys Porto 
Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 38). 
133 Tradução livre. No original: “Every contract or duty within the Uniform Commercial Code imposes 
an obligation of good faith in its performance and enforcement.” 
134 Uniform Commercial Code, § 1-102 (3) The effect of provisions of this act may be varied by 
agreement, except as otherwise provided in this act and except that the obligations of good faith, 
diligence, reasonableness and care prescribed by this act may not be disclaimed by agreement but 
the parties may by agreement determine the standards by which the performance of such obligations 
is to be measured if such standards are not manifestly unreasonable. 
135 Uniform Commercial Code, § 1-302 (2) The obligations of good faith, diligence, reasonableness, 
and care prescribed by this act may not be disclaimed by agreement. The parties, by agreement, may 
determine the standards by which the performance of those obligations is to be measured if those 
standards are not manifestly unreasonable. Whenever this act requires an action to be taken within a 
reasonable time, a time that is not manifestly unreasonable may be fixed by agreement. 
136 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 40-41. 

http://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201#Contract
http://www.law.cornell.edu/ucc
http://www.law.cornell.edu/ucc/1/1-201#Goodfaith
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pode encontrar óbice na valoração da qualidade do adimplemento, autorizando-se, 

caso a falta seja de pouca expressão, sem configurar quebra essencial (fundamental 

breach), a manutenção da relação, ao despeito do pedido do credor. 

 

2.1.2 Ordenamentos de civil law 

 

Na Itália, há dispositivo legal expresso137, inserido no título II, do Livro Quatro, 

do Código Civil, atinente aos contratos em geral, que versa sobre a importância do 

inadimplemento. Pelo artigo 1.455, do Código Civil italiano, o contrato não pode ser 

resolvido se o inadimplemento de uma das partes é de scarsa importanza, tendo em 

conta o interesse da outra parte.  

De modo geral, para a incidência da disposição legal italiana não há distinção 

entre obrigações principais ou secundárias, limitando-se a estabelecer o critério 

geral da escassa importância do inadimplemento, que “deve ser correspondente ao 

interesse que a certeza e a tempestividade do adimplemento teria para a outra 

parte”138.   

Da mesma forma, no direito alemão. O Código Civil Alemão – Bürgerliches 

Gesetzbuch, apesar de não ter trazido, inicialmente, regra expressa sobre a 

valoração da gravidade do inadimplemento, passou a contar com o § 323 (5), 

dispondo, em sua parte final, que “se o devedor não cumprir sua obrigação em 

conformidade ao contrato, não caberá ao credor resolução contratual, quando a 

lesão obrigacional for insignificante”139. 

A redação original do parágrafo mencionado, no que importa, é a seguinte: 

 

§ 323 (5) [...]. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß 
bewirkt, so kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn 
die Pflichtverletzung unerheblich ist. 

 

Na parte final do dispositivo, que define o adimplemento substancial no direito 

                                            
137 A redação original do artigo Art. 1455 é “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una 
delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.” 
138 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 50. 
139 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 47. 
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alemão, o termo Pflichtverletzung parece remeter mais à “violação do dever”140 do 

que à, como traduziu Bussata, “lesão obrigacional”. Independentemente do que se 

adote, é de se notar que no direito germânico, além de previsão normativa expressa 

a manter o contrato em caso de descumprimento insignificante, também não se faz 

diferenciação acerca do tipo de dever (principal, acessório ou lateral) que venha a 

ser descumprido. 

Em Portugal, o adimplemento substancial está expresso no artigo 802, n. 2, 

do Código Civil, a seguir transcrito:  

 

Artigo 802.º (Impossibilidade parcial) 
1. Se a prestação se tornar parcialmente impossível, o credor tem a 
faculdade de resolver o negócio ou de exigir o cumprimento do que 
for possível, reduzindo neste caso a sua contraprestação, se for 
devida; em qualquer dos casos o credor mantém o direito à 
indemnização.  
2. O credor não pode, todavia, resolver o negócio, se o não 
cumprimento parcial, atendendo ao seu interesse, tiver escassa 
importância. 

 

A disposição apresentada se delineia da mesma forma que nos direitos 

italiano e alemão, tornando injustificável, impossibilitando, portanto, a resolução 

lastreada em ausência insignificante de parte da prestação que mantenha o 

interesse do credor, devendo este ser apreciado objetivamente, por meio da 

conjugação do artigo 793, nº 2141, com o artigo 808º, nº 2142, ambos do Código Civil 

Português.  

Ainda no Código Civil luso, há, no artigo 934º, o estabelecimento de um 

critério valorativo para a aplicação da teoria em situação específica e que será 

objeto de considerações mais adiante, pelo qual a falta de pagamento de uma só 

prestação que não exceda a oitava parte do preço não dá lugar à resolução do 

                                            
140 KOLLERT, Ana Maria Cortes. (Org). Langenscheidt taschenwörterbuch: portugiesish deutsch: 
von Lutz Hoepner. Berlin: Langenscheidt, 2001. 
141 Artigo 793.º (Impossibilidade parcial) 
1. Se a prestação se tornar parcialmente impossível, o devedor exonera-se mediante a prestação do 
que for possível, devendo, neste caso, ser proporcionalmente reduzida a contraprestação a que a 
outra parte estiver vinculada. 
2. Porém, o credor que não tiver, justificadamente, interesse no cumprimento parcial da obrigação 
pode resolver o negócio. 
142 Artigo 808.º (Perda do interesse do credor ou recusa do cumprimento) 
1. Se o credor, em consequência da mora, perder o interesse que tinha na prestação, ou esta não for 
realizada dentro do prazo que razoavelmente for fixado pelo credor, considera-se para todos os 
efeitos não cumprida a obrigação. 
2. A perda do interesse na prestação é apreciada objectivamente. 
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contrato. 

Inicialmente também sem previsão vigente sobre o adimplemento substancial, 

a Argentina amparava a aplicação da teoria no princípio da boa-fé143. Ricardo 

Lorenzetti, ainda que em comentários sobre os contratos de compra e venda 

internacionais, trata do princípio da conservação dos contratos, conforme segue: 

 

La resolución es regulada como un remedio de excepción, ya que lo 
que se pretende es mantener en lo posible la vigencia del contrato. El 
mecanismo de conservación del contrato y el régimen de incentivos 
para ello es muy fuerte, ya que las partes pueden obtener 
modificaciones de las obligaciones, e indemnizaciones sin llegar a la 
ineficacia. [...] 
La resolución sólo se puede fundar en un incumplimiento que sea 
esencial, es decir, que cause a la otra parte un perjuicio tal que la 
prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del 
contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto 
tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no 
lo hubiera previsto en igual situación.144 

 

Há, como em outros ordenamentos, a necessidade de observância da boa-fé 

na celebração, interpretação e execução dos contratos, como se vê no artigo 1.198, 

do Código Civil argentino: 

 

Art.1.198. Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse 
de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes 
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión.  

 

A manutenção da relação obrigacional frente ao descumprimento de 

importância mínima, na Argentina, se justificaria, portanto, na conjugação da boa-fé 

com o princípio da conservação dos contratos. 

Recentemente, em 8 de outubro de 2014, foi promulgado o novo Código Civil 

e Comercial argentino, elaborado por uma comissão presidida pelo Professor 

Ricardo Luis Lorenzetti. Com vigência a partir do dia primeiro de agosto de 2015, o 

novo diploma legislativo introduziu, por meio do artigo 1.084145, previsão expressa 

sobre a teoria do adimplemento substancial. Em tradução livre, diz o artigo que para 

                                            
143 MIQUEL, Juan Luis. Resolución de los contratos por incumplimiento. 2. ed. Buenos Aires: 
Depalma, 1986. p. 139-141. 
144 LORENZETTI. Ricardo Luis. Tratado de los contratos. t. 1, Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 
1999, p. 442. 
145 ARTÍCULO 1084.- Configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, el incumplimiento 
debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial cuando: […] 
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os fins da resolução, o inadimplemento deve ser essencial, tendo em conta a 

finalidade do contrato, além de estabelecer, em suas alíneas, algumas hipóteses, 

aparentemente não taxativas, nas quais se considera essencial o descumprimento e 

que serão objeto de análise mais adiante. 

Existem ordenamentos que, muito embora reconheçam a possibilidade de 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, não possuem previsão expressa 

para tanto, sendo necessária uma construção interpretativa por meio da conjugação 

de determinadas disposições legais ou principiológicas.  

Na França, é possível extrair a possibilidade de aplicação da teoria do 

adimplemento substancial, inicialmente, da previsão do artigo 1.184, do Código Civil, 

que traz a possibilidade de rejeição do pedido de resolução (o qual deve ser dar 

necessariamente pela via judicial): 

 

Article 1.184 
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera 
point à son engagement.  
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie 
envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de 
forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou 
d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. 
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au 
défendeur un délai selon les circonstances146 

 

Como se vê, em tal dispositivo reside unicamente uma possibilidade de 

purgação, de acordo com as circunstâncias. Entretanto, há ainda, a disposição do 

artigo 1.134: 

 

Article 1.134  
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites.  
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, 
ou pour les causes que la loi autorise.  
Elles doivent être exécutées de bonne foi.147 

                                            
146 Tradução livre: Artigo 1.184. A condição resolutória está sempre subentendida nos contratos 
sinalagmáticos, no caso de uma das partes não cumprir sua obrigação. 
Nesse caso, o contrato não será resolvido de pleno direito. A parte lesada pela não execução tem a 
escolha ou de forçar o outro à execução da convenção enquanto ainda seja possível, ou de 
demandar a resolução mais perdas e danos. 
A resolução deve ser demandada em juízo e poderá ser concedida ao demandado uma prorrogação 
de acordo com as circunstâncias. 
147 Tradução livre: Artigo 1.134. As convenções legalmente formadas têm o mesmo valor que a lei em 
relação às partes que as fizeram. 
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A análise conjunta dos dois dispositivos – possibilidade de rejeição dos 

pedidos de resolução e a necessária observância da boa-fé – pode levar o julgador à 

mesma ideia contida na teoria do adimplemento substancial. 

Da mesma forma, ocorre no direito espanhol. O direito à resolução consta do 

artigo 1.124, do Código Civil espanhol, com redação muito similar a do artigo 1.184, 

do Código Civil Francês: 

 

Artículo 1.124 
La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 
recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo 
que le incumbe. 
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la 
resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de 
intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun 
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare 
imposible. 
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber 
causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.148 

 

Já as disposições sobre a boa-fé, são encontradas nos artigos, 7, nº 1 e 

1.258, do Código Civil espanhol: 

 

Artículo 7 
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la 
buena fe 
 
Artículo 1.258 
Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde 
entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

 

É aplicável, portanto, a mesma utilização hermenêutica já comentada em 

relação ao direito francês, só cabendo resolução nos casos em que o 

descumprimento for substancial, desrespeitando a boa-fé. 

                                                                                                                                        
Elas só podem ser revogadas pelo seu consentimento mútuo, ou pelas causas que a lei admite. 
Elas devem ser executadas de boa-fé. 
148 Tradução livre: Artigo 1.124. A faculdade de resolver as obrigações se entende implícita nas 
recíprocas, para o caso em que um dos obrigados não cumprir o que lhe incumbe. 
O prejudicado poderá escolher entre exigir o cumprimento ou a resolução da obrigação, com o 
ressarcimento de danos e pagamento de juros em ambos os casos. Também poderá pedir a 
resolução, se depois de haver optado pelo cumprimento, este se tornar impossível. 
O Tribunal decretará a resolução reivindicada, se não houver causas justificadas que lhe autorizem 
estipular prazo. 
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2.1.3 Dispositivos e orientações de caráter supranacional 

  

Além de dispositivos e interpretações internas, existem relevantes normas e 

proposições normativas de caráter supranacional, que apontam para a teoria do 

adimplemento substancial. 

A Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda de 

Mercadorias de Viena, apresenta, no artigo 51 (2), uma limitação à resolução do 

contrato, que remete ao conceito de violação fundamental: 

 

Artigo 51 
[...] 
(2) O comprador apenas pode declarar a resolução do contrato na 
sua totalidade se a inexecução parcial ou a falta de conformidade 
constituir uma violação fundamental do contrato.  

 

Pela Convenção de Viena, a resolução só pode ocorrer, portanto, em caso de 

violação fundamental (fundamental breach) do contrato, o que, a contrario sensu, 

significa dizer que havendo adimplemento substancial, fundamental, resta vedada a 

resolução. É o que defende Vivien Lys Porto, ao consignar que a “existência ou não 

de inadimplemento fundamental é o termômetro para determinar a manutenção ou a 

resolução do contrato dentro das relações subordinadas ao direito internacional”.149 

Ressalte-se que na Convenção de Viena a quebra fundamental não ocorre 

necessariamente do desatendimento à prestação principal. Ocorre quando a 

prestação tardia já for economicamente diversa daquela esperada. 

Apesar da previsão, faltam critérios analíticos seguros a definir, 

aprioristicamente, quando se configura a quebra fundamental ou o adimplemento 

substancial.150 

Seguindo a busca, há, ainda, disposições úteis ao presente estudo nos 

Princípios acerca dos Contratos Comerciais Internacionais151, do Instituto 

Internacional para a Unificação do Direito Privado – UNIDROIT. Veja-se seu artigo 

7.1.5, (3) e (4):  
                                            

149 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 68. 
150 FRADERA, Vera Maria Jacob de. O conceito de inadimplemento fundamental do contrato no artigo 
25 da Lei Internacional sobre Vendas. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, v. 11. pp. 55-66, 1996, p. 15. 
151 Disponível em < http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/principles.html> Acesso em: 02.03.2014. 
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Article 7.1.5. (Additional period for performance) 
(3) Where in a case of delay in performance which is not fundamental 
the aggrieved party has given notice allowing an additional period of 
time of reasonable length, it may terminate the contract at the end of 
that period. If the additional period allowed is not of reasonable length 
it shall be extended to a reasonable length. The aggrieved party may 
in its notice provide that if the other party fails to perform within the 
period allowed by the notice the contract shall automatically 
terminate. 
(4) Paragraph (3) does not apply where the obligation which has not 
been performed is only a minor part of the contractual obligation of 
the non-performing party.” 

 

Em tradução livre, o item (4) acima transcrito diz que o parágrafo (3), que trata 

da terminação do contrato, não se aplica quando a obrigação não realizada consistir 

em porção pouco significativa da obrigação contratual da parte inadimplente. 

Como se vê, ao falar em “the obligation which has not been performed”, é 

admitida a formatação da relação obrigacional como um conjunto de obrigações que 

vai além da prestação principal. 

Na mesma fonte, pode se atribuir o reconhecimento do adimplemento 

substancial ao artigo 7.3.1 (1), que se refere ao direito de terminar o contrato: 

 

Article 7.3.1 
(1) A party may terminate the contract where the failure of the other 
party to perform an obligation under the contract amounts to a 
fundamental non-performance. 

 

Pelo que se observa, o artigo estipula que pode ser resolvido o contrato no 

caso de descumprimento de uma obrigação decorrente do contrato que equivalha a 

uma inexecução essencial. O mesmo artigo 7.3.1 contém ainda o item (2), que traz 

parâmetros para a verificação da essencialidade da obrigação inadimplida, o que 

será objeto de análise no momento oportuno.  

Ainda na esfera das normas e proposições normativas supranacionais, há de 

se dizer, por fim, que a Comissão do Direito Contratual Europeu publicou os 

Princípios do Direito Europeu dos Contratos152, contendo princípios em comum aos 

países da Comunidade Europeia sobre os aspectos da celebração, validade, 

interpretação e conteúdo dos contratos, bem como execução, descumprimento e 

                                            
152 LANDO, Ole; BEALE, Hugh (Org.). The Principles of European Contract Law Parts I and II.  
Haia: Kluwer Law International, 2000. 
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formas de reparação. No artigo 9:301 da obra, se lê o seguinte: 

 

Article 9:301: Right to Terminate the Contract 
(1) A party may terminate the contract if the other party's non-
performance is fundamental. 

 

Traduzindo-se livremente como a possibilidade de uma parte poder resolver o 

contrato se existir um descumprimento essencial da outra parte, é perceptível a 

semelhança com o artigo 7.3.1 (1), dos Princípios acerca dos Contratos Comerciais 

Internacionais, do UNIDROIT.  

Do levantamento da legislação e das proposições normativas estrangeiras e 

supranacionais, percebe-se que a teoria do adimplemento substancial encontra largo 

espectro de aplicação, lastreada muitas vezes por conjugação de diversos 

dispositivos normativos, quando não por disposições expressas, sempre remetendo 

à boa-fé.  

É de fácil verificação, portanto, a tendência de funcionalização dos direitos e 

deveres153 surgidos nas relações obrigacionais, com a limitação do direito formativo 

extintivo do qual pode se valer, em regra, o lesado pelo inadimplemento, para 

resolver o contrato, tudo em razão da vedação ao abuso deste direito. 

 

2.2 O adimplemento substancial no Brasil 

 

O Código Civil de 1916, no artigo 1.092, parágrafo único, assim como o 

correspondente artigo 475, do atual Código, parece não ter apresentado qualquer 

tipo de óbice à resolução contratual. 

Em uma análise inicial, estaria livre aquele prejudicado pelo inadimplemento 

para pedir a resolução, constituindo direito formativo extintivo por sua parte. Tratar-

se-ia em uma primeira vista, de uma situação jurídica “na qual é atribuído ao seu 

titular o poder de promover a modificação unilateral da esfera patrimonial do sujeito 

passivo, independentemente do seu consentimento”154. Agnelo Amorim Filho, sobre 

tais direitos, ensina: 

 

                                            
153 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução: Daniela 
Beccaccia Versiani. Barueri: Manole, 2007. 
154 SOMBRA, Thiago Luis Santos. Adimplemento contratual e cooperação do credor. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 63. 
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Os direitos potestativos se exercitam e atuam, em princípio, mediante 
simples declaração de vontade de seu titular, independentemente de 
apelo às vias judiciais, e em qualquer hipótese sem o concurso da 
vontade daquele que sofre a sujeição. 
[...] 
Finalmente, há uma terceira categoria de direitos potestativos que só 
podem ser exercidos por meio de ação. A ação, aqui, já não tem 
caráter simplesmente subsidiário, ou facultativo, mas obrigatório, 
como forma de exercício do direito155 

 

O direito potestativo à resolução do contrato estaria na terceira categoria 

apresentada por Agnelo Amorim Filho, pois a parte lesada pode pedir a resolução do 

contrato e não declará-la. 

Diante de tais disposições legais, que não fazem expressa a possibilidade de 

aplicação da teoria do adimplemento substancial, se poderia, em uma visão 

econômica meramente liberalista, ter sua aplicação como obstada, baseando-se na 

obrigatoriedade dos contratos – pacta sunt servanda, bem como na imperatividade 

dos direitos potestativos. 

Entretanto, é sabido que é permitida a aplicação de soluções obtidas por uma 

construção hermenêutica que não reflitam, necessariamente, a fria letra da lei. A 

partir da vigência do Código Civil de 2002, o reconhecimento da aplicabilidade do 

adimplemento substancial no Brasil foi facilitado. 

Assim, é de se considerar a disposição do artigo 395, parágrafo único, do 

Código Civil de 2002, por trazer relevante elemento à análise do inadimplemento: 

 

Art. 395. [...] 
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao 
credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação das perdas e 
danos. 

 

Ao consignar que o credor da prestação em mora (podendo, portanto, ser o 

devedor da prestação principal) poderá enjeitá-la, é estabelecida uma condicionante 

para tanto156: tornar-se lhe inútil. Se assim não for, não poderá enjeitá-la.157 

                                            
155 AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 
identificar as ações imprescritíveis. In: Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, n. 193, p. 30-49, 
jan./mar. 1961. p. 34. 
156 “Para a resolução, porém, não basta o simples incumprimento: é preciso trazer à baila o princípio 
consagrado no parágrafo único do art. 395: [...]. Quer dizer, o incumprimento, para ser definitivo e 
causa de resolução, deve ser qualificado por essa perda de interesse do credor, decorrente da 
inutilidade da prestação.” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por 
incumprimento do devedor. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Aide, 2003. p. 115). 
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Pontes de Miranda, apontando consequências gerais do inadimplemento, 

mesmo sem referência expressa ao adimplemento substancial, consigna que o 

“credor não pode recusar a prestação se o que lhe falta é mínimo e não diminui o 

valor do que se lhe quer entregar, ou se nada se opõe a que a receba. A regra é não 

perder o interêsse a prestação, por atraso do devedor”.158 

Da mesma forma, Ruy Rosado Júnior, ao apontar a necessidade de 

inutilidade da prestação para qualificar o inadimplemento a ponto de autorizar a 

resolução159 e, ainda, Anderson Schreiber, consignando que é a teoria do 

adimplemento substancial “que permite, em síntese, rejeitar a resolução do vínculo 

obrigacional sempre que a desconformidade entre a conduta do devedor e a 

prestação estabelecida seja de pouca relevância”160. 

Luciano Penteado, referindo-se a dever secundário em parecer que tratou da 

teoria em estudo, defendeu que descumprimento ou cumprimento parcial “não pode 

ensejar pedido resolutório, revogatório, ou resilitório, antes que seja demonstrada a 

impossibilidade de satisfazer o interesse principal do contrato”161.  

Paulo Lôbo considera “substancial o adimplemento parcial em nível suficiente 

a satisfazer o crédito, não se lhe aplicando as consequências da mora, 

principalmente a da resolução do negócio jurídico”162. 

Dentre os autores que se dedicaram com maior profundidade ao assunto, vale 

                                                                                                                                        
157 “Assim, quanto à resolução embasada no parágrafo único do art. 395 do Código Civil, poder-se-ia 
falar que ela requer um verdadeiro inadimplemento substancial, ou, em outras palavras, que não é 
qualquer descumprimento por parte do devedor que poderia ensejá-la, mas um descumprimento 
qualificado pela impossibilidade de ainda ser satisfeito o interesse do credor. A questão fulcral para 
essa hipótese de extinção da relação contratual reside no potencial de utilidade que a prestação 
ainda tem para o credor – vale dizer, o seu interesse sobre a prestação [...].” (FURTADO, Gabriel 
Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 75). 
158 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 26. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 61. 
159 “Os arts. 955, 956, parágrafo único, e 1.056 do Código Civil, lhe definem a mora, o incumprimento 
que torna inútil a prestação e o efeito da inexecução, constroem um regime jurídico onde a resolução 
surge como a conseqüência do inadimplemento qualificado pela inutilidade da prestação, só 
decretável quando desaparecido o interesse do credor em recebê-la.” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy 
Rosado de. A Convenção de Viena e a resolução do contrato por incumprimento. Revista de 
Informação Legislativa. Brasília, v. 31, n. 121, p. 211-255, jan-mar 1994. p. 215). 
160 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 18. 
161 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e políticas públicas como causa final. 
Relações obrigacionais duradouras de prestações complexas. Interpretação do contrato e 
adimplemento substancial. Irresolubilidade do domínio no caso concreto. Ação de revogação da 
doação como constitutiva negativa (prazo decadencial). Supressio nas relações jurídicas com a 
administração. In: Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 32, p. 335-377, 
out/2007. p. 351. 
162 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Obrigações. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 196. 
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destacar algumas posições. 

Anelise Becker consignou que em “nosso sistema jurídico é possível a 

aplicação da doutrina do adimplemento substancial através da conjugação entre 

alguns artigos do Código Civil e o princípio da boa-fé objetiva”.163 

Gabriel Furtado, por seu turno, faz a seguinte consideração: 

 

A teoria tem no centro de sua teleologia o refreamento e a imposição 
de limites ao exercício do direito potestativo conferido ao credor de 
resolver o contrato, vez que a ausência de barreiras poderia levar a 
situações contrárias à boa-fé objetiva, como quando o negócio fosse 
resolvido a despeito de a quase totalidade do programa obrigacional 
ter sido cumprido pelo devedor, ou de ter o credor sido satisfeito na 
quase totalidade de seu interesse.164 

 

Assim, existe consenso quanto ao suporte fático da teoria adimplemento 

substancial. O que cria óbice ao direito de resolução é o inadimplemento 

insignificante, de importância escassa.165 

Ainda em relação à teoria, Araken de Assis se manifestou aparentemente 

vinculando-a somente ao adimplemento ruim ou imperfeito ou a inadimplemento 

insignificante.  

Em determinada passagem, a denominou de inadimplemento ruim, 

consignando que o “adimplemento ruim pode versar sobre uma parte modesta ou 

diminuta e ou infinitesimal da prestação. O direito inglês cunhou, a respeito, a 

doutrina da ‘substancial performance’”166. Em outro trecho, iguala o termo a 

“adimplemento insatisfatório”, quando trata do descumprimento de parte diminuta da 

obrigação. Por fim, o denomina como inadimplemento insignificante, em análise do 

                                            
163 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, nov. 1993, p. 68. 
164 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 104. 
165 “Com efeito, o suporte fático que orienta a doutrina do adimplemento substancial, como fator 
desconstrutivo do direito de resolução do contrato por inexecução obrigacional, é o incumprimento 
insignificante. Isto quer dizer que a hipótese da resolução contratual por inadimplemento terá de 
ceder diante do pressuposto do atendimento quase integral das obrigações pactuadas, em posição 
contratual na qual se coloca o devedor, não se afigurando razoável a extinção do contrato.” (ALVES, 
Jones Figueirêdo. A Teoria do adimplemento substancial (“substancial performance”) do negócio 
jurídico como elemento impediente do direito de resolução do contrato. In: Leituras 
Complementares de Direito Civil: o direito civil-constitucional em concreto. Salvador: Juspodivm, 
2007, p. 224.) 
166 ASSIS. Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 132. 
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inadempimento di scarsa importanza italiano167. 

Vê-se, portanto, a existência de aparente dissonância na definição e 

comparação com outros institutos atinentes ao adimplemento e inadimplemento das 

obrigações, sendo necessária uma harmonização e uniformização do conceito de 

adimplemento substancial, diferenciando-se de outras figuras, evitando equívocos 

que possam levar a aplicações inconstantes da teoria. 

Em relação a tal posição, é de se dizer que devem ser aclarados os conceitos 

atinentes ao adimplemento ruim ou insatisfatório do conceito de inadimplemento 

insignificante. 

O adimplemento ruim, mais ligado à teoria da violação positiva do contrato168 

pode, a depender das circunstâncias, configurar-se como inadimplemento 

insignificante, desde que não violem, em definitivo, os legítimos interesses surgidos 

daquela relação obrigacional, sendo possível reparo. Portanto, o primeiro é 

configuração fática, com consequências dentre as quais pode estar situada o 

desenho do adimplemento substancial. Tratam-se de antecedentes que devem ser 

analisados sob determinado prisma, para possibilitar a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial. Não parece correta, portanto, a equiparação feita por 

Araken de Assis. 

Retornando à interpretação conjunta dos artigos 475 e 395, parágrafo único, 

ambos do Código Civil, se percebe a indicação para que a qualidade do 

inadimplemento assuma inegável relevância no Brasil, sendo apontada, ao menos 

em tese, possibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial. É o que 

defende Bussata: 

 

Em que pese o direito a resolução, na forma estabelecida pelo art. 
475 do Código Civil, em uma interpretação literal, não encontrar 
nenhum adjetivo ao inadimplemento para sua plena efetivação, e 
certo que tal dispositivo deve ser interpretado a luz da boa-fé 
objetiva, vedando-se, assim, o exercício dessa faculdade jurídica 
quando o inadimplemento for de escassa importância, tendo em vista 

                                            
167 ASSIS. Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013, p. 125-126. 
168 “A diferença entre adimplemento ruim ou defeituoso e adimplemento substancial seria pelo fato de 
que no primeiro a obrigação é cumprida pelo devedor sem atingir seu fim (falta de identidade), ou de 
maneira diversa da convencionada (falta de qualidade), ou por violação de dever acessório, 
caracterizando uma violação fundamental do contrato; enquanto no adimplemento substancial o 
devedor cumpre a obrigação de acordo com o seu fim e qualidade, mas não totalmente, 
remanescendo uma parte ínfima da obrigação sem cumprir.” (SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. 
Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 182-183). 
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o concreto interesse envolvido na relação. Funciona, assim, a teoria 
em estudo como limite ao direito formativo extintivo a resolução dos 
contratos, de forma que esta somente se justifica se o 
inadimplemento for grave, de relevância e importância, retirando, 
assim, o interesse na contratação.169 

 

Também remetendo à boa-fé, Ruy Rosado Aguiar Júnior, afirmando que 

“cabe ao juiz examinar a defesa do devedor quanto aos pressupostos e efeitos da 

resolução, inclusive a validade da cláusula resolutiva, à luz do princípio da boa-fé 

[...]”.170 

Percebe-se nas referências nacionais, da mesma forma como ocorrido na 

análise de normas estrangeiras e supranacionais, especialmente de sistemas nos 

quais o adimplemento substancial não figura expressamente, a frequente remissão à 

boa-fé objetiva como canal hermenêutico para a aplicação da teoria, o que aponta 

para a necessidade de análise mais acurada, especialmente quanto a um de seus 

vieses. 

 

2.2.1 A boa-fé objetiva e o adimplemento substancial 

 

A boa-fé objetiva consiste em um modelo de conduta, um padrão ético de 

comportamento que impõe a atuação honesta, leal e proba. 

Não se pode lhe confundir com a boa-fé subjetiva, por esta ser ligada ao 

estado de consciência ou crença do indivíduo de estar agindo conforme as normas 

aplicáveis a ele. 

Pode se verificar a diferenciação então, no plano fático. A exteriorização 

daquela conduta tida como de boa-fé pelo indivíduo (ainda subjetiva) é que poderá 

fazê-la conforme desejado na boa-fé objetiva171.  

Está presente expressamente no parágrafo 242, do BGB, que assim dispôs:  

 

                                            
169 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 127. 
170 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 
resolução. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003, p. 59. 
171 “Os dois mencionados grupos de exemplos ilustram as significações ou perspectivações em que, 
consoante critério usual, se traduz a expressão: no primeiro deles, trata-se de boa fé objectiva ou em 
sentido objectivo, quer dizer, como norma de conduta; enquanto, no segundo grupo, se considera a 
boa fé subjectiva ou em sentido objectivo, quer dizer, como consciência ou convicção justificada de 
se ter um comportamento conforme ao direito. Distingue-se, pois, entre o princípio da boa fé e o 
estado ou situação de boa fé.” (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e 
actual. Coimbra: Almedina, 1998, p. 97). 
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§ 242 O devedor está obrigado a efetuar a prestação de acordo com 
o que exige a boa-fé e os costumes do tráfego social172 

 

No Brasil, a inicial inexistência de previsão equivalente à do artigo 242, do 

BGB, não impediu seu reconhecimento e aplicação, ao argumento de que constitui 

um dos princípios fundamentais do direito privado.  

Isso se viu em alguns julgados anteriores à vigência do atual Código Civil, 

bem como ao Código de Defesa do Consumidor173, a partir do qual pode se dizer 

que a boa-fé foi consagrada como um dos princípios fundamentais da relação de 

consumo174, além de cláusula geral para controle de disposições abusivas.175 

Posteriormente, com a vigência do atual Código Civil, o princípio da boa-fé 

objetiva passou a incidir, expressamente, nas relações privadas ali regulamentadas.  

Cláudia Lima Marques, sobre a boa-fé objetiva, ensina: 

 

Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação “refletida”, uma 
atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, 
respeitando-o, seus interesses legítimos, suas expectativas 
razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem 
obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, 
cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do 
contrato e a realização dos interesses das partes176. 

 

Especificamente no âmbito do direito obrigacional, a boa-fé objetiva impõe um 

modelo ideal de conduta aos integrantes da relação obrigacional na persecução do 

adimplemento, seu fim esperado. 

Mário Júlio de Almeida Costa, quanto ao ponto tratado, defende o seguinte: 

 

                                            
172 Tradução livre. No original: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu 
und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern. 
173 MARTINS-COSTA, Judith. Princípio da boa-fé. In: Ajuris, v. 17, n. 50, p. 207-227, nov. 1990. 
174 CDC. Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: [...] 
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), 
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 
175 CDC.  Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços que: [...] 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
176 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pág. 216. 
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A regra de que os membros de uma comunidade jurídica devem agir 
de acordo com a boa fé, consubstancia a exigência de adoptarem 
uma linha de correcção e probidade, tanto na constituição das 
relações entre eles como no desempenho das relações constituídas. 
E com o duplo sentido dos direitos e dos correlatos deveres em que 
as relações jurídicas se analisam: importa que sejam aqueles 
exercidos e estes cumpridos de boa fé. Mais ainda: quer sob o 
ângulo positivo de se agir com lealdade, quer sob o ângulo negativo 
de não se agir com deslealdade; digamos, impõe-se um 
comportamento que envolve aspectos activos e omissivos.177  

 

A presença da boa-fé no Código Civil de 2002, assim como em outros 

ordenamentos178, se dá de forma a lhe atribuir aspectos diversos, percebendo-se 

sempre a presença de uma exigência ética, a qual, estando vinculada a um modelo 

aberto, entrega ao exercício hermenêutico a tarefa de declarar o significado concreto 

da boa-fé em cada relação que se ponha sob análise. 

No artigo 113179, a boa-fé é trazida em seu viés hermenêutico-integrativo, 

auxiliando na hermenêutica em relação às cláusulas contratuais, servindo de 

instrumento para uma análise objetiva das normas estipuladas no pacto, como 

ensina Judith Martins-Costa:  

 

[...] a boa-fé objetiva é mais do que o apelo à ética, é noção técnico-
operativa, que se especifica no campo de função ora examinado, 
como o dever do juiz de tornar concreto o mandamento de respeito à 
recíproca confiança incumbente às partes contratantes, por forma a 
não permitir que o contrato atinja finalidade oposta ou divergente 
daquela para a qual foi criado.180 

 

Já no artigo 422181, a boa-fé se mostra como fonte de deveres de conduta, 

permitindo a concreta identificação, face às peculiaridades de cada relação, de 

                                            
177 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 99-100. 
178 “O ordenamento jurídico acolhe a boa-fé sob diferentes ângulos e atribui-lhe efeitos diversos. 
Merecem destaque os seguintes: causa de exclusão da culpa num acto ilícito, determinando a 
atenuação ou exoneração da sanção; causa ou fonte de deveres especiais de conduta, exigíveis em 
cada caso, de acordo com a natureza da relação jurídica e com a finalidade visada pelas partes; 
causa de limitação do exercício de um direito subjectivo ou de qualquer outro poder jurídico." 
(COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 95). 
179 Código Civil de 2002 – Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé 
e os usos do lugar de sua celebração. 
180 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional. 1. ed. 2. tir. São Paulo: RT, 2000, p. 437. 
181 Código Civil de 2002 – Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.  
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novos deveres182, que se somam àqueles surgidos diretamente da vontade das 

partes. E tais deveres não podem deixar de ser levados em consideração na análise 

da substancialidade do adimplemento que permita a aplicação da teoria.  

A análise de admissibilidade da aplicação do adimplemento substancial deve 

passar também pela observância de deveres laterais tal como a cooperação mútua 

entre credor e devedor.183  

Por fim, no artigo 187, encontra-se a boa-fé em seu viés de controle, limitando 

o exercício de direitos subjetivos184, fazendo determinado ato entrar no mundo 

jurídico como ilícito, quando seja configurado abuso de direito em qualquer das 

fases do processo obrigacional185. Sobre esta terceira função, Menezes Cordeiro 

ensina o seguinte: 

 

A admissão do abuso de direito tem sido fundada na necessidade de 
respeitar os direitos alheios, na violação, pelo titular exercente, de 
normas éticas, na ocorrência, por parte do mesmo titular, de falta e 
na não consideração do fim preconizado pela lei, aquando da 
concessão do direito. [...] a supressão do direito subjectivo altera os 
dados do problema, provando em excesso; a recondução do abuso 
do direito a limitações jussubjectivas comuns é impraticável, pelos 
menos, nas ordens jurídicas que, como a portuguesa, apresentem 
uma visão diferenciada de actos abusivos, outrotanto sucedendo 
com a sua equiparação ao conflito de direitos; a concepção ética 
requer o equacionar do Direito e da Moral no jusprivatismo; o recurso 
à falta, por esta implicar um factor de ilicitude, deixa em aberto a 
natureza da norma violada, aquando do abuso; a utilização do fim 
económico ou social do direito, com uma relativização subsequente 
do direito subjectivo, prende-se com âmbitos preceptivos imanentes, 
nas normas jurídicas.186 

 

                                            
182 Vale remissão ao tratado no item 1.3, do capítulo anterior, quando se estabeleceu que, juntamente 
aos deveres primários, surgem os deveres secundários e os laterais. Enquanto os deveres 
secundários vinculam-se ao correto cumprimento dos deveres principais, os deveres laterais ligam-se 
diretamente ao correto processamento da relação obrigacional, dentre os quais o dever de 
cooperação, de informação, de sigilo e de cuidado. 
183 SOMBRA, Thiago Luis Santos. Adimplemento contratual e cooperação do credor. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 15. 
184 Código Civil de 2002 – Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-
lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 
bons costumes. 
185 A partir da mesma função da boa-fé, desenvolveram-se teorias, sintetizadas em brocardos latinos, 
indicando tratamentos típicos a exercícios de direitos subjetivos tidos como inadmissíveis, a exemplo 
da supressio (potencial extinção de um direito obrigacional pela ausência de seu exercício durante 
certo tempo e objetiva deslealdade no posterior exercício), da tu quoque (impossibilidade de aquele 
que infringiu uma regra de conduta postular que se recrimine mesmo comportamento pela 
contraparte) e o venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com 
o comportamento próprio anterior).  
186 MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha. Da boa fé no direito civil. 4ª reimpressão. 
Coimbra: Almedina, 2011, p. 680-683. 
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A parte do fundamento para a aplicação do adimplemento substancial que 

reside na boa-fé está justamente no viés de controle do exercício desmedido do 

direito de resolução por parte do lesado, pela forma presente no artigo 475, do 

Código Civil187. Em razão da teoria se fundamentar na boa-fé objetiva, assim como 

na função social do contrato, que são imperativas, ela deve ser aplicada 

independentemente de alegação por parte de quem potencialmente beneficiará.  

É que na hipótese de ocorrer o adimplemento substancial da obrigação, não 

se pode reconhecer ao credor nenhuma expectativa legítima na resolução do 

vínculo, pois seu interesse fora substancialmente satisfeito enquanto, por outro lado, 

a resolução abusiva traria prejuízos desproporcionais ao devedor.188  

Tal função da boa-fé já se encontra reconhecida, como se observa no 

Enunciado 371, do Conselho da Justiça Federal: 

 

Enunciado 371 
A mora do segurado, sendo de escassa importância, não autoriza a 
resolução do contrato, por atentar ao princípio da boa-fé objetiva. 

 

Mesmo os processualistas já reconhecem impossibilidade ao exercício do 

direito potestativo de resolução quando frente a inadimplemento insignificante: 

 

Assim, o direito potestativo à resolução do negócio não pode ser 
exercido em qualquer hipótese de inadimplemento. Se o 
inadimplemento for mínimo (ou seja, se o déficit de adimplemento for 
insignificante, a ponto de considerar-se substancialmente adimplida a 
prestação), o direito a resolução converte-se em outra situação 
jurídica ativa (direito a indenização, p. ex.), de modo a garantir a 
permanência do negócio jurídico.189  

 

Deve se falar, assim, em abuso de direito por parte do credor quando utilizar-

                                            
187 “[...] é justamente a função defensiva, na modalidade de exercício desequilibrado ou 
desproporcional das posições jurídicas, que serve de fundamento de aplicabilidade da teoria do 
adimplemento substancial ou inadimplemento de escassa importância” (BUSSATA, Eduardo Luiz. 
Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 127). 
188 Anelise Becker chama atenção aos casos de resolução nos quais a restituição da prestação já 
efetuada não possa se dar de forma satisfatória, acarretando graves prejuízos para o devedor que já 
prestou de forma substancial, além de gerar enriquecimento indevido ao credor. Nessas situações o 
abuso do direito de resolver a relação seria identificado com mais facilidade. (BECKER, Anelise. A 
doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva comparativista. In: 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 
9, n. 1, nov. 1993, p. 70). 
189 DIDIER JÚNIOR. Fredie. Notas sobre a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial no 
Direito Processual Civil brasileiro In: Revista da Esmape, v. 14, n. 29, p. 179-184, jan./jun. 2009, p. 
179. 
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se da faculdade de resolução do contrato constante no artigo 475, do Código Civil, 

se a obrigação que pende não possui o caráter de essencial no contrato190, pois da 

resolução não lhe surge utilidade alguma191. 

Ao se preterir resoluções tidas como impertinentes sob o prisma da boa-fé 

objetiva, a teoria do adimplemento substancial se amolda com perfeição ao 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Mas não é só na boa-fé que se funda a aplicação do adimplemento 

substancial. Parte de sua fundamentação reside na “concepção de solidarismo 

social, e sob este prisma, vinculada a noção de função social do contrato”.192 

 

2.2.2 A função social dos contratos e o adimplemento substancial 

 

Eduardo Tomasevicius atribui o estudo inicial da ideia de função social a 

Tomás de Aquino, “quando afirmou que os bens apropriados individualmente 

deveriam ter um destino comum que o homem deveria respeitar”193. Tal ideia veio a 

ganhar força somente no século XIX, devido às profundas alterações econômicas e 

sociais que ocorreram naquele período. Em consequência, surgiram alterações na 

ordem social, formando-se novas classes sociais: a burguesia, detentora do capital, 

e os trabalhadores194. 

                                            
190 “Assim, a teoria do adimplemento substancial toma em consideração o desequilíbrio existente no 
exercício do direito à resolução em ocorrendo o inadimplemento de escassa importância, de forma a 
considerá-lo abusivo, uma vez que contrário a boa-fé e à finalidade econômico-social do contrato 
[...].” (BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 91). 
191 “Tem-se perquirido, finalmente, se poderá haver abuso no exercício dos direitos contratuais. Para 
o admitir tem-se, geralmente, posto mal a questão, que seja porque se supôz uma falta comedida 
pelo credor no exercício do seu direito contratual, que seja porque se procurou a solução na 
interpretação das cláusulas do contrato. O artigo 1134, § 3.º do Código civil, decidindo que as 
convenções devem ser executadas de boa fé, traz um apôio à teoria do abuso dos direitos contratuais 
tendo sido possível admitir a rescisão do contrato pela aplicação do artigo 1184, quando uma das 
partes faltou à obrigação geral de agir de boa fé. [...] Não se pode admitir que o direito contratual seja 
superior, pela sua natureza, ao direito legal e a êste título, não susceptível de abuso. Mas êste direito, 
nascido do contrato, é, quasi sempre, estreitamente determinado no seu conteúdo, e limitado à 
utilidade que as partes contam retirar do seu exercício. Para que haja abuso, é preciso, portanto, que 
o exercício dêste direito não apresente utilidade alguma para aquele que o exerce [...].” (RIPERT, 
Georges. A regra moral nas obrigações civis. 3. ed. Tradução: Osório de Oliveira. São Paulo: 
Saraiva, 1937. p. 182-183). 
192 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Diretrizes interpretativas da função social do contrato. In: 
Doutrinas Essenciais de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. vol. 1, p. 
133-160, p. 142. 
193 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A Função Social do Contrato: Conceito e critérios de aplicação. 
In: Revista de informação legislativa, v. 42, n. 168, p. 197-213, out./dez. 2005, p. 197. 
194 TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. A Função Social do Contrato: Conceito e critérios de aplicação. 
In: Revista de informação legislativa, v. 42, n. 168, p. 197-213, out./dez. 2005, p. 197-198. 
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Tais alterações acabaram por levar ao enfraquecimento do Estado de cunho 

econômico-liberal e ao estabelecimento do Estado Social, o que fez mais 

frequente195 aos entes estatais a adoção de mecanismos de controle dos processos 

econômicos, refletindo invariavelmente na seara contratual, por ser o meio clássico 

pelo qual se operacionaliza a circulação econômica. 

Nesta senda, os ditames de cunho econômico-liberais atinentes aos contratos 

– autonomia da vontade, força obrigatória e relatividade subjetiva – passaram por 

uma reestruturação, conformada pela já comentada boa-fé objetiva, bem como pela 

função social196, prevista no artigo 421, do Código Civil: 

 

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato. 

 

Pela disposição, a ideia passou a ser de submissão das figuras contratuais à 

dignidade dos indivíduos e à dignidade social, de modo que, no “Estado social, que 

é o modelo constitucional brasileiro, a intervenção estatal, nos planos legislativo, 

judicial e administrativo, nas relações contratuais, será sempre necessária [...]”.197 

Tal submissão, aliás, é obrigatória, por disposição expressa do artigo 2.035, também 

do Código Civil.198 

                                            
195 Ainda que se atribua ao Estado Liberal a versão mais pura de capitalismo, pela qual o mercado 
funcionaria livremente de forma satisfatória, é certo que sempre houve, mesmo que em pequena 
medida, intervenções, ainda que para garantia a livre economia, com a proteção da propriedade. 
196 “[...] também não pode o direito positivo ser indiferente ao negócio em que o contratante se 
aproveite desta situação de inferioridade do outro, para obter um interesse manifestamente 
desproporcional ao valor dado em troca. Esta é a tendência que o direito moderno adota, esforçando-
se por introduzir no contrato a obediência à regra moral; pretende realizar a justiça, repudiando a 
exploração do homem pelo homem. E, quando afirmamos tal tendência, não nos baseamos somente 
nos teoristas do direito, naqueles que afirmam a excelência do princípio da boa-fé em tese, mas 
vamos buscar apoio na realização prática, levada a efeito pelos Códigos mais recentes. [...] O direito 
justinianeu instituiu a rescisão baseada na eqüidade, [...] Foi a Idade Média que introduziu no instituto 
o fator subjetivo, e foi a Igreja que lhe impôs maior cunho de espiritualidade. E, depois de ter dado 
todas as voltas, e de ter sofrido amputações várias, e de ter sido repelido por uns e encarecido por 
outros, eis que o instituto ressurge ao apagar as luzes do último século, para novamente humanizar 
as relações jurídicas, e afirmar que a autonomia da vontade e o liberalismo individualista não podem 
ser levados às últimas conseqüências, mas devem ser contidos dentro numa traça lindeira de 
moralidade. [...] A solidariedade humana, princípio informativo do direito moderno, longe de repudiar 
aquela necessidade de equivalência de um e outro contratante, e de menoscabar a reciprocidade 
proporcional entre a utilidade auferida pro um contratante e a que outro recebe, antes impõe o dever 
de não abusar uma parte da necessidade extrema da outra [...].” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Lesão nos contratos. 6. ed. 3. tir. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 118 e 119). 
197 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 52-53. 
198 “Com sua inserção no art. 421 do CC/2002, o princípio geral de direito denominado função social 
constitui-se em cláusulas gerais que direcionam a autonomia da vontade na seara dos contratos. 
Aliás, também é tido como um preceito de ordem pública, por força do estabelecido no parágrafo 
único do art. 2.035 do CC/2002, devendo as convenções entre particulares subordinar-se aos seus 
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Assim, já não basta que o contrato produza os efeitos dele classicamente 

esperados, além de não causar dano a terceiros. Sobreleva-se a necessidade de 

alcance de resultados ou vantagens concretas também para a sociedade que subjaz 

àquela relação contratual específica.  

Clóvis Beviláqua já observava no contrato uma função social, por considerá-lo 

“um conciliador dos interesses collidentes, como um pacificador dos egoismos em 

lucta. E’ certamente esta a primeira e mais elevada funcção social do contrato”.199 

O princípio da função social dos contratos tem como conteúdo a necessidade 

dos interesses individuais daqueles que figuram na relação ser exercido em 

conformidade com os interesses sociais200. A base dessa submissão é 

constitucional, conforme aponta Paulo Lôbo201.  

Tal princípio, por força da parte final do artigo 421, constitui não só limite 

negativo aos contratantes. Mais que isso, é uma determinação de atuação (exercida 

                                                                                                                                        
ditames.” (ZANETTI, Andrea Cristina. Princípio do equilíbrio contratual. São Paulo: Saraiva, 2012 
p. 105). 
199 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. Salvador: Livraria Magalhães, 1896, p. 166. 
200 Não se desconhece a proposição da corrente analítica baseada na relação entre direito e 
economia, que busca exemplos no mercado de crédito para apontar a interferência estatal no acordo 
entre as partes, favorecendo aquela tida como mais fraca na disputa, como prejudicial, se analisada 
sob um enfoque mais amplo, considerando os reflexos no mercado subjacente àquela relação 
contratual específica, o qual se estrutura em expectativas dos atores econômicos. Entretanto, o 
princípio da função social do contrato não é, por si só, contrário àquilo que propõe a corrente analítica 
do direito e economia. Existem hipóteses em que a teoria econômica apoia a flexibilização do 
princípio da autonomia da vontade, tal como no caso de onerosidade excessiva. A busca deve ser 
para que não se cometam abusos na utilização do princípio da função social do contrato, de modo 
que venha a se justificar nele decisões judiciais que afastem dispositivos legais, fundamentadas na 
mera hipossuficiência de uma das partes. Tal possibilidade criaria tamanha insegurança jurídica que 
iria de encontro a uma das mais comezinhas funções do direito – o apaziguamento das relações 
humanas. A resposta sobre qual enfoque de análise é o mais adequado residirá na casuística, 
podendo se afirmar com segurança tão somente que deverão ser levados em consideração tanto 
fatores atinentes à individualidade dos contratantes quanto aos possíveis reflexos de eventual 
decisão que venha a ser prolatada, em relação ao mercado subjacente àquele contrato analisado. 
Sobre o tema, conferir: PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Lisboa: Livraria 
Almedina, 1982; REZENDE, Christiane Leles; ZYLBERTAJN, Décio. Pacta sunt servanda? O caso 
dos contratos da soja verde. Disponível em: <http://escholarship.org/uc/item/5jg1v63w#page-1>. 
Acesso em: 05.08.2014; TIMM, Luciano Benetti. Direito, economia, e a função social do contrato: em 
busca dos verdadeiros interesses coletivos protegíveis no mercado do crédito. In: Revista de direito 
bancário e do mercado de capitais, v. 9, n. 33, p. 15-31, jul./set. 2006; TIMM, Luciano Benetti. 
Função social do direito contratual no código civil brasileiro: justiça distributiva vs. Eficiência 
econômica. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 97, n. 876, p. 11-43, out. 2008; VELOSO, Sílvia 
Mechelany. Análise econômica da função social dos contratos / art. 421 do Código Civil. In: Revista 
de direito privado. v. 14, n. 54, p. 99-125, abr./jun. 2013. 
201 “A função exclusivamente individual do contrato é incompatível com o Estado social, caracterizado, 
sob o ponto de vista do direito, pela tutela explícita da ordem econômica e social, na Constituição. O 
art. 170 da Constituição brasileira estabelece que toda a atividade econômica – e o contrato é 
instrumento dela – está submetida à primazia da justiça social. Não basta a justiça comutativa. 
Enquanto houver ordem econômica e social haverá Estado social; enquanto houver Estado social, 
haverá função social do contrato.” (LÔBO, Paulo. Direito Civil: Contratos.  São Paulo: Saraiva, 2011, 
p. 68.) 
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em razão e nos limites da função social do contrato), que Judith Martins-Costa 

chamou de autonomia privada solidária.202 

Arnoldo Wald sugere a superação da ideia pela qual a função social é 

princípio protetivo da parte economicamente hipossuficiente da relação, devendo-se 

afastar, da mesma forma, o entendimento no sentido de que seria minorado o relevo 

aos atos jurídicos perfeitos ou direitos adquiridos203. Por isso, defende que a função 

social do contrato persiga um equilíbrio entre os interesses das partes e da 

sociedade204. 

A função social do contrato, conforme está contido no artigo 421, do Código 

Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, 

assegurando trocas justas e úteis às partes. 

Pela similitude na base principiológica dos artigos 421 e 422 do Código Civil, 

que tratam da função social do contrato e dos deveres de conduta surgidos da boa-

fé, respectivamente, poderia se cogitar confusão entre eles. 

Entretanto, há distinção relevante, alocada no alcance da aplicação de cada 

conceito, de modo a garantir operabilidade técnica e lógica aos dispositivos. O 

primeiro deles se dirige à regulação dos efeitos externos da contratação ou dos 

efeitos internos que digam respeito à dignidade dos indivíduos e à dignidade social, 

enquanto o segundo opera, em regra, entre os contratantes (podendo se estender a 

terceiros determinados ou determináveis)205. 

Assim, quando o agir de um dos figurantes na relação obrigacional atingir 

somente a contraparte em aspectos que não incluam dignidade, o desfecho a ser 

dado depende das disposições atinentes à boa-fé. Diferentemente, se a natureza da 

lesão implicar gravame social, incidem as disposições relativas à função social dos 

contratos. Nada impediria, entretanto, que uma única conduta mereça a aplicação 

dos dois conceitos. 

Parecem pertinentes as posições trazidas por Paulo Nalin206 e Cláudio Luiz 

                                            
202 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. In: Revista 
brasileira de direito comparado, n. 29, p. 63-102, 2005, p. 71. 
203 WALD. Arnoldo. O interesse social no direito privado. In: Revista do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região. São Paulo: Thompson & IOB, n. 77. p. 129-148. Maio/junho 2006, p. 133. 
204 WALD. Arnoldo. O interesse social no direito privado. In: Revista do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região. São Paulo: Thompson & IOB, n. 77. p. 129-148. Maio/junho 2006, p. 134-138. 
205 THEODORO JÚNIOR. Humberto. O contrato e sua função social. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 59. 
206 NALIN, Paulo. A função social do contrato no futuro Código Civil brasileiro. In: Revista de Direito 
Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 12, p. 50-60, out/dez 2002, p. 54. 
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Bueno de Godoy207, para os quais a função social dos contratos se manifestaria em 

dois níveis. Em um primeiro, intrínseco ou interno, a função social estaria vinculada 

à necessária observância pelos contratantes da igualdade material, equidade e boa-

fé objetiva e num segundo, extrínseco ou externo, seria superado o princípio da 

relatividade subjetiva contratual, admitindo a visão do contrato para além do âmbito 

interno, como instrumento de repercussão ampla no campo das relações sociais.  

A observância de condutas voltadas à concretização dos direitos 

fundamentais não ocorre mais somente nas relações verticais, tidas entre o Estado e 

o indivíduo. A eficácia de tais direitos é também horizontal208, sendo inevitável o 

reconhecimento da força expansiva dos direitos fundamentais, os quais se mostram 

cada dia mais evidentes nas diversas esferas do direito.  

Acerca do tema, cite-se o Enunciado de n.° 23, do Conselho de Justiça 

Federal: 

 

Enunciado 23 
A função social do contrato, dirigida à satisfação de interesses 
sociais, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua 
ou reduz seu alcance, quando estiverem presentes interesses 
metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana. 

 

Estabelecida a relevância social do contrato como meio de circulação de 

riquezas e promoção de valores fundamentais da personalidade, assim como do 

solidarismo, deve se tentar extrair dele a máxima eficácia possível, decorrendo daí a 

preocupação que se deve ter com sua preservação em detrimento das formas de 

                                            
207 GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. Função social dos contratos: os novos princípios contratuais. 
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 113-155. 
208 Juan María Bilbao Ubillos (UBILLOS, Juan Maria Bilbao. Eficacia horizontal de los derechos 
fundamentales: las teorias y la practica. In: Direito civil contemporâneo: Novos problemas à luz da 
legalidade constitucional, São Paulo: Atlas, 2008, p. 219-237) propõe que se revise a expressão 
“eficácia horizontal” ao se referir à incidência dos direitos fundamentais entre particulares. E a razão 
de ser de tal proposta parece relevante. Tal expressão surgiu, por certo, partindo-se da concepção 
liberal da incidência dos direitos fundamentais, entendidos até então como deveres, de abstenção ou 
prestação, do Estado em relação àqueles que a ele se subordinavam. Um dever exercido “de cima 
para baixo”, verticalmente. Em sentido contrário, a aplicação dos direitos fundamentais entre aqueles 
subordinados ao Estado se daria de forma horizontal. Entretanto, a atuação estatal nas relações 
privadas surge justamente em razão de uma disfunção observada pelo crescimento, inevitável e até 
mesmo incentivado pelo modelo econômico vigente, do poder privado de alguns indivíduos em 
relação aos demais. Há, portanto, uma disparidade, que desloca um dos envolvidos na relação 
jurídica privada do ponto utópico da igualdade, levando-lhe, é certo, a uma posição de superioridade 
o que é exatamente a justificativa da atuação estatal na relação. Tem-se, portanto, a configuração de 
um panorama no qual há um desnível e não uma horizontalidade. Tal aspecto parece ilustrar melhor 
a situação real a qual se procura conferir a aplicação dos direitos fundamentais. 
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extinção irregular, podendo-se observar uma norma geral, tendente à manutenção 

dos contratos. Neste sentido, a seguinte passagem: 

 

[...] considerando que a fluidez do tráfico é fator de especial interesse 
social, a função social também reforça o princípio contratual da 
conservação, segundo o qual se deve envidar todos os esforços no 
sentido de manter a relação, prevalecendo, portanto, entre a revisão 
e a decretação da invalidade, a revisão. No mesmo sentido e pela 
mesma razão, a interpretação dos negócios jurídicos deve sempre 
ter por norte a sua manutenção e não a sua extinção sem 
adimplemento.209 

 

É de se dizer, ainda, pela mesma construção lógica, que se mais de uma 

interpretação resguardar a existência do contrato, deve se optar por aquela que 

melhor potencialize seus efeitos. 

Como se viu, a função social se realiza plenamente quando ocorre o término 

normal das relações contratuais, se extraindo dele algo útil para a coletividade210, de 

modo que a teoria do adimplemento substancial, sendo elemento impediente ao 

exercício desmedido do direito de resolução211, faz consagrar o que se prescreve no 

artigo 170, da Constituição, bem como no artigo 421, do Código Civil, conforme 

apontado no Enunciado 361, do Conselho da Justiça Federal. 

 
Enunciado 361 
O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais 
contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato 
e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475. 

 

Tratando especificamente sobre o adimplemento substancial, Vivien Lys 

Porto, argumenta: 

 

                                            
209 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Princípios de direito das obrigações no novo Código Civil. In: O 
Novo código civil e a constituição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 99-126, p. 114.  
210 Como diz Gorla, um “contrato que se dirija a realizar intereses fútiles, caprichosos, que no 
representen ningún interés para la sociedad o ninguna ‘utilidad social’, un contrato ‘socialmente fútil o 
improductivo’ no sería digno del reconocimiento jurídico, sino que sería jurídicamente indiferente.” 
(GORLA, Gino. El contrato: problemas fundamentales tratados según el método comparativo y 
casuístico. Tradução, notas de comparação e adaptação ao direito espanhol por Jose Ferrandis 
Vilella. Barcelona: Bosch, 1959, p. 244). A contrario sensu, aquele contrato que atenda a tais funções, 
ou, no caso de não adimplido completamente, que ainda possa atendê-las, a proteção, por meio da 
teoria do adimplemento substancial, deve prevalecer. 
211 ALVES, Jones Figueirêdo. A Teoria do adimplemento substancial (“substancial performance”) do 
negócio jurídico como elemento impediente do direito de resolução do contrato. In: Leituras 
Complementares de Direito Civil: o direito civil-constitucional em concreto. Salvador: Juspodivm, 
2007. p. 223-232. 
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O descumprimento de parte mínima do contrato encontra guarida no 
ordenamento jurídico vigente ao ser relativizado, como efeito da 
causa denominada função social do contrato (CC, art. 421), de modo 
a preservar a relação negocial de expressiva importância ao tráfico 
econômico; coincidindo com o princípio da conservação dos 
contratos que prestigia a manutenção equilibrada do vínculo 
obrigacional, se mantida a essencialidade da obrigação dentro da 
equidade aplicável sob o princípio do pacta sunt servanda que se 
relativiza mediante o princípio da função social que prima pelo 
equilíbrio contratual212. 

 

Pelo que foi dito, é possível, ainda que sob omissão legislativa específica, 

adotar e aplicar a teoria do adimplemento substancial no Brasil, fundando-se nos 

princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, especificamente nos 

vieses de limitação ao exercício de direitos subjetivos e da conservação dos 

contratos, respectivamente.  

 

2.3 A utilização jurisdicional do adimplemento substancial no Brasil 

 

As hipóteses de aplicação da teoria do adimplemento substancial não tratam 

especificamente de dúvidas acerca do sentido das cláusulas contratuais, como é 

comum213 ocorrer quando da necessidade de remissão à interpretação contratual. 

Nos casos que demandem análise da teoria, o exercício interpretativo das 

cláusulas, se houver divergência quanto a elas, deve ocorrer previamente à aferição 

da satisfação dos interesses surgidos do contato, para, só após ter se estabelecido 

de forma clara quais são os deveres e direitos de cada uma das partes, se poder 

                                            
212 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 94-95. 
213 Não se trata a interpretação como fenômeno dispensável, pois se reconhece que “é sempre 
necessária, pois o contrato é produzido pela linguagem, que por sua vez é simbólica. Toda e qualquer 
palavra admite alguma indeterminação, de maneira que, atrás do significado aparente, pode esconder 
um novo e diverso sentido, que, no negócio jurídico possa ser o mais justo. Mesmo, portanto, quando 
se declara que não há necessidade de interpretação porque o contrato é claro, e realmente tenha um 
significado certo, na verdade - ainda que inconscientemente - se interpreta. Isto porque assim se 
procede justamente para afastar o sentido que alguém deseja atribuir em lugar do que o outro 
interessado pretenda. 
A clareza do texto, quando muito, diminui a área de incerteza sobre o significado contratual. Reduz, 
mas não elimina, consequentemente, o papel da interpretação. É que não é só a clareza de 
linguagem no sentido léxico que interessa ao intérprete. Dados outros são importantes para 
consumar-se o que, em direito, se considera a interpretação técnica de um contrato. A operação 
submete-se a regras jurídicas de interpretação, que visam, mais do que às partes, pois seu 
destinatário é aquele órgão judicante a quem a lei confere a missão de resolver os conflitos derivados 
das controvérsias exegéticas sobre as declarações contratuais.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto; 
FARIA, Juliana Cordeiro de. Contrato. Interpretação. Princípio da boa-fé. Teoria do ato próprio ou da 
vedação do comportamento contraditório.  In: Revista de direito privado, v. 10, n. 38, p. 149-175, 
abr./jun. 2009. p. 153). 
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avaliar eventual substancialidade do adimplemento.  

Desta forma, muito embora não esteja no centro do objeto deste trabalho, o 

estudo sobre a interpretação dos contratos é relevante, na medida em que se 

destina a definir o justo significado das cláusulas214. 

A possibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial no Brasil 

encontra, já há algum tempo, reconhecimento além da literatura jurídica, como pode 

ser visto pela análise de julgados dos tribunais brasileiros.  

A mais antiga aplicação que se pode ter notícia em pesquisa nos sites dos 

Tribunais de Justiça é originária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e 

restou assim ementada: 

 

EMENTA: CONTRATO. RESOLUÇÃO. ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL. O COMPRADOR QUE PAGOU TODAS AS 
PRESTAÇÕES DE CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO, MENOS A 
ULTIMA, CUMPRIU SUBSTANCIALMENTE O CONTRATO, NÃO 
PODENDO SER DEMANDADO POR RESOLUÇÃO. AÇÃO DE 
RESCISÃO JULGADA IMPROCEDENTE E PROCEDENTE A 
CONSIGNATÓRIA. APELO PROVIDO EM PARTE, APENAS 
RELATIVAMENTE AOS HONORÁRIOS.215  

 

A relatoria fora do então Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior, já 

citado em passagens anteriores por seu estudo do adimplemento e inadimplemento 

das obrigações. 

Percebe-se que o critério de avaliação da substancialidade utilizado na 

abordagem pioneira se restringiu ao quanto do valor total da obrigação fora 

cumprido.  

Em momento posterior, o mesmo relator do acórdão mencionado, quando já 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, relatou outro processo, que consta ser o 

mais antigo no âmbito daquela corte a aplicar a teoria do adimplemento substancial 

                                            
214 Para aprofundamento sobre o tema, conferir: ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Interpretação do 
contrato. In: Revista de direito do consumidor, n. 17, p. 5-19, jan./mar. 1996; ARAUJO, Luciano 
Vianna. O que significa simples interpretação de cláusula contratual? In: Revista brasileira de 
direito processual, v. 17, n. 68, p. 237-246, out./dez. 2009; BELTRÃO, Silvio Romero. Interpretação 
dos contratos. In: A teoria do contrato e o novo Código civil. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 101-
124. BETTI, Emilio. Interpretacion de la ley y de los actos jurídicos. Tradução e prologo: Jose Luis 
de los Mozos. Madrid: Revista de Derecho Privado, 1975; DE LUCCA, Newton. Normas de 
interpretação contratual no Brasil. In: Revista autônoma de direito privado, n. 3, p. 95-144, abr./jun. 
2007; HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Interpretação do contrato. In: 10 anos de 
vigência do Código Civil Brasileiro de 2002. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 344-357. 
215 Apelação Cível Nº 588012666, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior, Julgada em 12/04/1988. 
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e do qual se extrai a seguinte ementa: 

 

EMENTA: SEGURO. INADIMPLEMENTO DA SEGURADA. FALTA 
DE PAGAMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO. ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL. RESOLUÇÃO. A COMPANHIA SEGURADORA 
NÃO PODE DAR POR EXTINTO O CONTRATO DE SEGURO, POR 
FALTA DE PAGAMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO DO PREMIO, 
POR TRES RAZÕES: A) SEMPRE RECEBEU AS PRESTAÇÕES 
COM ATRASO, O QUE ESTAVA, ALIAS, PREVISTO NO 
CONTRATO, SENDO INADMISSIVEL QUE APENAS REJEITE A 
PRESTAÇÃO QUANDO OCORRA O SINISTRO; B) A 
SEGURADORA CUMPRIU SUBSTANCIALMENTE COM A SUA 
OBRIGAÇÃO, NÃO SENDO A SUA FALTA SUFICIENTE PARA 
EXTINGUIR O CONTRATO; C) A RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
DEVE SER REQUERIDA EM JUIZO, QUANDO SERA POSSIVEL 
AVALIAR A IMPORTANCIA DO INADIMPLEMENTO, SUFICIENTE 
PARA A EXTINÇÃO DO NEGOCIO. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.216 

 

Da mesma forma como ocorrido no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, até mesmo pela similitude dos fatos, havendo somente uma parcela 

pendente dentre várias, novamente o critério de avaliação da substancialidade do 

adimplemento foi a do número de prestações pendentes.  

Atualmente, em busca no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, são 

apontadas 24 (vinte e quatro) ocorrências de julgados colegiados217 contendo o 

termo “adimplemento substancial”, dos quais 9 (nove) não adentraram ao mérito da 

teoria, por questões processuais218 ou somente a mencionarem no contexto amplo 

dos atos próprios219. Restaram, portanto, 15 (quinze) manifestações de mérito sobre 

o tema no âmbito da corte que detém o papel de uniformizador de entendimentos 

                                            
216 REsp 76.362/MT, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 
11/12/1995, DJ 01/04/1996, p. 9917. 
217 Busca efetuada em 13 de maio de 2014. Na mesma ocasião, foram encontradas 273 (duzentas e 
setenta e três) decisões monocráticas contendo o termo “adimplemento substancial”, as quais não 
foram analisadas, por ampliar excessivamente os dados do estudo, inviabilizando a pesquisa no 
prazo disponível. 
218 REsp 113.710/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 25/02/1997, DJ 
31/03/1997; AgRg no Ag 607.406/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 
09/11/2004, DJ 29/11/2004; REsp 656.103/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado 
em 12/12/2006, DJ 26/02/2007, p. 595; AgRg no Ag 1140717/SC, Rel. Ministro Vasco Della Giustina 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 15/10/2009, DJe 
27/10/2009); AgRg no AREsp 238.432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 21/06/2013; AgRg no AREsp 13.256/RJ, Rel. 
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 04/09/2013 e; AgRg no AREsp 
204.701/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 
17/12/2013. 
219 REsp 1202514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 
30/06/2011 e REsp 953.389/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
23/02/2010, DJe 15/03/2010. 
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jurisdicionais relativos à matéria infraconstitucional. 

Nas ocasiões em que ocorreu a análise da matéria de fundo, o Superior 

Tribunal de Justiça se pautou eminentemente de forma a analisar os valores já 

adimplidos em relação ao total devido, apurando comumente em percentuais o que 

seria ou não um adimplemento substancial. 

Indicando a oscilação na análise da teoria, além do já citado REsp 76.362/MT, 

pode-se citar o REsp 415971/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se 

consignou não haver substancialidade devido à “falta de pagamento de mais da 

metade do valor do prêmio”220. 

Muito embora alguns julgados tenham levado em consideração, ainda que 

não como ratio decidendi, outros aspectos221, considerando que a ideia de 

adimplemento substancial envolve feições mais amplas, abrangendo não só os 

valores pecuniários constantes nas avenças, mas também todo o conjunto 

obrigacional, bem como a possibilidade de gradação do inadimplemento, percebe-se 

que o posicionamento jurisprudencial ainda demonstra carência na análise mais 

aprofundada do instituto. É o que adverte Vivien Lys Porto ao mencionar que a 

“jurisprudência pátria ainda utiliza um critério amplo e indefinido, a primeira vista, ao 

admitir que a ausência do pagamento de ‘pequeno valor da dívida em relação ao 

valor do bem’ configura o adimplemento substancial”222. 

Como se percebe no levantamento jurisprudencial, a aplicação da teoria 

ocorre predominantemente nas relações regidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, o que se justifica pela amplitude da proteção que ali é estabelecida. 

                                            
220 EMENTA: CIVIL. ART. 1450 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE 
SEGURO. FALTA DE PAGAMENTO DE MAIS DA METADE DO VALOR DO PRÊMIO. 
INDENIZAÇÃO INDEVIDA PELO SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PRAZO DE SUSPENSÃO 
DO CONTRATO, MOTIVADA PELA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. 
- A falta de pagamento de mais da metade do valor do prêmio é justificativa suficiente para a não 
oneração da companhia seguradora que pode, legitimamente, invocar em sua defesa a exceção de 
suspensão do contrato pela inadimplência do segurado. 
- Apenas a falta de pagamento da última prestação do contrato de seguro pode, eventualmente, ser 
considerada adimplemento substancial da obrigação contratual, na linha de precedentes do STJ, sob 
pena de comprometer as atividades empresariais da companhia seguradora. (REsp 415.971/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2002, DJ 24/06/2002, p. 302) 
221 Dentre os acórdãos posteriores ao pioneiro no STJ, merecem destaque, por mencionarem outros 
critérios de avaliação, os Recursos Especiais nºs 712.173/RS, que analisou a conduta do credor e do 
devedor do desenvolvimento da obrigação; 883.990/RJ, no qual se perquiriu sobre a aplicação da 
teoria por descumprimento escasso de dever acessório; e o voto vencido no 1051270/RS, que levou 
em consideração a conduta tida carente de boa-fé, por parte do devedor, que impediria a aplicação 
da teoria.  
222 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 170. 
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Nada obsta, entretanto, a aplicação da teoria em relações empresariais e civis 

paritárias, tendo em vista fundar-se predominantemente na manutenção das 

relações contratuais, quando presentes determinados requisitos, os quais não são 

exclusivos das relações de consumo.  

Nos processos submetidos ao STJ que envolvam a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial, merece destaque o voto vencido no REsp 1051270/RS, 

julgado em 04 de agosto de 2011, que analisou não só a relação entre o percentual 

monetário prestado e o restante, mas ponderou também se a conduta do devedor, 

após a configuração da mora, continuava voltada para o adimplemento. Do voto 

mencionado, destacam-se as seguintes passagens: 

 
Na espécie, entendo que uma inadimplência próxima de 14% do 
montante integral do contrato de arrendamento mercantil, ainda que 
pago o valor residual garantido, não pode ser considerada ínfima e 
de escassa importância, razão pela qual não se pode atribuir 
inaptidão à ação de reintegração de posse por não se mostrar o 
pedido inicial consentâneo com a extensão do inadimplemento do 
devedor. 
O caso em apreço não diz respeito a controvérsia sobre uma única 
parcela inadimplida, tampouco trata da reintegração de bem 
essencial à atividade do devedor, hipótese versada em precedentes 
colacionados neste feito. Diversamente, refere-se ao não pagamento 
consecutivo e reiterado de cinco prestações, fato que foi claramente 
reconhecido pelo devedor. Todavia, não se trata de adimplemento 
significativo a ponto de a fração descumprida ser inútil para o credor, 
de forma que arrefeça o seu direito de exigir correspondente 
satisfação e o impeça de buscar a tutela jurisdicional. 
Outra questão a considerar é a equidade de interesses e 
predisposição das partes para o positivo cumprimento do contrato, 
porquanto a boa-fé objetiva opera em duas direções e subsume-se 
na própria atuação dos contratantes, não se esgotando na conduta 
de confiança e lealdade do credor, pois também requer do devedor 
igual padrão de comportamento, da celebração à execução do 
contrato. 
[...]  
Dessa forma, ainda que o parâmetro matemático seja apto a aferir o 
adimplemento substancial, como tem entendido a jurisprudência 
pátria, é também necessário que, como elemento qualitativo, no dizer 
de Anderson Schreiber (A boa-fé objetiva e o adimplemento 
substancial, in Direito Contratual: temas atuais. São Paulo: Método, 
2007), o juiz, no exercício do seu poder-dever jurisdicional de 
investigar os fatos e aplicar o direito, avalie a atuação das partes 
credora e devedora no cumprimento das prestações previstas no 
pacto obrigacional, na busca do equacionamento de possíveis 
desequilíbrios contratuais, enfim, no diligente propósito de resolver o 
negócio jurídico. 
[...] 
E, em se tratando de discussão sobre valores contratuais, 
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certamente o réu poderia envidar esforços no sentido de quitar o 
débito por ele mesmo reconhecido, tornar explícita a pretensão de 
dispor de algum bem ou de bens passíveis de penhora ou ainda usar 
dos meios judiciais também hábeis à solução do litígio, tais como 
propor ação de consignação em pagamento da fração que julgue 
incontroversa. 
Ora, ao contestar a ação de reintegração de posse (fls. 45-53), a 
simples alegação do réu de que "há outras ações que permitem ao 
credor cobrar a dívida, sem, no entanto, ofender sua posse mansa e 
pacífica" não tem o condão de retirar-lhe o direito e dever, como 
instrumento de equidade, de contrapor àquela demanda ação 
consignatória em pagamento com o fim de ser depositado em juízo o 
montante das prestações de mútuo por ele consideradas devidas, 
providência, por óbvio, própria para inibir a resolução do contrato de 
arrendamento mercantil.223 

 

Diante de determinadas situações que se configuram cada vez com maior 

frequência, as considerações acima, embora não prevalecendo no julgamento, 

atentam para a pertinência da discussão sobre a potencial insuficiência de se 

estabelecer a substancialidade do adimplemento valendo-se unicamente de critérios 

matemáticos. 

É importante lembrar que os pressupostos de incidência do adimplemento 

substancial no direito civil e no direito do consumidor são os mesmos, decorrendo da 

incidência da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, que se aplicam a 

ambos os ramos.  

Como exemplo, imagine-se uma compra que envolva maquinário de alta 

tecnologia, a ser entregue e montado em diversas peças (parcelas), sendo que cada 

uma delas funciona individualmente, mas, quando montadas na totalidade, passam, 

em razão de uma dessas partes, que comanda as demais em conjunto, a ter 

desempenho superior ao das partes individualmente consideradas.  

Se tal parte, que detém o condão de coordenar as demais, não é entregue e 

montada conforme estipulado, o objeto do contrato – maquinário de alta tecnologia 

com diversas partes atuando coordenadamente – não é entregue de forma 

satisfatória, e, ainda que a parte restante tenha valor monetário diminuto em relação 

às demais, representando percentualmente menos de 10% (dez por cento) do 

montante envolvido no contrato, por exemplo, seria um contrassenso considerar a 

ocorrência de adimplemento substancial.  

A essencialidade do restante para a satisfação do interesse do credor é o foco 

                                            
223 Voto vencido do Ministro João Otávio de Noronha no REsp 1051270/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011 
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de análise para a aplicação da teoria. Estabelecer, a priori, que uma prestação 

efetuada somente em quantidade ou qualidade menor ao convencionado configura 

ou não o adimplemento substancial é temerário. Melhor parece ser analisar o que 

fora descumprido em relação ao “total do negócio que se pretende extinguir e em 

relação à própria natureza da prestação, em vista do interesse do credor”224. 

Anderson Schreiber aponta, em estudo sobre o tema, que o “atual desafio da 

doutrina está em fixar parâmetros que permitam ao Poder Judiciário dizer, em cada 

caso, se o adimplemento afigura-se ou não significativo, substancial.”225 Tal 

afirmação encontra relevância especialmente se for tomada em conta a necessidade 

de se oferecer uma interpretação crítica ao desempenho jurisdicional226, afastando-

se da leniência e combatendo arbítrios fundados puramente na consciência de 

julgadores, distanciados de considerações da teoria227. 

Dentre os autores que trouxeram considerações mais específicas sobre a 

verificação da substancialidade do adimplemento228, Bussata, consignou o seguinte: 

                                            
224 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 168. 
225 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 20. 
226 “Pero, aunque sea está una cuestión que ha de quedar confiada al prudente arbitrio judicial es 
misión de la doctrina científica formular algunas orientaciones de carácter general que ayuden al juez 
a determinar cuando el incumplimiento reviste una importancia suficiente para proceder a la 
resolución del contrato y cuando no.” (VIGARAY, Rafael Alvarez. La resolución de los contratos 
bilaterales por incumplimiento. Granada: Universidad de Granada, 1972. p. 128). 
227 A propósito, cite-se o AgReg em EResp 279.889-AL, no ministro Humberto Gomes de Barros 
expressou repulsa à literatura jurídica, defendendo que a consciência do magistrado pode sobrepuja-
la: “Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros 
deste Tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a 
doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. 
Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É 
preciso consolidar o entendimento de que os Srs. ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto 
Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, porque a maioria de 
seus integrantes pensa como esses ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça 
e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. 
Não somos aprendizes de ninguém. Quando viemos para este Tribunal, corajosamente assumimos a 
declaração de que temos notável saber jurídico - uma imposição da Constituição Federal. Pode não 
ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, mas, para efeitos constitucionais, minha 
investidura obriga-me a pensar que assim seja.” Ver, ainda, STRECK, Lênio Luiz. O que é isto – 
decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 
228 “Por conseguinte, não encontramos um critério objetivo exato para determinar a proporcionalidade 
razoável inserida no regime jurídico do adimplemento substancial, que coíbe a resolução contratual. 
O que existe é a mensuração deste elemento mediante à parte maior executada da prestação em 
relação ao contrato como um todo, refletindo em percentuais diversos caracterizadores do 
cumprimento próximo ao resultado pretendido, variando entre os critérios de mais de 50%; ou 
ausência da prestação em 30% ou 10% ou ainda na falta de cumprimento de uma parcela, etc.” 
(SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 170); “O que a lei não esclarece, todavia, é até que ponto a prestação ainda será 
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[...] todo o estudo é centrado na substancialidade do adimplemento 
ou, contrariamente, na insignificância do inadimplemento. Tais 
expressões são imprecisas e, por si sós, dizem muito pouco. Assim, 
a averiguação do(s) parâmetro(s) a ser(em) utilizado(s) pelo julgador 
para determinar se o inadimplemento é ou não de escassa 
importância constitui condição sine qua non para sua aplicabilidade e 
utilidade prática.229 

 
Para o estudo da teoria, considerando ser o interesse ponto central na 

verificação da possibilidade de se considerar substancial o adimplemento, é 

necessário um aprofundamento do seu estudo, considerando alguns critérios 

integrantes do processo avaliativo de sua subsistência e, ainda, o que pode ser 

considerado como interesse juridicamente relevante. 

                                                                                                                                        
útil para o credor, a partir do qual estará instalada a sua inutilidade. Esse silêncio legislativo, aliado à 
necessária análise casuística a ser conduzida pelo juiz, é fonte de desconforto e insegurança jurídica, 
uma vez que poderá ensejar decisões plúrimas e divergentes a respeito de pleitos resolutórios com 
características semelhantes entre si.” (FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento 
substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 88). 
229 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 106-107. 



 

3 CRITÉRIOS PROPOSTOS PARA A APLICAÇÃO DA TEORIA DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

 

Antes de quaisquer considerações, para que delas não se assuma uma busca 

por fórmula única para a configuração do adimplemento substancial, é importante 

que se reforce a advertência sobre a impossibilidade de precisão absoluta, em 

abstrato, de tal análise. Da mesma forma, deve ser reconhecida a possibilidade do 

uso desmedido da teoria, tornando-a unicamente um apoio hermenêutico sem 

sentido, para que vontades solipsistas sem fundamentação prevaleçam na análise 

do caso. 

Para se evitar um déficit de legitimidade quando do tratamento de situações 

que possam envolver o adimplemento substancial, a análise deverá apresentar 

fundamentação objetiva e consistente, sob pena de constituir apenas uma alteração 

de lado, dentro da relação obrigacional, da desigualdade que se busca identificar e 

evitar. 

A verificação da relevância do que se adimpliu há de ser feita diante de cada 

situação de fato, com todas as circunstâncias que lhe venham a ser peculiares, 

dentro da análise da complexidade, realidade factual e unidade do ordenamento. Tal 

advertência pode ser embasada em apontamento de Bussata, que, referindo-se 

primariamente ao critério matemático, aponta para a consideração de outros 

elementos230 decorrentes do caso concreto: 

 

Pode-se pensar que o adimplemento de 95% do preço devido em 
decorrência do contrato de compra e venda pode ser considerado 
substancial [...]. Contudo, em algumas hipóteses, dependendo 
justamente dos interesses em discussão, dos motivos que levaram 
as partes a contratar, o descumprimento de 5% do pactuado pode 
ser considerado relevante.231 

 

Diante disso, alguns elementos se apresentam para a verificação, podendo 

ser encontrados tanto diretamente ou implicitamente nas normas nacionais, como 

em normas de outros ordenamentos ou, no âmbito supranacional, em normas ou 

proposições normativas. 

                                            
230 O autor, na passagem apresentada, refere-se aos “motivos que levaram as partes a contratar”. 
Como se verá adiante é necessário que seja diferenciado o motivo da causa, para a verificação de 
substancialidade do adimplemento. 
231 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 107-108. 
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3.1 Tempo, local e forma da prestação 

 

O artigo 394232, do Código Civil brasileiro apresenta três elementos – tempo, 

lugar e forma – que não podem ser ignorados, ainda que não sejam inteiramente 

suficientes, na aferição da qualidade do adimplemento, pois, em “último grau, útil 

será a prestação que, tendo adequação temporal, espacial e modal, venha a 

satisfazer substancialmente o interesse do credor”233. Não há como se fazer, 

portanto, uma análise linear de tais parâmetros para a verificação de 

substancialidade, vez que cada um dos três pode se desdobrar em outros. 

Quanto ao tempo, a obrigação pode ser violada por duas hipóteses distintas. 

Na primeira, por violação do termo estabelecido como essencial, estaria afastada, a 

priori234, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois já teria sido 

definida, contratualmente (objetivamente, portanto), a inutilidade posterior àquele 

tempo. Na segunda hipótese, a mora chegaria a tal ponto que esfacelaria o interesse 

do credor235 na obtenção da prestação, e é este segundo aspecto que necessita de 

complementação por elementos que aclarem o limiar da existência e inexistência de 

interesse, a justificar a rejeição de determinada prestação e, em último caso, a 

resolução da relação. 

O lugar da prestação também é ponto de passagem necessário à verificação 

da qualidade do adimplemento. Sem desconsiderar a diferenciação existente entre 

as obrigações portáveis e quesíveis, remete-se à casuística para apontar como pode 

ser fluído o campo da substancialidade do adimplemento em razão do lugar da 

prestação. 

Para tanto, tome-se como exemplo o caso de determinada prestação, 

portável, a ser cumprida em uma das filiais de uma empresa e que venha a ser 

cumprida em filial diversa.  

                                            
232 Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não 
quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 
233 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 81. 
234 Indica-se, a priori, pois a cláusula que define como essencial o termo, como todas as demais em 
um contrato, é, ao menos em tese, passível de análise e eventual revisão judicial. 
235 "[...] a mora, quando ocasionada pelo não cumprimento da obrigação no prazo devido, fará 
desaparecer a utilidade da prestação sempre que a dilação temporal impossibilitar o alcance dos 
resultados práticos até momento decisivo incorporado na finalidade do contrato – o que, não 
ocorrendo, mantém-se passível de purgação.” (FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento 
substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 100). 
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Pode se visualizar nitidamente a diferença havida caso tal prestação seja 

cumprida em filial localizada em outro estado ou região do país, de modo que o 

reparo desta imperfeição – a transferência do objeto até a filial na qual deveria ter 

sido cumprida – demande um tempo ou gasto financeiro que a torne desinteressante 

ao credor, podendo ser verificada, com mais facilidade, a possibilidade de resolução 

do que no caso da prestação ter sido cumprida em filial situada em município 

contíguo, sendo de fácil e rápido transporte até a filial estabelecida originariamente 

no contrato. 

Nos exemplos, apresentam-se situações extremas, nas quais a verificação da 

possibilidade de subsistência ou não do interesse é mais simples. O problema 

quanto à teoria do adimplemento substancial, em relação ao elemento espacial, se 

situa em uma zona gris, indefinida. Como se disse, são caminhos para a verificação, 

mas não suficientes autonomamente. 

No que se refere à forma da prestação, pode-se dividi-la em dois aspectos, o 

primeiro, quantitativo e o segundo, qualitativo. 

O aspecto usualmente predominante na verificação da substancialidade do 

adimplemento no Brasil tem sido, como demonstrado no capítulo anterior, o 

quantitativo, muito embora sem justificativas sólidas e claras para tanto. Tal 

prevalência parece ter obscurecido a análise de outros critérios, especialmente os 

relacionados à qualidade da prestação. 

Ainda em relação ao artigo 394, do Código Civil de 2002, é de se ressaltar 

que indica a constituição em mora daquele que não cumprir sua obrigação no 

tempo, lugar e forma236 que a lei ou convenção estabeleça. Assim, a mora pode vir 

de inobservância à lei, o que atrai, para o campo de análise, a conduta dos 

integrantes da relação obrigacional, em razão do dos artigos 421 e 422, do Código 

Civil. 

Tais disposições, legais (como requer o artigo 394), falam em exercício – 

conduta, portanto – da liberdade de contratar em razão e nos limites da função 

social, bem como da probidade e boa-fé, não se podendo descurar do 

                                            
236 “[...] não merece prosperar o posicionamento doutrinário que alega existir uma certa prevalência 
do aspecto temporal sobre os relativos ao lugar e à forma da prestação – pelo que o cumprimento no 
lugar ou na forma indevidos até poderiam configurar a mora, mas desde que a execução estivesse 
também atrasada. O argumento acaba por esvaziar a importância do lugar e da forma como critérios 
para a configuração da mora, tornando-os meramente subsidiários.” (FURTADO, Gabriel Rocha. 
Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 81-82). 
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comportamento dos contratantes na aferição razoável237 da substancialidade. 

Portanto, o agir das partes que venha a ser contra a função social do contrato 

e a boa-fé, neste último aspecto, especialmente em relação aos deveres de 

colaboração e cooperação, torna possível a resolução do contrato por 

inadimplemento.  

 

3.2 O comportamento dos contratantes 

 

Retomando e levando em consideração o que fora abordado no primeiro 

capítulo, especialmente em relação aos deveres anexos, oriundos da observância 

necessária da boa-fé, há de se apontar que o caminho para verificação da 

subsistência do interesse deve levar em conta o efetivo comportamento dos 

envolvidos no desenvolvimento da relação contratual. 

Seria incongruente às bases normativas regentes das relações privadas que 

se pudesse avalizar a ruptura de um comportamento exigido nelas, independente de 

atingir o interesse central da obrigação ou não. Em tais relações está contida uma 

expectativa consistente na adoção de posturas mínimas, que são moldadas durante 

o seu desenvolvimento, passando a integrá-la. 

Em algumas configurações fáticas, o agir das partes pode ser o fator decisivo 

na avaliação da substancialidade, como quando dele se defina que determinado 

comportamento pressupôs a manutenção do interesse, ou seja, funcionando como 

pressuposto negativo da resolução, conforme visto no exemplo trazido por Pedro 

Romano Martinez:  

 
Assim, se depois de ter tido conhecimento do defeito, introduzir 
alterações na coisa, designadamente transformando-a ou 

                                            
237 Rubem Alves afirma que nenhuma “teoria invocará, como credencial, a possibilidade de se provar 
a sua veracidade. Não se pode, de forma alguma ou por método algum, chegar à conclusão acerca 
de sua veracidade. [...] Assim, o cientista pode ter certeza quando a teoria é declarada falsa, mas 
nunca pode ter certeza quando ela é declarada verdadeira.” (ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência: 
introdução ao jogo e suas regras. Brasília: Editora Brasiliense. 1981. p. 146 - 147). Tal passagem 
demonstra que a certeza, na investigação científica, encontra-se em uma resposta negativa à 
indagação feita e que, havendo resposta positiva, só se pode afirmar que até aquele ponto, com os 
dados obtidos até então, há a possibilidade, maior ou menor, de se estar diante de uma afirmativa 
absoluta. Transportando a ideia para a análise feita neste trabalho, é de se dizer que a verificação do 
comportamento dos integrantes da relação obrigacional pode levar à certeza de não ser substancial o 
adimplemento, mas, em relação a sê-lo, poderá chegar, no máximo, a uma aproximação que, dentro 
da razoabilidade, justifique a aplicação da teoria para impedir a resolução. Por isso, falar em aferição 
absoluta de substancialidade seria imprudente. Melhor que se fale em aferição razoável de 
substancialidade. 
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continuando a utilizá-la, dando a aparência de não a querer rejeitar, a 
resolução seria entendida como um “venire contra factum proprium” 
e, nessa medida, ilícita.238  

 

É o que Gabriel Furtado defende, ao consignar que ao credor será negado o 

direito de resolver o contrato quando “seu comportamento pretérito (factum 

proprium) tiver feito surgir legitimamente no devedor a expectativa de que não o 

faria, salvo expressa autorização”239. 

Tal aspecto de consideração, como já indicado no capítulo anterior, parece 

estar florescendo no seio do Superior Tribunal de Justiça, ainda que, por hora, 

constante unicamente em voto vencido. 

No caso apontado240, tratava-se de ação de reintegração de posse, ensejada 

por inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil, no qual havia 

inadimplência relativa que rodeava, quantitativamente, os 14% (quatorze por cento) 

do total avençado, incluído aí o valor residual garantido.  

O juízo de primeiro grau, entendendo que o adiantamento do valor residual 

garantido descaracterizaria o contrato de arrendamento mercantil, julgou 

improcedente o pedido de reintegração. 

Interposto recurso de apelação, lhe foi negado provimento, sob o argumento 

que atentaria contra a boa-fé a reintegração do bem à arrendadora quando o 

contrato de arrendamento mercantil está substancialmente adimplido, já que 

importaria em medida impositiva de lesão desproporcional ao outro contratante.  

O Superior Tribunal de Justiça, por sua Quarta Turma, em sede de Recurso 

Especial, confirmou o acórdão, mantendo a aplicação da teoria do adimplemento 

substancial, consignando, dentre as razões do voto condutor, o seguinte: 

 

Vale dizer que, para a resolução do contrato pela via judicial, há de 
se considerar não só a inadimplência em si, mas também o 
adimplemento da avença durante a normalidade contratual. A partir 
desse cotejo entre adimplemento e inadimplemento é que deve o juiz 
aferir a legitimidade da resolução do contrato, de modo a realizar, por 
outro lado, os princípios da função social e da boa-fé objetiva.241 

 

                                            
238 MARTINEZ, Pedro Romano. Cumprimento defeituoso em especial na compra e venda e na 
empreitada. Coimbra: Livraria Almedina, 2001, p. 301. 
239 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Atlas, 2014, p. 110. 
240 REsp 1051270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
04/08/2011, DJe 05/09/2011. 
241 Voto vencedor no REsp 1051270/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado 
em 04/08/2011, DJe 05/09/2011. 
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Pela passagem, percebe-se a consideração, em tese, do comportamento das 

partes durante a normalidade contratual, durante o desenvolvimento da relação.  

Entretanto, o restante do voto ateve-se ao critério matemático – “o réu pagou: 

31 das 36 prestações contratadas, 86% da obrigação total (contraprestação e VRG 

parcelado) e mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido” – para definir a 

substancialidade. 

Válido para a pesquisa é o voto vencido no julgamento242, que fez relevantes 

considerações sobre o comportamento das partes.  

Apresentou-se, nas razões daquele, tese sobre a impossibilidade de ter-se 

como substancialmente adimplida a obrigação pois, considerando-se a 

predisposição das partes para o efetivo cumprimento do contrato, levando em conta, 

para tanto, que a boa-fé deve ser uma via de mão dupla, ainda que o parâmetro 

matemático fosse suficiente para determinar a substancialidade, o parâmetro 

comportamental, no caso analisado, seria impediente a tanto.  

E isso se daria pelo fato de não ter restado demonstrado, pela conduta da 

parte devedora, nenhum esforço no sentido de quitar o débito por ela mesma 

reconhecido, pois desde a apresentação da contestação à ação de reintegração de 

posse vinha sendo alegada a existência de outras vias que permitam ao credor 

cobrar a dívida, sem ofender a posse mansa e pacífica do devedor, e que somente 

isso, sem alguma medida concreta tendente a saldar o débito, não seria suficiente 

para a aplicação da teoria. 

Outro caso, que pode ser apontado como relevante por ter sido a teoria do 

adimplemento substancial invocada pelo credor, visando impedir a resolução do 

contrato e a consequente devolução das prestações já pagas pelo devedor, foi 

julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul243.  

Neste caso, o autor firmou instrumento particular de promessa de compra e 

                                            
242 Voto vencido do Ministro João Otávio de Noronha no REsp 1051270/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011. 
243 EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXTINÇÃO DE 
VALORES – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO DA MAIOR PARTE 
DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – QUITAÇÃO DA 
OBRIGAÇÃO – CONTRATO CUMPRIDO – RECURSO PROVIDO. 
Mostra-se viável a aplicação da Teoria do Adimplemento substancial havendo o cumprimento 
significativo e expressivo das obrigações assumidas, tendo como propósito principal a preservação 
do interesse do consumidor contra eventuais abusos por parte do credor, sempre em observância aos 
princípios da função social e da boa-fé objetiva, não se admitindo, assim, a rescisão do contrato.” (Ap. 
0049697-36.2007.8.12.0001, TJMS - 4ª Câmara Cível.  Relator Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 
julgado em 29/1/2013). 
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venda de um imóvel com a empresa ré, que deveria ser pago com uma entrada e 

mais 141 (cento e quarenta e uma) prestações mensais, consecutivas e 

reajustáveis. 

A ré cumpriu integralmente o contrato. O autor, por sua vez, após o 

pagamento de 136 (cento e trinta e seis) parcelas alegou que, por dificuldades 

financeiras, não conseguiria mais pagar as 5 (cinco) prestações finais, pedindo a 

resolução do contrato, por inadimplemento próprio, com a devolução para si dos 

valores pagos, devidamente corrigidos. Por ter considerado o montante oferecido 

pela empresa insuficiente, ingressou com tal pedido em juízo. 

Em sua defesa, a empresa ré – adimplente com suas obrigações, suscitou 

aplicação da teoria do adimplemento substancial para a manutenção do vínculo 

contratual, tendo em vista a insignificância do que ainda restava a ser cumprido por 

parte do autor. Informou, também, que deixaria de exigir o valor referente ao débito 

ainda existente, oferecendo termo de quitação e documento de autorização para a 

transferência do imóvel para o nome do autor. 

O juízo singular julgou procedente em parte o pedido inicial para, no que 

importa ao presente estudo, reconhecer o desfazimento da relação contratual até 

então existente entre as partes, reintegrando a construtora ré na posse da coisa 

depois de promovida a restituição dos valores pagos pelo autor, que deveriam ser 

corrigidos monetariamente, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora, 

excluído o sinal dado no negócio.  

Estranhamente, nas razões de tal provimento de primeiro grau se incluiu que 

“a aludida teoria, também conhecida como substancial performance, não se aplica 

ao caso, onde a própria parte confessadamente inadimplente pleiteia o fim da 

avença”244. 

O Tribunal, ao analisar o recurso de apelação da empresa ré, entendeu por 

prejudicada a análise de mérito, diante da informação que esta deixaria de exigir o 

valor referente ao débito ainda existente.  

Entretanto, foi tomada em consideração a atuação da apelante de acordo com 

o prelecionado pela boa-fé, pois, mesmo diante da inadimplência do autor, sequer 

teria ventilado nos autos a possibilidade de cobrança de indenização por perdas e 

danos e juros relativos às parcelas não pagas, além de ter, por conta própria, dado 

                                            
244 Extraído do voto da Ap. 0049697-36.2007.8.12.0001, TJMS - 4ª Câmara Cível.  Relator Des. 
Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 29/1/2013. 
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quitação à dívida, sem que isso tivesse sido requerido pelo devedor. 

Tais julgados bem exemplificam configurações fáticas nas quais a análise 

para a aplicação da teoria do adimplemento substancial deva se valer 

necessariamente de critérios outros que não exclusivamente os quantitativos. 

Independente da valoração pessoal das razões vencidas no julgado do 

Superior Tribunal de Justiça ou da perda de objeto no caso do Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso do Sul, reside, nos exemplos reais trazidos, um importante 

apontamento sobre a necessidade de avaliação, juntamente com outros elementos, 

do efetivo comportamento das partes e sua consonância com a boa-fé objetiva e a 

função social que se impõe aos contratos. 

E, em tal valoração, deve se levar em conta tanto o comportamento positivo – 

o que devem as partes efetivamente fazer, quanto o negativo – o que devem as 

partes se abster.  

Tais condutas avaliadas não dependem do tipo de obrigação assumida, de 

modo que em uma obrigação de dar – comportamento positivo, a depender da 

configuração fática e dos deveres daí surgidos, pode-se exigir um comportamento 

negativo, como o de não oferecer aquela mesma coisa a terceiros, ou, ainda, não 

deteriorá-la propositadamente, visando prejudicar a contraparte. Isso pode ser 

resumido nos dizeres de Ruy Rosado de Aguiar Júnior: 

 

Interessa saber se o devedor deixou escoar sucessivos prazos sem 
adotar providencias úteis; não tomou as precauções necessárias que 
o caso recomendava; evidenciou ausência de condições para o 
cumprimento; não se propõe, de modo efetivo e seguro, ao 
pagamento tardio, ainda útil. De sua parte, o credor pode ter 
colaborado, conscientemente ou não, para a inadimplência, omitindo-
se em fornecer o pagamento ou a quitação, exigindo acréscimos 
indevidos, recusando inflexivelmente opções de cumprimento 
propostas pelo devedor etc.245 

 

O que se visa com a análise do comportamento dos contratantes no 

surgimento, desenvolvimento e conclusão da relação obrigacional é, portanto, 

verificar se a confiança, se as justas expectativas criadas pelas partes, uma na 

outra, foram resguardadas de modo a garantir a satisfação dos interesses.  

 

                                            
245 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 
resolução. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003, p. 133-134. 
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3.3 A fundamentalidade do objeto em relação aos contratantes 

 

Além dos requisitos já apresentados, há de ser observado que, “em 

determinados contextos, o bem alcançado pelo contrato relaciona-se diretamente à 

realização de direitos fundamentais que devem ser tutelados”.246 

Tal ideia, sob a denominação de paradigma da essencialidade, foi 

apresentada por Teresa Negreiros, contendo, inicialmente, o seguinte: 

 

[...] a caracterização do bem contratado – como bem essencial, útil 
ou supérfluo – deve, sim, ser considerada um fator determinante da 
disciplina contratual, influindo sobre a forma como hão de ser 
conciliados os novos princípios contratuais, de índole 
intervencionista, e os princípios clássicos, finalizados à proteção da 
liberdade contratual.247 

 

A proposta da autora é de se valer de elementos já constantes no Código 

Civil, notadamente da mesma lógica que embasa a valoração das benfeitorias, ou 

seja, com base na utilidade e não em seu valor patrimonial, sendo o fator de 

definição de essencialidade sua relação com o bem a qual foram introduzidas. Desta 

forma, a mesma “lógica presente na tripartição das benfeitorias deverá, em razão e 

na medida das necessidades existenciais – isto é: da pessoa –, traduzir-se na 

distinção entre bens existencialmente essenciais, úteis ou supérfluos”.248 

A classificação se assemelha ao que Alcides Tomasetti Junior propõe como 

bens de consumo, que seriam os relacionados ao ser e não ao ter249, ou, ainda, às 

ideias de Luiz Edson Fachin: 

 

[...] o mínimo não é referido por quantidade, e pode muito além do 
número ou da cifra mensurável. Tal mínimo é valor e não 
metrificação, conceito aberto cuja presença não viola a idéia de 
sistema jurídico axiológico. O mínimo não é menos nem é ínfimo. É 

                                            
246 CAVALLI, Cássio. Mora e utilidade: os Standards da utilidade no modelo jurídico da mora do 
devedor. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011, p. 136. 
247 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 388. 
248 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 391. 
249 Para o autor, os bens de consumo referem-se à “totalidade existencial irredutível, tanto individual 
como socialmente necessária; importa, para o seu titular, a garantia de autopreservação, de 
autoafirmação e da própria autodeterminação enquanto pessoa, isto é, enquanto ser que implica um 
fim em si mesmo, e que, portanto, não pode meramente instrumentalizar-se a fins alheios”. 
(TOMASETTI JUNIOR, Alcides. A propriedade privada entre o direito civil e a Constituição. In: 
Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, v. 126, p. 123-127, 2002. p. 125). 
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um conceito apto à construção do razoável e do justo ao caso 
concreto, aberto, plural e poroso ao mundo contemporâneo250. 

 

É de se reconhecer que a essencialidade pode ser encontrada em alguns 

dispositivos normativos, como, por exemplo, o bem de família, caracterizado pela Lei 

nº 8.009/90 como essencial por sua função em relação à pessoa – imóvel residencial 

próprio do casal, ou da entidade familiar, estendendo-se, por interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça251, também ao imóvel pertencente a pessoas solteiras, 

separadas e viúvas. 

Além disso, a própria Constituição de 1988 hierarquiza determinadas 

necessidades, sob diversos aspectos. Considera, por exemplo, a essencialidade de 

serviços ou atividade, com o fito de mantê-los atendidos durante greves252, ou, 

ainda, referindo-se a ela como parâmetro de tributação253. 

Ao mencionar diretamente o paradigma da essencialidade, relacionando-o ao 

incumprimento das obrigações, Judith Martins-Costa defende a ideia, nos seguintes 

termos: 

 

[...] a necessidade, a essencialidade do bem tutelado pelo contrato 
para as partes também tem que ser levada em conta na análise da 
utilidade ou da inutilidade da prestação em mora. 
Pensem nos contratos de seguro de vida ou de seguro-saúde, os 
contratos educacionais ou de fornecimento de água, de energia, de 
transporte coletivo, de aquisição de moradia etc.  O parâmetro da 
essencialidade tem que ser levado em conta também para mensurar 
a utilidade ou inutilidade da prestação.254 

 

Mas, ainda que existam indicativos normativos, não há, por eles, como se 

definir unívoca e aprioristicamente, o que seria a essencialidade. 

                                            
250 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. 2. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, p. 280-281. 
251 “O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a 
pessoas solteiras, separadas e viúvas.” (STJ Súmula nº 364 - 15/10/2008 - DJe 03/11/2008). 
252 CF/88 – Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. § 1º - A lei 
definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade. 
253 CF/88 – Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] IV - produtos industrializados; [...] 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: [...] II - operações 
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; [...] 
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] III - poderá ser seletivo, em função da 
essencialidade das mercadorias e dos serviços; 
254 MARTINS-COSTA, Judith. Adimplemento e inadimplemento. In: Revista da EMERJ. Rio de 
Janeiro: EMERJ, p. 95-113, fev./jun. 2002. Edição especial, parte 1, p. 105. 
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Especificamente quanto aos contratos, compete ao interprete diferenciar as 

avenças que contenham interesses extrapatrimoniais daqueles em que as 

obrigações assumidas sirvam unicamente para a satisfação de interesses 

patrimoniais, buscando realizar a averiguação em razão do grau de 

imprescindibilidade da sua aquisição ou utilização pessoal para a conservação de 

um padrão mínimo de dignidade de quem dele necessita255. E, dentro das relações 

que envolvam interesses patrimoniais, identificar aquelas qualificadas em função da 

utilização existencial do bem contratado256, igualmente merecedoras de tutela 

diferenciada. 

Não se propõe, como poderia parecer na atual sociedade de consumo 

exacerbado e, por vezes, desmotivado, a categorização de quaisquer bens, 

especialmente aqueles normalmente supérfluos ou voluptuários, no conceito 

trabalhado. A ideia propõe justamente o caminho inverso, no qual a análise parte da 

utilização efetiva do bem e sua eventual ligação com a dignidade do usuário. 

 A utilidade destas observações reside na possibilidade de se impor às 

concepções eminentemente liberais do contrato “uma espécie de trincheira, atrás da 

qual sejam resguardadas as conquistas advindas da socialização do contrato em 

face das pressões liberalizantes trazidas pela retórica da globalização”257. 

Percebe-se, assim, não ser a essencialidade a que refere o direito positivo, 

pré-definida ou, ainda, integrante de um rol cerrado.  

No presente estudo, como mais adiante será apresentado e analisado o 

caráter da essencialidade da prestação em relação ao programa contratual, se 

propõe, de forma a afastar confusões conceituais, tratar do paradigma da 

essencialidade sob a denominação de fundamentalidade, por se referir à expressão 

e garantia aos direitos fundamentais por meio dos contratos. 

 

3.4 Garantias contratuais, patamares de adimplemento legalmente estabelecidos e a 

substancialidade 

 

Ainda quanto à análise de substancialidade é relevante mencionar que 

existem alguns dispositivos legais que estabelecem expressamente patamares de 

pagamento como requisito para determinado efeito jurídico. Estando envolvida no 

                                            
255 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 461-463. 
256 Teresa Negreiros ressalta que a hierarquia estabelecida entre as situações existenciais e 
patrimoniais, não são, necessariamente, dicotômicas, o que se observa quando certos bens 
patrimoniais fazem parte do substrato da realização existencial, o que vem a criar um terreno comum 
entre as esferas, da mesma forma como a tutela da dignidade não é oposta à tutela do patrimônio. A 
diferença é de cunho qualitativo. (NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 462).  
257  NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 492-493. 
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adimplemento substancial a emanação de efeitos a partir de certo patamar do 

cumprimento da obrigação, ainda que inferior àquele estabelecido contratualmente, 

vale analisar alguns dos dispositivos com as características mencionadas, 

relacionando-os com a teoria em estudo. 

Inicialmente, destaca-se o penhor, à anticrese e à hipoteca, sobre os quais o 

artigo 1.419, do Código Civil de 2002, diz que nas dívidas garantidas por tais 

modalidades, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento 

da obrigação258. Há ainda, na falência, previsão de extinção das obrigações do falido 

com o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinquenta por 

cento) dos créditos quirografários259.  

Ambas as hipóteses trazem especificações quantitativas – metade e a 

totalidade do pagamento devido – para extinção das obrigações ou liberação do bem 

dado em garantia e, muito embora possam parecer incompatíveis com a ideia do 

adimplemento substancial em uma análise apressada, não o são. 

O adimplemento substancial visa impedir o exercício desmedido do direito à 

resolução da relação contratual, remetendo o credor, na busca do que lhe é devido, 

a outras vias, com resultados práticos equivalentes ao do adimplemento260, porém, 

menos gravosas ao devedor.  

Especificamente em relação ao penhor, à anticrese e à hipoteca, a aplicação 

da teoria do adimplemento substancial ao contrato cujo cumprimento esteja 

garantido por tal modalidade não terá como consequência seu desaparecimento. Ao 

contrário, um dos fundamentos da teoria do adimplemento substancial é a 

conservação do contrato, remetendo-o ao seu fim esperado tanto quanto possível. A 

existência de garantias reais só facilita a aplicação da teoria, pois representa via 

segura prevista como meio alternativo de satisfação do crédito, que não a resolução. 

Nas palavras de Schreiber: 

 

[...] a tendência tem sido, hoje, a de perquirir, em cada caso 
concreto, a existência de outros remédios capazes de atender ao 

                                            
258 Código Civil de 2002, Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem 
dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 
259 Lei nº 11.101/09 - Art. 158. Extingue as obrigações do falido: [...] 
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos 
quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa 
porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo; 
260 CPC – 1973. Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não 
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará 
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
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interesse do credor (e.g., perdas e danos), com efeitos menos 
gravosos ao devedor – e a eventuais terceiros afetados pela relação 
obrigacional – que a resolução do vínculo.261 

 

A teoria do adimplemento substancial não obsta a satisfação do crédito. 

Apenas remete aos meios, dentre os possíveis, menos gravosos, como, alias, já faz 

o Código de Processo Civil, em seu artigo 620 (artigo 805, do CPC de 2015)262. Se 

houver apenas uma solução para a satisfação do crédito, é a que se deverá utilizar. 

A garantia não tem razão de existir de forma autônoma, pois deve estar 

relacionada com outro vínculo obrigacional, principal. Por isso, não se pode cogitar a 

aplicação da teoria diretamente em relação à garantia. O que poderá ocorrer é incidir 

no contrato ao qual a garantia se vincula, evitando sua resolução, de forma que não 

sejam necessárias restituições recíprocas para retornar o status anterior, o que 

poderá minorar os prejuízos potencialmente surgidos da resolução. 

Assim, a necessidade de cumprimento da obrigação para o fim da sujeição do 

bem, como elencada no artigo 1.419, do Código Civil de 2002, não pode ser 

afastada ou flexibilizada diretamente pela teoria, pois se trata de garantia 

voluntariamente oferecida e que pode prorrogar-se até 30 (trinta) anos da data do 

contrato263, justamente para o caso de descumprimento da integralidade das 

obrigações surgidas em função do contrato que garante.  

Se isso não fosse o bastante, o mencionado artigo consubstancia previsão 

expressa e específica, de forma a ser capaz, também por tal razão, de afastar a 

aplicação da teoria diretamente à garantia. 

Já em relação ao direito falimentar, por haver previsão expressa, pela qual há 

extinção das obrigações do falido com o pagamento de mais de 50% (cinquenta por 

cento) dos créditos quirografários, depois de realizado todo o ativo, também não 

parece comportar a aplicação da teoria do adimplemento substancial. E isto por dois 

motivos aparentes. 

O primeiro deles, comum à inaplicabilidade da teoria diretamente as garantias 

contratuais como penhor, anticrese e hipoteca, é que existe previsão legal expressa 

                                            
261 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 21. 
262 CPC – Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará 
que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor. 
263 Código Civil de 2002. Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, 
poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. [...]. 
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em que se estabelece como suporte fático à extinção das obrigações do falido um 

patamar determinado de adimplemento.  

Em segundo lugar, por configurar a extinção das obrigações do falido 

mediante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos créditos quirografários 

situação excepcional, na qual diversos interesses já foram potencialmente 

desatendidos, a hipótese de flexibilizar ainda mais a exceção ao adimplemento 

integral contida no artigo 158, II, da lei 11.101/05, não parece atender a uma das 

premissas da teoria do adimplemento substancial, que é a função social do contrato.  

De modo geral, pode se dizer que a teoria do adimplemento substancial 

encontra aplicação, em regra, quando não houver previsão legal específica para o 

caso, que estabeleça, como suporte fático, um patamar determinado do 

cumprimento da obrigação, para que sejam deflagrados efeitos específicos. 

 

3.5 Critérios em normas e proposições normativas internacionais e supranacionais 

 

Atentando novamente para além das fronteiras do direito brasileiro, existem 

alguns dispositivos normativos e proposições que se ocupam em guiar a 

investigação da substancialidade do adimplemento. Como já demonstrado, diversos 

sistemas normativos reconhecem expressamente a aplicabilidade da teoria do 

adimplemento substancial e, por isso, importaram-se também com a tentativa definir 

seus limites positivos e negativos. 

 

3.5.1 Inglaterra e Estados Unidos da América 

  

Nos sistemas inglês e estadunidense, ambos de commow law, são indicados, 

como parâmetros de aplicação da teoria do adimplemento substancial, três 

fatores264.  

Um deles consiste na insignificância do inadimplemento, ou seja, que o 

resultado alcançado seja tão próximo ao pretendido pelo programa contratual, que 

não se abale o caráter sinalagmático. 

O seguinte é a satisfação do interesse do credor, que não pode ser atingido 

                                            
264 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 60-77, nov. 1993, p. 63-65. 
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de forma a perder-se, para ele, a utilidade que normalmente pode se esperar do 

contrato. 

Por último, deve ser observada a diligência do devedor no desenvolvimento 

da obrigação, não se admitindo a aplicação da teoria, caso este se mostre 

desinteressado no cumprimento da obrigação que assumiu. 

Especificamente quanto aos Estados Unidos da América, remetendo-se 

novamente ao Uniform Commercial Code (UCC), as hipóteses de inadimplemento 

que geram a cancellation265 levam a diferentes e graduadas sanções, que são, de 

acordo com a seção 2-616, aplicadas na proporcionalidade do dano que venha a ser 

gerado266. 

De acordo com a mencionada seção, estaria o credor autorizado a recusar 

quaisquer partes de determinado acordo que não fossem executadas ponto a ponto 

como previstas no contrato, mas somente se tal desconformidade reduzir o valor do 

contrato globalmente considerado. 

Especificamente quanto aos critérios valorativos da gravidade da inexecução, 

o Uniform Commercial Code não traz elementos objetivos de aferição, sendo 

necessário remeter ao conceito de material breach. Neste sentido, vale trazer alguns 

                                            
265 Tratando sobre o Uniform Commercial Code, Vivien Lys Porto apresenta a distinção entre 
termination e cancellation: “Dentro dessa estrutura do cumprimento das obrigações, o UCC, em seus 
§§ 2.106 e 2.711 e 2.712, apresenta uma distinção clara dos institutos jurídicos termination (término) 
do contrato e cancelattion (extinção por inadimplemento) do contrato, que representam a quebra do 
programa contratual destinado ao adimplemento. Consoante apregoa o parágrafo 2.106 a termination 
ocorre quando ambas as partes, de acordo com o que lhes faculta a lei ou o contrato, decidem por fim 
ao contrato, por outra forma que o não cumprimento (... otherwise than for its breach). As partes ficam 
isentas de todas as obrigações, ainda por cumprir, mas nenhum direito, baseado em anterior quebra 
ou mau desempenho, sobrevive. Por outro lado, a cancellation, prevista no § 2.711, é configurada 
quando uma das partes põe fim ao contrato, por inadimplemento essencial da prestação em razão do 
descumprimento de obrigação fundamental, praticada por um dos contratantes, justificando a 
resolução do contrato, podendo a parte adimplente pleitear as sanções por inadimplemento, podendo 
executar as penalidades oriundas do contrato ou da lei como prerrogativa do próprio contrato 
celebrado.” (SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 41). 
266 Uniform Commercial Code, § 2-612 
(1) An "installment contract" is one which requires or authorizes the delivery of goods  in separate lots  
to be separately accepted, even though the contract contains a clause "each delivery is a separate 
contract" or its equivalent. 
(2) The buyer may reject any installment which is non-conforming if the non-conformity substantially 
impairs the value of that installment and cannot be cured or if the non-conformity is a defect in the 
required documents; but if the non-conformity does not fall within subsection (3) and the seller gives 
adequate assurance of its cure the buyer must accept that installment. 
(3) Whenever non-conformity or default with respect to one or more installments substantially impairs 
the value of the whole contract there is a breach of the whole. But the aggrieved party reinstates the 
contract if he accepts a non-conforming installment without seasonably notifying of cancellation or if 
he brings an action with respect only to past installments or demands performance as to future 
installments. 
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apontamentos presentes no Restatement of the Law of Contract, do American Law 

Institute, que retrata, de forma unificada, critérios influenciadores na formação do 

conceito de material breach:  

 

§ 275 – Na determinação da materialidade de uma falha total em 
cumprir uma promessa as seguintes circunstâncias são influentes: 
(1) A medida em que a parte lesada obterá a vantagem substancial 
que ele poderia razoavelmente antecipar; 
(2) A medida em que a parte lesada poderá ser adequadamente 
compensada por prejuízos em razão da falta de cumprimento 
completo; 
(3) A medida do que a parte inadimplente já prestou ou fez 
preparativos para prestar; 
(4) A maior ou menor dificuldade da parte inadimplente em cumprir o 
contrato. 
(5) O comportamento intencional, negligente ou inocente da parte 
que não executar.  
(6) A maior ou menor a incerteza de que a parte inadimplente irá 
executar o restante do contrato.267 

 

Os elementos apresentados pelo Instituto de Direito Americano configuram 

uma espécie de guia para a verificação da substancialidade do adimplemento, 

entretanto, muito embora ajudem na valoração, é de se observar que “estes não são 

elementos precisos, necessitando de alguma valoração sob os pilares do princípio 

da boa-fé objetiva”268. 

 

3.5.2 Itália, Portugal, Alemanha e Argentina 

 

Os estudiosos dos países que adotam o sistema de civil law e reconhecem 

expressamente a teoria do adimplemento substancial também se debruçam sobre a 

busca de critérios para a definição de substancialidade. 

Na Alemanha, o critério apontado por Larenz é aberto, ao defender que não 

se deve recusar aquela prestação oferecida de modo incompleto, quando nela se 

                                            
267 Tradução livre. No original: § 275 – In determining the materiality of a failure fully to perform a 
promise to following circumstances are influential: (1) The extent to which the injured party will obtain 
the substantial benefit which he could reasonably anticipate; (2) The extent to which the injured party 
may be adequately compensated in damages for lack of complete performance; (3) The extent to 
which the party failing to perform has already partly performed or made preparations for performance; 
(4) The greater or less hardship on the party failing to perform in terminating the contract; (5) The 
willful, negligent, or innocent behavior of the party failing to perform; (6) The greater or less uncertainty 
that the party failing to perform will perform the remainder of the contract. 
268 Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 44. 
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observar pequena falta em relação ao todo, e sem que exista interesse 

objetivamente fundado que se oponha à aceitação269. 

Vivien Lys Porto, mencionando critérios de avaliação do adimplemento no 

direito alemão, ensina: 

 

[...] a jurisprudência alemã, na caracterização do adimplemento 
substancial, considera não unicamente os interesses do credor, mas 
também o fim do contrato, adotando esse critério objetivo como 
critério basilador da extensão da inexecução. Por conseguinte, há a 
coibição máxima da prevalência dos interesses egoísticos das 
partes, sendo a preservação do negócio jurídico o lema 
perseguido.270 

 

Em relação ao ordenamento italiano, Pamela Schimperna aponta dois 

critérios principais. Um, de cunho objetivo e predominante na literatura jurídica 

italiana, consistente na interdependência funcional das obrigações e o abalo que o 

inadimplemento causou na economia do contrato. O outro, de caráter subjetivo, que 

remete à vontade presumida dos contratantes, verificando se a parte adimplente, 

ciente do eventual inadimplemento, ainda contrataria271.  

Ruy Rosado de Aguiar Junior, em passagem sobre a definição do 

adimplemento de scarsa importanza no ordenamento italiano, consignou o seguinte: 

 

[...] a jurisprudência e a doutrina italianas têm fixado três critérios 
para definir o que seja inadimplemento de não escassa importância, 
em vista do interesse da outra parte: ou se leva em consideração (a) 
a causa do contrato ou (b) o equilíbrio das prestações, ou (c) os 
motivos individuais expressos ou implícitos. A opinião largamente 
aceita na doutrina recomenda que a importância do adimplemento 
seja aferida segundo critério objetivo, fundado na equivalência entre 
prestação e contraprestação272. 

 

                                            
269 “Así, no se debe rechazar una prestación que le sea ofrecida no en su totalidad, como dispone el § 
266, pero en que solamente falta una parte pequeña en relación con el todo, y sin que haya interés 
alguno objetivamente fundado que se oponga a la aceptación de la parte (mayor) ofrecida.” (LARENZ, 
Karl. Derecho de Obligaciones. t. 1. Tradução: Jaime Santos Briz. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1958, p. 150). 
270 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 47. 
271 SCHIMPERNA, Pamela. Importanza dell’inadempimento nella risoluzione del contratto. In: 
Giustiza Civile, Milano: Giuffrè, v. 35, p. 497-514, out.1985, p. 501. 
272 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 
resolução. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003, p. 101. 
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Schimperna aponta, ainda273, alguns dispositivos do código civil italiano, 

relativos a escassa ou não importância do inadimplemento274, dentre os quais 

aquele que considera de escassa importância a falta de pagamento de uma só 

parcela que não exceda a oitava parte do preço total. 

Disposição no mesmo sentido reside no artigo 934º, do Código Civil 

português: 

 

Artigo 934º. Vendida a coisa a prestações, com reserva de 
propriedade, e feita a sua entrega ao comprador, a falta de 
pagamento de uma só prestação que não exceda a oitava parte do 
preço não dá lugar à resolução do contrato, nem sequer, haja ou não 
reserva de propriedade, importa a perda do benefício do prazo 
relativa às prestações seguintes, sem embargo de convenção em 
contrário.  

 
 

Mário Júlio de Almeida Costa, referindo-se à parte final do artigo 934º – sem 

embargo de convenção em contrário –, defende que a imperatividade ali constante 

se refere a uma proteção mínima conferida ao devedor, só podendo as partes 

estipular regime mais vantajoso do que a disposição legal275. 

Já a Argentina, um dos países com reconhecimento expresso mais 

recentes276 em relação à teoria do adimplemento substancial, parece ter se baseado 

nas disposições constantes no artigo 7.3.1, dos Princípios do UNIDROIT e no artigo 

8:103, dos Princípios do Direito Europeu dos Contratos.   

Assim, no artigo 1.084277, do Código Civil e Comercial, consta que, para os 

                                            
273 SCHIMPERNA, Pamela. Importanza dell’inadempimento nella risoluzione del contratto. In: 
Giustiza Civile, Milano: Giuffrè, v. 35, p. 497-514, out.1985, p. 502-503. 
274 Artigos 1525 (Inadempimento del compratore); 1564 (Risoluzione del contratto; 1668 (Contenuto 
della garanzia per difetto dell'opera); 1877 (Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso) e 1924 
(Mancato pagamento dei premi). 
275 “O art. 934.º é imperativo, pelo que toca à protecção mínima dispensada ao comprador. Quer 
dizer, a defesa nele estabelecida não pode ser prejudicada por acordo das partes, embora estas 
tenham a faculdade de estipular um regime mais favorável ao comprador do que o previsto no 
referido preceito.” (COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. 
Coimbra: Almedina, 1998, p. 915). 
276 O novo Código Civil e Comercial argentino foi promulgado em 8 de outubro de 2014, com vigência 
a partir do dia primeiro de agosto de 2015. 
277 ARTÍCULO 1084.- Configuración del incumplimiento. A los fines de la resolución, el incumplimiento 
debe ser esencial en atención a la finalidad del contrato. Se considera que es esencial cuando: 
a) el cumplimiento estricto de la prestación es fundamental dentro del contexto del contrato; 
b) el cumplimiento tempestivo de la prestación es condición del mantenimiento del interés del 
acreedor; 
c) el incumplimiento priva a la parte perjudicada de lo que sustancialmente tiene derecho a esperar; 
d) el incumplimiento es intencional; 
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fins da resolução, o inadimplemento deve ser essencial, tendo em conta a finalidade 

do contrato.  

As alíneas do mencionado artigo cuidaram de tratar de hipóteses nas quais se 

considera essencial o descumprimento: a) o estrito cumprimento da prestação seja 

fundamental dentro do contexto do contrato; b) o cumprimento tempestivo da 

prestação seja condição da subsistência do interesse do credor; c) o 

descumprimento priva a parte prejudicada do que substancialmente tem direito de 

esperar; d) descumprimento seja intencional e; e) o descumprimento tenha se 

apresentado por uma manifestação séria e definitiva do credor. 

Muito embora o avanço no tratamento do tema seja notável, é de se ressaltar 

a infeliz impressão extraída da leitura dos artigos 1.086278 e 1.088, alínea “a”279, do 

mesmo diploma, pela qual se parece estabelecer uma restrição à aplicação dos 

efeitos do adimplemento substancial, constante no artigo 1.084, somente aos casos 

em que não haja nenhuma condição resolutiva expressa. 

Os critérios objetivos constantes nos ordenamentos citados certamente são 

de valia aos intérpretes, na medida em que concretizam, nos casos especiais a que 

se referem, aquilo que se possa considerar como adimplemento substancial, 

entretanto, atentando para a axiologia basilar do adimplemento substancial – boa-fé 

objetiva e função social dos contratos – não se pode ter tais manifestações 

específicas como um rol taxativo, que só permitisse a aplicação da teoria quando a 

lei assim dispuser. 

 

3.5.3 Convenção de Viena, UNIDROIT e Direito Europeu dos Contratos 

 

A Convenção de Viena, em vigor no Brasil280, reconhece a possibilidade do 

adimplemento substancial, condicionando-a a inocorrência de uma violação 

                                                                                                                                        
e) el incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor al 
acreedor.  
278 ARTÍCULO 1086.- Cláusula resolutoria expresa. Las partes pueden pactar expresamente que la 
resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente 
identificados. En este supuesto, la resolución surte efectos a partir que la parte interesada comunica a 
la incumplidora en forma fehaciente su voluntad de resolver. 
279 ARTÍCULO 1088.- Presupuestos de la resolución por cláusula resolutoria implícita. 
La resolución por cláusula resolutoria implícita exige: 
a) un incumplimiento en los términos del artículo 1084. Si es parcial, debe privar sustancialmente de 
lo que razonablemente la parte tenía derecho a esperar en razón del contrato; 
280 Em vigor no Brasil desde 1º de abril de 2014, em razão do Decreto Legislativo nº 538, de 18 de 
outubro de 2012. 
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fundamental281, trazendo, no artigo 25, o seguinte: 

 

Artigo 25. Uma violação do contrato cometida por uma das partes é 
fundamental quando causa à outra parte um prejuízo tal que a prive 
substancialmente daquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, 
salvo se a parte faltosa não previu esse resultado e se pessoa 
razoável, com idêntica qualificação e colocada na mesma situação, 
não o tivesse igualmente previsto. 

 

Vera Fradera extrai do artigo 25 três condições para a violação ser qualificada 

como fundamental282 – prejuízo substancial, imprevisibilidade e pessoa ponderada, 

apontando que a “caracterização de um dano como substancial, ou não, dependerá 

da interpretação do caso concreto, ligada às expectativas da parte prejudicada, 

levando em consideração não os seus sentimentos, sim os termos do contrato”283. 

Outro dispositivo da Convenção284 possibilita, mediante a notícia ou 

comportamento a indicar manifestamente que será violada fundamentalmente a 

obrigação, a resolução do contrato antecipadamente. Entretanto, assim como outras 

fontes normativas, não são apresentados critérios mais específicos quanto à 

substancialidade do adimplemento ou à definição de violação fundamental. 

Como já mencionado, os Princípios do UNIDROIT intencionam estabelecer o 

disciplinamento, em regra, de um contrato internacional, mas não há fator de 

discrimén que obste sua utilização “também para reger os contratos domésticos 

entre particulares, sem prejuízo das normas nacionais de caráter cogente.”285 

A segunda parte do artigo 7.3.1, dos Princípios do UNIDROIT, assim dispõe: 

 

Artigo 7.3.1  
[...] 
(2) Na determinação se o descumprimento de uma obrigação 
constitui descumprimento fundamental deve-se levar em 
consideração, em particular, se: 

                                            
281 “A definição contida no artigo 25 da Lei Internacional sobre Vendas procura, antes de tudo, 
separar o inadimplemento fundamental do que não tenha essa qualificação, por exemplo, o 
descumprimento de parte mínima que caracteriza o adimplemento substancial.” (SILVA, Vivien Lys 
Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 68). 
282 FRADERA, Vera Maria Jacob de. O conceito de fundamental breach constante do art. 25 da CISG. 
In: Revista de arbitragem e mediação, v. 10, n. 37, p. 67-81, abr./jun. 2013, p. 75-79. 
283 FRADERA, Vera Maria Jacob de. O conceito de fundamental breach constante do art. 25 da CISG. 
In: Revista de arbitragem e mediação, v. 10, n. 37, p. 67-81, abr./jun. 2013, p. 75. 
284 Convenção de Viena, Artigo 72 (1) Se, antes da data do cumprimento do contrato, for manifesto 
que uma parte cometerá uma violação fundamental do contrato, a outra parte pode declarar a 
resolução deste. 
285 MORAIS, Fabíola. Aproximação do direito contratual dos Estados-membros da União 
Européia. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 192. 
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(a) o descumprimento priva substancialmente a parte prejudicada do 
que legitimamente esperaria nos termos do contrato, a menos que a 
outra parte não previsse e não pudesse prever razoavelmente tal 
resultado; 
(b) a observância estrita da prestação insatisfeita era essencial 
segundo o contrato; 
(c) o descumprimento foi intencional ou temerário; 
(d) o descumprimento confere à parte prejudicada razões para 
desconfiar do cumprimento futuro pela outra parte; 
(e) em razão da resolução, a parte que descumpriu sofrerá perda 
desproporcional em consequência de sua preparação ou 
cumprimento;286  

 

A alínea (a), tal qual a Convenção de Viena, apresenta um critério de ordem 

objetiva ao remeter para a privação substancial do que legitimamente se esperaria 

nos termos do contrato. Na alínea (b), se faz referência à essencialidade 

contratualmente estabelecida, ou seja, à cláusula resolutiva expressa. A alínea (c), 

ao tratar da intencionalidade, traz, para a aferição da substancialidade do 

adimplemento, a necessidade de observância da conduta leal dos contratantes, o 

que se complementa na alínea (d). Por fim, a alínea (e) considera o impacto que a 

resolução trará à parte que descumpriu a prestação287, o que pode ser entendido 

como remissão à função do contrato como realizador e garantidor de direitos 

fundamentais.  

Necessária, ainda, nova menção aos Princípios do Direito Europeu dos 

Contratos que, em seu artigo 8:103, traz o seguinte: 

 

Artículo 8:103 - Incumplimiento esencial 
 
El incumplimiento de una obligación es esencial para el contrato: 
(a) Cuando la observancia estricta de la obligación pertenece a la 
causa del contrato. 

                                            
286 Tradução livre No original: “Article 7.3.1 [...] 
(2) In determining whether a failure to perform an obligation amounts to a fundamental 
nonperformance regard shall be had, in particular, to whether  
(a) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to expect 
under the contract unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen such 
result;  
(b) strict compliance with the obligation which has not been performed is of essence under the 
contract;  
(c) the non-performance is intentional or reckless;  
(d) the non-performance gives the aggrieved party reason to believe that it cannot rely on the other 
party’s future performance;  
(e) the non-performing party will suffer disproportionate loss as a result of the preparation or 
performance if the contract is terminated.  
287 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 58. 



105 
 

(b) Cuando el incumplimiento prive sustancialmente a la parte 
perjudicada de lo que legítimamente podía esperar del contrato, 
salvo que la otra parte no hubiera previsto o no hubiera podido prever 
en buena lógica ese resultado. 
(c) O cuando el incumplimiento sea intencionado y dé motivos a la 
parte perjudicada para entender que ya no podrá contar en el futuro 
con el cumplimiento de la otra parte.288 

 

O mencionado dispositivo apresenta, similarmente ao feito pelos Princípios do 

UNIDROIT, menção ao que legitimamente podia se esperar do contrato, ao 

descumprimento intencional, que leve à crença de novo descumprimento futuro e, 

aparentemente inovando, ao relacionar a essencialidade da prestação à causa do 

contrato. 

Por fim, é de se mencionar o Projeto do Código Europeu dos Contratos, que 

também traz indicações sobre a importância do inadimplemento capaz de gerar a 

resolução do contrato: 

 

Artigo 107 - Inadimplemento de importância relevante 
1. No sentido indicado pelas disposições seguintes, o 
inadimplemento será de importância relevante se for concernente a 
uma das obrigações principais (e não secundárias) do contrato, e 
quando, considerando a qualidade das pessoas e a natureza da 
prestação, o inadimplemento importa em um prejuízo ao credor 
privando-lhe substancialmente do que ele, de direito, podia esperar 
do contrato. 
2. Considera-se que o inadimplemento é de importância relevante 
quando: 
a) é total; 
b) é parcial, mas o interesse do credor a obter o restante 
objetivamente desapareceu. 
3. As obrigações secundárias são aquelas cujo adimplemento tem 
uma importância mínima em relação à economia da relação 
contratual e ao interesse do credor.289 

 

Especificamente quanto a este último dispositivo, é de se criticar a infeliz 

limitação estabelecida para verificação da importância do adimplemento somente em 

relação às obrigações principais, quando, pelo que já foi dito no decorrer do 

presente estudo, também as obrigações acessórias e laterais compõem as 

prestações da relação contratual. 

                                            
288 LANDO, Ole; BEALE, Hugh (Org.). Principios de derecho europeo de los contratos. Tradução: 
Fernando Martínez Sanz. Disponível em: 
<http://campus.usal.es/~derinfo/Material/LegOblContr/PECL%20I+II.pdf>. Acesso em: 27.07.2014. 
289 GANDOLFI, Giuseppe. Código europeu dos contratos: projeto preliminar. Tradução: Naiara 
Posenato. Curitiba: Juruá, 2008, p. 42-43. 
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Por tudo o que se apresentou em relação aos critérios existentes para a 

verificação da substancialidade do adimplemento em legislações estrangeiras, 

supranacionais e consolidações principiológicas, pôde se perceber a impossibilidade 

do estabelecimento de uma fórmula fechada eficaz. Entretanto, elementos valorosos 

podem ser extraídos delas. 

Pelos critérios de valoração da substancialidade do adimplemento vistos, 

pode se afirmar que o tempo, local e forma da prestação são tidos como elementos 

básicos para tal aferição, a partir dos quais é necessário aprofundamento da análise, 

especialmente em relação à conduta dos integrantes da relação jurídica obrigacional 

e à fundamentalidade de seu objeto para eles. 

Aliadas a tais elementos, de caráter predominantemente abstrato, algumas 

das disposições dos ordenamentos jurídicos que reconhecem expressamente o 

adimplemento substancial podem nortear sua aplicação no Brasil. 

De maneira sintética, os dispositivos normativos com o escopo de afunilar a 

verificação da substancialidade se referem a três esferas. 

Uma delas, referente à insignificância do inadimplemento, pode ser 

averiguada pela medida em que a parte faltosa já prestou ou se preparou para 

prestar, e, ainda, pela essencialidade expressamente estabelecida para aquela 

determinada obrigação naquele programa contratual especifico. A razão disso é, ao 

fim e ao cabo, verificar se ocorreu manutenção na interdependência funcional das 

obrigações ou o abalo que o inadimplemento causou na economia do contrato. Pela 

mesma razão, se aponta como relevante a verificação da proporcionalidade de 

eventual perda que a parte faltosa sofrerá como consequência de sua preparação ou 

cumprimento parcial, caso o vínculo se extinga.  

Outra esfera apontada, que consubstancia a verificação do comportamento 

dos contratantes, é a diligência no desenvolvimento da obrigação, de modo que o 

comportamento intencional, negligente ou inocente da parte faltosa, o maior ou 

menor grau de incerteza em relação ao cumprimento do restante e a maior ou menor 

dificuldade do faltoso em cumprir o contrato são critérios pelos quais se deve passar 

necessariamente para a verificação da substancialidade do adimplemento. 

Por derradeiro, e apresentando maior complexidade, a satisfação do 

interesse. Os diversos interesses que podem estar ligados à relação obrigacional 

podem levar, a depender da forma como considerados e da relevância a eles 

atribuída, a um sem número de consequências. 
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Expressões como não ser privado daquilo que lhe era legítimo esperar do 

contrato, comumente utilizadas para se referir ao interesse dos contratantes, têm, a 

priori, elevada carga subjetiva, que deverá, em cada caso concreto, ser valorado 

pelos intérpretes. É certo que eventual existência de cláusula resolutiva expressa 

deverá ser, sempre, um norte interpretativo na relação obrigacional, especialmente 

ao se analisar a qualidade do adimplemento. Se os próprios obrigados definiram 

objetivamente, sem vícios ou abusos, o fato ou fatos que justifiquem, para eles, a 

resolução, a interferência estatal neste ponto deverá ocorrer de forma cautelosa, sob 

risco de continuar desequilibrada a relação contratual, apenas mantendo o problema 

no lado contratual oposto ao inicialmente constatado. 

Fabíola Albuquerque aponta, com precisão, a relevância do interesse: 

 

Como se infere, só mediante a ocorrência do inadimplemento 
fundamental é que se rende ensejo ao direito de resolução. Sem 
sombra de dúvidas, o inadimplemento fundamental diz respeito a um 
conceito aberto, dotado de vagueza semântica que exige do 
intérprete um trabalho hermenêutico, de modo, a ponderar/balancear 
os interesses no caso concreto.290 

 

A referência, na jurisprudência alemã291, da consideração de interesses além 

dos pertencentes ao credor, buscando o fim do contrato e coibindo a prevalência 

absoluta dos interesses meramente individuais para a preservação do negócio 

jurídico sempre que possível, aponta para a necessidade de uma análise mais 

aprofundada sobre o interesse juridicamente relevante na verificação da 

substancialidade do adimplemento. 

 

3.6 O interesse juridicamente relevante para resolução 

 

Como já exposto brevemente em passagens anteriores, o interesse é de 

crucial relevância para o foco do estudo, cabendo, portanto, explorar o que pode ser 

considerado como tal. 

                                            
290 SANTOS. Fabíola Albuquerque. O instituto do adimplemento substancial e suas repercussões na 
teoria clássica da relação jurídica obrigacional. In: Leituras Complementares de Direito Civil: o 
direito civil-constitucional em concreto. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 233-243, p. 237. 
291 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 47. 
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Orlando Gomes292, tratando sobre o interesse, destaca que ele não precisa 

ser econômico, mas deve ter conteúdo patrimonial, ou seja, o interesse pode ser 

extrapatrimonial, desde que consubstanciado em uma prestação patrimonial. Nesta 

mesma linha, Antunes Varela293 e Inocêncio Galvão Telles294. 

Diversamente, para Pontes de Miranda, qualquer "interêsse, ainda não 

patrimonial, pode ser o do credor. [...] Se o interêsse é moral, à infração do dever 

corresponde a indenizabilidade do dano moral"295. 

Aprofundando a investigação do que seria interesse, Jorge Cesa Ferreira 

aponta-o como uma relação entre a necessidade do credor e o bem ou fato do 

devedor: 

 

A prestação visa primordialmente a suprir a necessidade de alguém 
(credor) de obtenção de um bem ou de realização de um fato. Até a 
ocorrência do pagamento, há, de um lado, a necessidade do credor 
(decorrente de sua carência, de seus desejos, curiosidades, 
aspirações ou qualquer outro móvel subjetivo) e, de outro lado, um 
bem ou um fato que, proveniente de outra pessoa (o devedor), é 
capaz de satisfazer essa necessidade, entre o bem ou o fato e a 
necessidade encontra-se o interesse, palavra que, como demonstra 
sua origem latina (inter + est), porta em si o significado de estar entre 
algo, no meio. Até a realização da prestação, há o interesse; com 
ela, há o preenchimento do espaço que medeia a necessidade e o 
bem ou o fato. A esse preenchimento se costuma denominar 
“satisfação do interesse”.296 

 

                                            
292 "O interesse não precisa ser econômico, mas o objeto da prestação há de ter conteúdo 
patrimonial. Na sua contextura, pois, a prestação precisa ser patrimonial, embora possa corresponder 
a interesse extrapatrimonial. A patrimonialidade da prestação, objetivamente considerada, é 
imprescindível à sua caracterização, pois, do contrário, e segundo ponderação de Colagrosso, não 
seria possível atuar a coação jurídica, predisposta na lei para o caso de inadimplemento.” (GOMES, 
Orlando. Obrigações, 4.ª ed., Forense, Rio, 1976, p. 26-27). 
293 "Mesmo que o interesse do credor seja de natureza moral, espiritual, filantrópica ou recreativa, a 
obrigação pode constituir-se validamente, desde que a prestação, em si mesma considerada, seja 
suscetível de avaliação pecuniária.” (VARELA, Antunes. Direito das obrigações: Conceito, estrutura 
e função da relação obrigacional. Fonte das obrigações-Modalidades das obrigações. Rio de Janeiro: 
Forense, 1977, p. 90). 
294 "A prestação do devedor tem de ser patrimonial; o interesse do credor pode deixar de o ser. A 
prestação vale sempre dinheiro: pois, facultando ao credor uma vantagem, ainda que só de ordem 
espiritual, representa um serviço útil que se obtém em troca de dinheiro ou assim se pode obter no 
mercado. O credor, para alcançar esse serviço, faz um desembolso, se ele se enquadra num contrato 
oneroso. Mas se o serviço é valioso e pecuniariamente apreciável, ainda que gratuito no caso 
concreto, porque é sempre possível exprimi-lo em dinheiro, dizendo quanto custaria se fosse 
oneroso, em função dos usos e das circunstâncias.” (TELLES, Inocêncio Galvão. Manual de Direito 
das Obrigações, t. 1, 2.ª ed., Lisboa: Coimbra, 1965, p. 24). 
295 PONTES DE MIRANDA. Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. t. 23. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012-2013, p. 61.  
296 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações. (Coleção biblioteca 
de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 6) São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2007, p. 43. 
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Em tal passagem, se nota um avanço, tendente a definir teoricamente entre o 

que estaria situado o interesse. Define-o com maior precisão, ao tratá-lo como ponto 

médio entre a necessidade do credor e o que possui, pode fazer ou deixar de fazer o 

devedor. E tal espaço criado entre os integrantes da relação, se preencheria, se 

satisfaria pelo adimplemento.  

Tais posicionamentos, muito embora de grande valia ao estudo das 

obrigações, não adentraram no campo da forma de definição do interesse, em 

relação ao qual “se discute na doutrina se a gravidade do incumprimento deve ser 

valorado de acordo com um critério objetivo ou subjetivo.”297  

 

3.6.1 O interesse subjetivo 

 

A literatura jurídica italiana, tendo como base o positivado inadimplemento de 

scarsa importanza, traça algumas considerações sobre o interesse. 

Naquele ordenamento, uma das propostas de averiguação é de que se leve 

em “consideração a vontade hipotética do contratante não inadimplente”298, de modo 

a se considerar grave o inadimplemento, a ponto de justificar a resolução, aquele em 

que se possa observar, sob o aspecto da parte adimplente, que não teria realizado a 

contratação se pudesse ter prévia ciência daquele inadimplemento em concreto299. 

Ocorre que a investigação do interesse por tal via não conduziria a um campo 

melhor delimitado do que seria o interesse juridicamente tutelável. Na opinião de 

Rafael Vigaray, a vontade tácita não seria mais que um mito, afirmando, ainda, que 

em virtude das formas variáveis que pode se manifestar a inexecução nos casos 

concretos, o pensamento interno e secreto das partes não será capaz de imaginar a 

                                            
297 Tradução livre. No original: “En esta materia se discute en la doctrina la gravedad del 
incumplimiento ha de valorarse con arreglo a un criterio objetivo o subjetivo.” (VIGARAY, Rafael 
Alvarez. La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento. Granada: Universidad de 
Granada, 1972. p. 128). No mesmo sentido: “Assim, surge a dúvida: deve-se tê-la como advinda de 
uma decisão de cunho subjetivo do credor, ou deve o intérprete pautar-se por critérios meramente 
objetivos, relacionados às características e circunstancias do vínculo?” (SILVA, Jorge Cesa Ferreira 
da. Inadimplemento das obrigações. (Coleção biblioteca de direito civil: estudos em homenagem ao 
professor Miguel Reale, v. 7) São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 86). 
298 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 108. 
299 “Secondo il primo, per stabilire se l’inadempimento sia sufficientemente grave da giustificare la 
risoluzione, ocorre risalire alla presumibile volontà delle parti.” (SCHIMPERNA, Pamela. Importanza 
dell’inadempimento nella risoluzione del contratto. In: Giustiza Civile, Milano: Giuffrè, v. 35, p. 497-
514, out.1985, p. 501). 
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todas as eventualidades, que escapam necessariamente de previsibilidade.300 A 

vontade hipotética, portanto, seria inalcançável ao Direito.  

Além disso, caso se decida por aceitá-la, seria levantada a complexa questão 

sobre qual o standard desta vontade, se a do indivíduo em concreto – o efetivo 

participante daquela relação determinada, ou uma vontade hipotética geral, do 

homem médio. A averiguação estritamente subjetiva do interesse, portanto, não 

seria suficiente para aproximar o problema de uma solução, ao contrário, alargaria o 

feixe de possíveis obstáculos. 

 

3.6.2 O interesse objetivado 

 

Em razão dos obstáculos apontados na verificação subjetiva do interesse, 

poder-se ia sugerir a total negação deste caminho, partindo-se para uma aferição 

objetiva, levando a uma análise que “deve ter em conta a economia do contrato, a 

globalidade da relação existente e o desequilíbrio ocasionado pelo 

descumprimento”301. 

Pelo critério objetivo, se argumenta que, para efeitos da resolução contratual, 

é necessário avaliar a interdependência funcional entre a prestação e a perturbação 

que o descumprimento causou302 não considerando aquele integrante específico da 

relação contratual, mas verificando “se, pondo-se outro alguém nas condições 

concretas do credor e nas caracteristicas do vínculo [...] ter-se-ia a prestação por 

adimplida”303. 

Seriam utilizadas, portanto, abstrações. Uma, em relação à pessoa específica 

do credor e outra em relação a sua satisfação, que presume-se atendida, de modo 

absoluto, se cumprida a prestação conforme os requisitos impostos no contrato. 

                                            
300 “Por razón misma de las formas variables sobre las cuales se manifiesta en la realidad la 
inejecución de la obligación el pensamiento interno e secreto das partes no habrá podido detenerse 
en las eventualidades que escapan necesariamente a su previsibilidad.” (VIGARAY, Rafael Alvarez. 
La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento. Granada: Universidad de 
Granada, 1972. p. 128). 
301 BUSSATA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109. 
302 “In senso contrario i sostenitori della posizione oggetiva, i quali sostengono che: ai fini della 
risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive, è necessario valutare l’interdipendenza funzionale 
tra le prestazioni ed il turbamento che l’inadempimento ha recato.” (SCHIMPERNA, Pamela. 
Importanza dell’inadempimento nella risoluzione del contratto. In: Giustiza Civile, Milano: Giuffrè, v. 
35, p. 497-514, out.1985, p. 501). 
303 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. (Coleção biblioteca de direito 
civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 7) São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007. p. 87. 



111 
 

Neste sentido, o Enunciado nº 162, do Conselho da Justiça Federal, referindo ao 

artigo 395, do Código Civil:  

 

A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por 
parte do credor deverá ser aferida objetivamente, consoante o 
princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma, e não de acordo 
com o mero interesse subjetivo do credor. 

 

Mas de tal proposição de abstração não pode decorrer a negação completa 

do critério subjetivo de averiguação. O que se pretende evitar é a utilização do mero 

interesse subjetivo do credor, buscando-se uma justificação objetiva para a perda 

subjetiva do interesse.304 

É o que se apresenta na dicção do artigo 112, do Código Civil de 2002305, do 

qual se pode extrair duas tendências. A primeira delas, subjetiva, remete à vontade. 

A segunda, objetiva, remete à declaração.306 Tais tendências subdividem-se na 

responsabilidade do autor da declaração por aquilo que declarou ou deixou de 

declarar – independente da vontade, e na confiança, pela qual a parte se esteia na 

declaração ou na ausência de declaração da outra parte.307 

Se, de um lado, parece que o interesse deva ser considerado por um critério 

objetivo, de outro, o foco subjetivo não pode ser desconsiderado completamente308, 

já que a análise objetiva precisa considerar as circunstâncias que permeiam a 

relação contratual, inclusas aí a condição pessoal do lesado pelo inadimplemento, o 

que poderá ajudar a demonstrar qual era sua expectativa legítima em relação ao 

contrato309. 

                                            
304 COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das obrigações. 7. ed. rev. e actual. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 945, nota 3. 
305 Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que 
ao sentido literal da linguagem. 
306 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 5. ed. rev., atual. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 420. 
307 ALVIM, Arruda. A sintonia da redação do artigo 112 do Código Civil com os princípios 
contemporâneos do negócio jurídico bilateral e do contato. In: Revista do advogado, v. 24, n. 77, p. 
13-16, jul. 2004, p. 14. 
308 “Conforme o artigo 112 do novo Código Civil ‘nas declarações de vontade se atenderá mais à 
intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem’, não se quer impor a 
prevalência da vontade que ficou retina na consciência íntima da pessoa, mas a intenção na medida 
em que se tornou reconhecível na declaração ou conduta tomada pela pessoa, ou seja, a 
interpretação deverá se ater à intenção expressa na declaração de vontade, o comportamento e as 
circunstâncias que envolvem a manifestação de vontade.” (BELTRÃO, Silvio Romero. Interpretação 
dos contratos. In: A teoria do contrato e o novo Código civil. Recife: Nossa Livraria, 2003. p. 101-
124. p. 104). 
309 “Contudo tais abstrações não prescindem das circunstâncias concretas do caso. Ao contrário. 
Sobretudo a partir da Diretriz da Concretude, orientadora do novo Código, e da visualização da 
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Há passagem, na lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, defendendo a 

acomodação das duas ordens de critérios mencionadas. Para ele, o interesse 

também seria uma relação entre a necessidade do credor e aquilo que pode prestar 

o devedor, sendo a prestação que já não pode atender tal necessidade, por 

consequência, inútil310. 

Defende, ainda, que o interesse na prestação decorre do próprio sinalagma – 

da correspectividade em equivalência das prestações, de modo que se possa 

estabelecer objetivamente, de acordo com a natureza da prestação, o interesse, a 

necessidade que ela satisfaria. Seriam analisados dados de duas ordens: 

 

(..) os elementos “objetivos”, fornecidos pela regulação contratual e 
extraídos da natureza da prestação, e o elemento “subjetivo”, que 
reside na necessidade de o credor receber uma prestação que 
atenda a carência por ele sentida, de acordo com a sua legítima 
expectativa e a tipicidade do contrato. Não se trata dos motivos ou 
desejos que, eventualmente, o animavam, mas da expectativa 
resultante dos dados objetivos fornecidos pelo contrato, por isso, 
legítima.311 

 

A verificação se daria, assim, por um critério composto – averiguando os 

                                                                                                                                        
relação obrigacional ordenada pelo princípio da boa-fé objetiva, as peculiaridades do caso são 
absolutamente importantes para a concreta identificação da conduta devida. [...] O que permite 
identificar os elementos subjetivos relevantes para a solução concreta é a atribuição social de valor – 
vale dizer, uma atribuição socialmente compartilhada de valor – a um determinado elemento 
subjetivo. [...] Os processos de objetivação e abstração conduziram, por muitos anos, a um padrão 
conhecido como o ‘bom pai de família’, referido, mesmo hoje, com alguma freqüência. Tal modelo, 
ainda que fosse dotado de incertezas, oferecia resultados razoáveis quando a sociedade burguesa 
pós-revolução se mostrava mais coesa e menos complexa, juridicamente subjetivada pela figura do 
‘sujeito de direito’, ser de todo abstrato. Não é essa, entretanto, a realidade de nossos dias. Admitida 
a existência de um padrão objetivo, ele tem de enquadrar-se em limites muito mais restritos, como 
seria o de uma hipotética ‘boa mãe de família’, ou o do ‘consumidor médio’, ou do ‘hipossuficiente’, do 
carente de proteção em razão de sua opção religiosa ou orientação sexual, e assim sucessivamente. 
Todas essas emanações das subjetividades, constitucionalmente asseguradas, podem exercer papel 
expressivo quando da interpretação da conduta devida, toda vez que esses dados forem elementos 
relevantes no processo obrigacional, o que só pode ser visto no caso concreto e por meio dos filtros 
da boa-fé objetiva.” (SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Adimplemento e extinção das obrigações. 
(Coleção biblioteca de direito civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale, v. 6) São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 44). 
310 “Interesse é uma relação posta entre o sujeito credor e a prestação prometida, servindo esta a 
suprir a necessidade ou carência; daí dizer-se que o credor está ‘interessado’ na prestação do credor 
[SIC - obviamente, se quis dizer ‘devedor’]. A prestação que desatender a esse interesse, porque já 
não tem capacidade de suprir a necessidade do sujeito credor, é uma prestação inútil. É preciso, 
portanto, estabelecer em que consiste o interesse a que a prestação está ligada. Certamente, é o que 
decorre do próprio sinalagma, em que existem prestações correspectivas em equivalência, podendo 
ser objetivamente estabelecido que interesse a prestação prometida iria satisfazer, de acordo com a 
sua natureza e a experiência comum.” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos 
por incumprimento do devedor: resolução. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003, p. 132). 
311 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 
resolução. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2003, p. 132-133. 
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elementos subjetivos recorrendo a argumentos racionalmente verificáveis e 

controláveis, buscando-se não o interesse unicamente do lado de um ou outro 

integrante da relação jurídica obrigacional, mas sim o interesse da relação em si. Daí 

a razão de chamá-lo de “interesse objetivado”312 ou legítimo, em detrimento a 

interesse objetivo. 

Tais noções, muito embora permitam o aprofundamento teórico no caminho 

para uma verificação da substancialidade do adimplemento, tornando-a mais 

concreta, ainda suportam exploração, especialmente ao se considerar aquilo que o 

adimplemento exige não ser “tanto a satisfação do interesse unilateral do credor, 

mas o atendimento à causa do contrato”313. 

Assim, convém explicitar e adotar posição sobre as acepções de causa do 

negócio jurídico, a fim demarcar sua relevância como critério último de verificação da 

substancialidade do adimplemento. 

 

3.7 A causa dos contratos e a gravidade do descumprimento 

 

Qual seria a razão pela qual alguém se propõe a integrar uma relação 

contratual? Guardaria tal razão identidade com a obtenção do bem ou conduta 

(positiva ou negativa) que se busca obter por meio da relação? A razão seria 

simplesmente aquilo que impulsiona o sujeito a ingressar na relação?  

Tais indagações inquietam314 há tempos os estudiosos, reunindo-se as 

opiniões sobre o tema nas diversas teorias acerca da causa.  

                                            
312 “Portanto, a razão está com o Ministro Ruy Rosado que, em sua obra sobre o direito de resolução, 
parte dessa mesma perspectiva da obrigação como um processo, da relação obrigacional como 
constituída por deveres de colaboração e chega à conclusão de que o interesse a ser considerado – 
o metro que o juiz tem que utilizar – não é o interesse do credor, mas o interesse da relação, portanto 
o interesse do sinalagma. 
A partir do interesse do sinalagma se permite que o juiz perceba, compreenda e, após, componha 
dados de dupla ordem: a) os elementos objetivos fornecidos pela relação contratual em causa, 
extraídos da natureza concreta da prestação e, de outro lado, b) elementos subjetivos que dizem 
respeito à necessidade do credor, mas uma necessidade que não deve ser avaliada com vista nos 
seus motivos, pois é a necessidade considerada à vista de uma concreta relação econômico-social 
que aquele contrato visava regular. Portanto, é uma espécie de interesse objetivado. Não há nenhum 
arbítrio judicial.” (MARTINS-COSTA, Judith. Adimplemento e inadimplemento. In: Revista da EMERJ. 
Rio de Janeiro: EMERJ, p. 95-113, fev./jun. 2002. Edição especial, parte 1, p. 104). 
313 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 15. 
314 “Mas porque, no âmbito das operações económicas revestidas da forma de contrato, uma parte dá 
ou promete à outra, empobrecendo-se a favor desta última que, correlativamente, se enriquece?” 
(ROPPO, Enzo. O contrato. Tradução Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 
2009. p. 196). 
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Diversas são as teorias, pois o termo “causa” comporta diversas acepções, 

podendo cada uma delas ser objeto de estudo próprio. Para o estudo atual, é 

importante distinguir algumas delas, sem desconhecer as demais315, e apontar qual 

se presta a facilitar a mensuração do afastamento havido entre aquele ponto médio 

definidor do interesse e a efetiva situação que se ponha em análise, de modo a 

verificar se a distância foi suficiente para justificar o rompimento do liame contratual. 

 

3.7.1 Breves considerações sobre as acepções da “causa”  

 

Considerando ser “causa”316 palavra análoga, podendo “ser predicada de 

diversas realidades, em partes iguais e em partes diferentes, mas que guardam 

certa relação de coexistência extrínseca”317, cabe recorrer à filosofia, que a estudou 

antes dos juristas. 

Aristóteles já se indagava sobre a causa, estabelecendo para ela quatro 

acepções318. Pela primeira, referiu-se à causa como a matéria, a substância da qual 

                                            
315 Para aprofundamento no estudo sobre as diversas acepções que o termo “causa” pode tomar, 
conferir: CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966; 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada causa dos 
contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-
229, maio/jun. 2014; KONDER, Carlos Nelson. Causa do contrato x função social do contrato: estudo 
comparativo sobre o controle da autonomia negocial. In: Revista trimestral de direito civil, v. 11, n. 
43, p. 33-75, jul./set. 2010; LIQUIDATO, Alexandre Gaetano Nicola. A causa dos contratos: estudo 
sintético acerca da teoria da causa no sistema brasileiro. In: Revista IOB de direito civil e 
processual civil, v. 11, n. 63, p. 93-110, jan./fev. 2010; MARTINS-COSTA, Judith. A teoria da causa 
em perspectiva comparativa: a causa no sistema civil francês e no sistema civil brasileiro. In: Ajuris, 
v. 16, n. 45, p. 213-244, mar. 1989; PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e 
causa contratual: uma nova teoria do contrato. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013; SALOMÃO FILHO, Calixto. Breves acenos para uma análise estruturalista do 
contrato. In: Revista de direito mercantil, industrial, econômico e financeiro, v. 45, n. 141, p. 7-
30, jan./mar. 2006 e; SILVA, Clovis V. do Couto e. Teoria da causa no direito privado. In: Revista 
Jurídica, Porto Alegre, v. 2, n. 8, p. 21-30, mar./abr. 1954. 
316 “Desgraciadamente, el término ‘causa’ es uno de los más ambiguos. Se alude con él a muchos y 
muy diversos problemas. Problemas que son tales y tantos y tan llenos de matices y de interferencias 
que suele ser necesario un esfuerzo enorme y muchas veces inútil para saber a cuando hablan de 
“causa del contrato o de la obligación. Algunas veces, leyendo a los autores, se tiene la impresión de 
que el problema se plantee en estos curiosos términos: ‘qué es o qué significa la causa del contrato’ 
(en vez de decir: en este determinado problema ‘causa’ significa tal cosa), como frecuentemente 
ocurre con las palabras que, cargándose de significado a lo largo de la historia, llegan a adquirir un 
valor místico.” (GORLA, Gino. El contrato: problemas fundamentales tratados según el método 
comparativo y casuístico. Tradução, notas de comparação e adaptação ao direito espanhol por Jose 
Ferrandis Vilella. Barcelona: Bosch, 1959, p. 309). 
317 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual: uma nova teoria 
do contrato. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 39-40. 
318 “A divisão da causa gestada por Aristóteles tem a seguinte configuração: a primeira acepção 
refere-se à substância da qual a coisa é feita e que nela permanece, por exemplo, a madeira sendo a 
causa de uma porta, ou seja, o motivo pelo qual algo é e persiste, a caracterizar a causa material ou 
substancial; a segunda noção aponta para a causa como a essência de uma coisa, sendo a causa do 
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algo se forma e se mantém, causa material, portanto. Ligada intrinsecamente à 

primeira, a segunda acepção, nominada causa formal, se consubstancia naquilo 

que, por sua força, molda a matéria, aperfeiçoando-lhe. Luciano Camargo Penteado, 

transportando a acepção de causa material e formal aos atos jurídicos, consigna o 

seguinte: 

 

Um ato jurídico também é um composto de dois copríncipios básicos: 
o objeto e a forma. O objeto pode ser visto como a causa material, e 
a forma, a causa formal. Sua ligação é íntima, a tal ponto que são 
elementos de sua existência. Essa conjunção causal sustenta o ato 
em sua existência. Matéria e forma, profundamente unidas e 
compenetradas, permitem que surja um novo contrato.319 

 

No campo dos negócios jurídicos, a causa material e a formal seriam 

refletidas no conceito de objeto e forma, e, portanto, elementos intrínsecos a eles. 

A terceira acepção, chamada de eficiente, indica aquilo responsável por iniciar 

alguma alteração relevante em algo. Sob o aspecto da causa eficiente, todo fato que 

venha a produzir efeitos jurídicos – e aí está situado o contrato, poderia ser 

chamado de causa. A última das acepções apresenta a ideia de causa como 

objetivo ou fim, sendo chamada de causa final. As duas últimas acepções, seriam 

elementos extrínsecos ao contrato. 

Pablo Malheiros, na conclusão da obra fruto da tese de doutorado, aponta o 

aproveitamento das quatro acepções no Direito. Vejamos: 

 

“Os sentidos aristotélicos de causa (material ou substancial, 
formal, eficiente e final) foram absorvidos pelo Direito, 
principalmente a perspectiva de causa eficiente (causa como 
origem de um determinado efeito) a erigir o conteúdo de teorias 
do nexo causal como pressuposto para a responsabilidade civil 
e consumerista, ou seja, causa como o início da mudança da 
situação anterior à situação posterior ao dano, assim como da 
alteração da mudança patrimonial das partes ou de terceiros 

                                                                                                                                        
ser humano o seu conviver com os outros, a configurar a causa formal; a terceira concepção de 
causa indica aquilo que confere início à mudança ou ao repouso, com o contrato sendo a causa da 
mudança patrimonial de um contratante ou um evento danoso sendo a causa de um dano reparável 
imputável a alguém, a delinear a causa eficiente; a quarta percepção de causa a coloca como o 
objetivo ou o fim, por exemplo, a elevação profissional sendo a causa para a dedicação ao trabalho, a 
erigir a causa final [...], também presente nas relações obrigacionais, por conexão à ideia de função 
socioambiental das obrigações [...].” (FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por 
danos, imputação e nexo de causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 41). 
319 PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com encargo e causa contratual: uma nova teoria 
do contrato. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 36. 
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em um contrato e em uma relação contratual. A configuração 
da causa final (causa como objetivo ou fim) também se 
encontra presente nas relações obrigacionais e se conecta com 
a ideia de função socioambiental das obrigações pelo fato de 
estas possuírem um objetivo quando da sua pactuação ou 
imputação de responsabilidade”.320 

 

Deve se ressaltar que Torquato Castro, em obra mais recente321 em relação a 

que é usada como base da argumentação aqui construída322, aprofundou seus 

estudos, defendendo a predominância da utilidade do conceito de causa eficiente 

em relação ao de causa final, como se vê na seguinte passagem: 

 

(...) o conceito central, praticamente unívoco, prevalente em Roma 
desde tempos recuadíssimos da história deste povo, foi o conceito, 
não de causa-finalis, ou causa que a vontade do privado houvesse 
programado como fim ou função de seu próprio ato; mas, em todos 
os casos o topos causa, erigido pelos romanos nas suas construções 
jurídicas, era o de causa eficiente. A causa, para eles, era fato – 
fosse fato natural, fosse voluntário – que dava origem ou fazia nascer 
o direito especificamente aplicável às hipóteses com que lidavam.323 

 

Tal argumentação, entretanto, não afasta a relevância do estudo da causa 

final no âmbito das relações obrigacionais. Se a causa eficiente é fato, como 

defendido por Torquato Castro, ela é o fato eficiente a impedir a resolução abusiva, 

mas, ainda assim, não é suficiente para satisfazer a indagação de como identificar 

tal fato, de como definir o que é ou não um adimplemento adjetivado como 

substancial.  

A acepção de causa ligada ao fim, o que no âmbito das relações contratuais 

remete ao adimplemento, faz tal noção assumir maior relevância no estudo da teoria 

do adimplemento substancial, sendo preciso explorá-la de forma mais detalhada. 

Antes, porém, convém distingui-la de outros elementos, apontando 

inicialmente aquilo que a causa final contratual não é, mas pode vir ser confundida 

com, quando da análise da relação contratual. 

 

                                            
320 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos, imputação e nexo de 
causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 276 
321 CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional: estrutura, causa e 
título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. 
322 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966. 
323 CASTRO, Torquato. Teoria da situação jurídica em direito privado nacional: estrutura, causa e 
título legitimário do sujeito. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 163. 
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3.7.2 Objeto, motivo, elemento categorial inderrogável e causa das obrigações 

 

É de se ressaltar, inicialmente, que não se pode confundir a causa com o 

objeto do contrato, por existirem entre eles função e papel distintos. 

O objeto do contrato atine à operação jurídica que as partes pretendem 

realizar – é o que se pretende obter, seja um bem ou uma conduta. A diferenciação 

se torna clara ao visualizar que “a mesma coisa ou bem pode ser objeto de contratos 

diferentes, isto é, de contratos que têm causa diversa”324 (a causa, neste aspecto, 

refere-se aos motivos determinantes – comportando, aqui, acepções diversas – às 

partes para a realização da avença325). 

Assim, não seria de todo incorreto definir causa como aquilo que levou os 

contratantes a decidir ingressar na relação. Como mencionado, a palavra causa é 

análoga e esse é um dos sentidos que lhe é cabível. 

Sob tal aspecto, para diferenciar essa “causa subjetiva” da causa dos 

contratos, melhor classificar a razão interna que impulsionou à contratação como o 

“motivo” dos contratantes326, sendo definido “como o móvel psicológico externo ao 

ato, ou o propósito, ocasional, mediato, que tem em vista o agente, ao assumir a 

obrigação”327. 

 Entretanto, tal como visto quando da análise do interesse dos contratantes 

sob o prisma subjetivo, o motivo, por ser fator interno e insindicável328, não 

encontraria relevância, caso permaneça íntimo, à análise da substancialidade do 

                                            
324 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 42. 
325 “Efectuadas las consideraciones precedentes, cabe afirmar que entre el objeto y la causa del 
contrato existen diferencias tan esenciales que no son factibles de ser confundidas, pues como 
elementos que son, portan funciones o roles distintos. El objeto del contrato considera la operación 
que las partes han entendido realizar. La causa atiende a los motivos determinantes que 
consideraron las partes a los fines de la celebración del contrato.” (STIGLITZ, Rubén S. Objeto, 
causa y frustacion del contrato. Buenos Aires: Depalma, 1992, p. 19-20). 
326 “[...] se motivo é definido como o móvel psicológico externo ao ato, ou o propósito ocasional e 
mediato que tem o agente ao assumir a obrigação, causa, a seu turno, disso tudo difere, pois significa 
aquele escopo imediato que tem a virtude de informar o negócio jurídico, garantindo-lhe a 
individualidade conceitual, entre outros negócios. Assim, portanto, causa e motivo não são termos 
sinônimos para a teoria geral do negócio jurídico.” (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O 
sinalagma contratual: a chamada causa dos contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de 
direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-229, maio/jun. 2014. p. 6). 
327 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 14. 
328 “Os motivos simplesmente individuais não são elementos constitutivos da causa. Precisamente por 
serem individuais, eles são essencialmente subjetivos e internos, contingentes, variáveis, multíplices, 
diversos, e, com frequência, até contraditórios. Como tais, eles são imponderáveis e, diferindo disso 
na causa, não comportam uma valoração social positiva, enquanto não passarem a fazer parte do 
conteúdo do negócio: continuam, portanto, a ser irrelevantes também para o direito.” (BETTI, Emílio. 
Teoria geral do negócio jurídico. t. 1. Tradução: Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 
1969, p. 342). 
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adimplemento329. 

Não se há de confundir, ainda, causa com os elementos categoriais 

inderrogáveis. Estes, situados no plano da existência dos negócios jurídicos, podem 

ser definidos como “os elementos intrínsecos a toda declaração negocial, são as 

circunstâncias negociais, vale dizer, o objeto e a forma, que caracterizam a essência 

de todo negócio jurídico”330, ligando-se intimamente aos direitos e deveres primários 

das obrigações331. Seriam, portanto, elementos intrínsecos e responsáveis pela 

caracterização do tipo do negócio jurídico, fixando o regime jurídico ao qual a 

relação contratual se submeterá. Difeririam dos elementos categoriais naturais ou 

derrogáveis, os quais, mesmo defluindo da natureza do negócio, poderiam ser 

afastados pela vontade das partes, sem que se alterasse o tipo do negócio332. 

A causa, por sua vez, é, em regra, externa ao negócio, podendo variar, ainda 

que dentro de relações com os mesmos elementos categoriais inderrogáveis. 

Por fim, deve se estabelecer uma distinção entre a causa das obrigações e a 

causa dos contratos. Esta é una em cada arranjo contratual, enquanto, em relação 

àquela, é possível se identificar uma causa para cada uma das obrigações que se 

assuma por meio do contrato.  

Tal possibilidade de confusão é atribuída, por Torquato Castro, aos estudos 

dos causalistas333 franceses: 

 

Êsse método estranho dos causalistas – de analisar a causa, não no 
ato jurídico em que ela se integra como elemento essencial, mas na 
obrigação que é apenas uma parte do ato, aliás um meio em relação 
ao fim que neste último reside – é responsável, em grande parte, 
pelo insucesso da expansão e desenvolvimento do conceito, tanto na 
doutrina como na jurisprudência.334 

                                            
329 “A causa, pois, em sentido próprio, somente se concebe em relação ao ato no qual se integra. O 
‘motivo’, ao contrário, não desempenha no ato nenhum papel fundamental, nem na sua formação, 
nem nos seus efeitos. Ele é irrelevante, em regra, para o direito [...].” (CASTRO, Torquato. Da causa 
no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 14-15). 
330 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada causa dos 
contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-
229, maio/jun. 2014. p. 12. 
331 Vide item 1.3, supra. 
332 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficácia. 4. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 35. 
333 “As correntes anticasualistas exprimem uma ordem formalista, hoje em grande relevo com a 
onipotência do mercado e o relativismo dominante. O que é necessário é que o sistema funcione, 
seja à custa do que for, e já as correntes casualistas estão associadas a uma intenção de controle 
objetivo e de intervenção social. São menos liberais e não aceitam a tutela do tráfego como um valor 
absoluto.” (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral – ações e fatos jurídicos.  v. 2, 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 255-256). 
334 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 18. 
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Por tal análise, a causa seria buscada “na obrigação de cada parte, donde 

decorre que o contrato poderá comportar tantas causas, quantas as obrigações que 

dele se originem”335.  

Portanto, causa final do contrato não pode ser confundida com a causa de 

cada uma das obrigações que o compõe. As várias causas das obrigações inseridas 

em um contrato é que, analisadas conjuntamente, formam a causa do contrato, 

sendo esta una. Para cada contrato, poderá haver somente uma causa final, “que se 

realiza através de meios certos: as obrigações”336 dele componentes. 

A impossibilidade do alcance da causa final de uma das obrigações não irá, 

necessariamente, desconfigurar a causa do contrato. E é justamente quando isso 

ocorre que se torna possível aplicar a teoria do adimplemento substancial.  

Estabelecidos os alertas distintivos, cumpre consolidar o conceito e a 

relevância da causa final para o presente estudo. 

 

3.7.3 Conceito e importância da causa final do contrato 

 

Ainda que apontada a relevância de uma das acepções da causa em 

detrimento das demais para a análise de aplicação da teoria do adimplemento 

substancial, o próprio conceito de causa final precisa ser consolidado. 

Nesta tentativa, Antônio Junqueira de Azevedo aponta três posições 

relevantes: duas predominantes entre autores franceses e outra predominante na 

Itália337.  

Na França, haveria defensores da causa com aspecto subjetivo, para os quais 

ela se constituiria no motivo próximo e determinante, e defensores do ele chamou de 

                                            
335 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 16. 
336 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 23-24. 
337 “[...] abre-se, porém, aqui, uma dissensão teórica entre três posições, as duas primeiras 
predominantes entre autores franceses e a última, adotada pelo ordenamento jurídico italiano. Entre 
os franceses há, de um lado, os partidários da causa subjetiva (mais, ou menos, hábeis em distinguir 
causa, de motivo; a causa seria o motivo próximo e determinante) e, de outro, os partidários da causa 
que se poderia dizer subjetivo-objetiva. Para estes, a causa é o fim que os declarantes pretendem 
(portanto, partem da mesma caracterização dos anteriores); todavia, este fim é também objetivo, 
porque, no contrato, por exemplo, é o fim comum, e não, o de cada contratante. A causa, nessas 
condições, está integrada no negócio (Capitant); ela se revela no próprio negócio. Deixando de lado a 
concepção subjetiva, em que causa é motivo, e, hoje, aliás, pouco aceita, percebe-se que, já na 
concepção subjetivo-objetiva, se a causa é o fim do próprio negócio, ela é, com propriedade, causa 
do negócio, ou do contrato, e não, causa da obrigação, ou da atribuição patrimonial, ou da atribuição 
do direito [...].” (AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio jurídico e declaração negocial: noções e 
formação da declaração negocial. São Paulo: [s.n], 1986, p. 128). 
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causa subjetivo-objetiva, para os quais a causa seria o fim que os contratantes 

pretendem, diferenciando-se do prisma subjetivo por considerar como causa o fim 

comum e não o individual.  

Soma-se às ideias de causa subjetiva e subjetivo-objetiva, a da causa final 

objetiva, que sustenta surgir o fim do negócio jurídico em si, consubstanciando-se na 

função econômico-social ou prático social, de modo a fazer uniforme o fim nos 

negócios jurídicos típicos, ou seja, o mesmo fim seria identificado sempre que um 

determinado tipo contratual fosse estabelecido entre os agentes.338 

Antônio Junqueira aponta e se posiciona, ainda, sobre mais uma divisão 

possível dentro da causa final: 

 

No significado de causa final, há, porém, ainda, uma duplicidade. Se 
se adota a concepção de Capitant, ou outra próxima, em que a causa 
é o fim que resulta objetivamente do negócio, a causa do negócio é a 
“causa concreta”, o fim de cada negócio individualizado. Se se adota 
a concepção de causa-função, trata-se de “causa abstrata”, causa 
típica. Ora, por uma questão de clareza, é preferível deixar a 
expressão causa final reservada a somente um desses significados, 
de preferência o último, em que a palavra “causa” está mais 
generalizada e onde é de fácil substituição. No outro significado, a 
causa concreta é, na verdade, o “fim do negócio jurídico”. Esta é a 
melhor expressão.339 

 

Como se vê, Junqueira adota o termo “causa final” para designar aquilo que, 

em abstrato, se procura com aquele tipo contratual, na qual não se leva adiante uma 

investigação minuciosa sobre o objetivo comum daqueles contratantes específicos, 

mas tão somente o objetivo que sempre se poderia extrair do negócio, independente 

das particularidades dos envolvidos. A ideia de causa final “generalizada” remete, 

facilmente, à identificação do tipo contratual340, importante em eventual 

                                            
338 Por derradeiro, fala-se em causa finalis [...] segundo três concepções teóricas distintas, quais 
sejam: a) teoria da causa subjetiva (de origem francesa) de acordo com a qual a causa seria o motivo 
próximo e determinante do negócio jurídico; b) teoria da causa subjetivo-objetiva (também francesa) 
afirma que a causa é o fim que os emitentes das declarações negociais pretendem, que também é 
objetivo e comum (e não individual) nos contratos, de modo que a causa se integre e se revele no 
negócio jurídico, falando-se, então em causa concreta e c) teoria da causa objetiva (italiana) que 
sustenta que o fim surge do negócio em si e é a sua função econômico-social ou prático-social, de 
maneira que haja uniformidade de fim nos negócios jurídicos típicos e utilidade social no fim dos 
negócios atípicos, falando-se, portanto, em causa abstrata.” (LIQUIDATO, Alexandre Gaetano Nicola. 
A causa dos contratos: estudo sintético acerca da teoria da causa no sistema brasileiro. In: Revista 
IOB de direito civil e processual civil, v. 11, n. 63, p. 93-110, jan./fev. 2010. p. 98). 
339 AZEVEDO, Antônio Junqueira. Negócio jurídico e declaração negocial: noções e formação da 
declaração negocial. São Paulo: [s.n], 1986, p. 128. 
340 “Todavia, faz-se ainda necessário distinguir – mesmo que apenas momentânea e ficticiamente – 
dois aspectos do elemento causal: um abstrato e outro concreto. A função abstrata releva, como se 



121 
 

questionamento dos efeitos que aquela figura pode ou deve assumir, mas que 

poderia ser confundida com o que o próprio Junqueira nominou de “elemento 

categorial inderrogável” – aqueles que são responsáveis pela configuração mínima 

de cada espécie contratual. 

Entretanto, o sentido em que se busca analisar a causa para a verificação do 

adimplemento substancial atine mais à ideia de individualização do contrato do que 

à de abstração dele. A ideia de “fim do negócio jurídico” de Junqueira, portanto, 

parece mais relevante. 

Torquato Castro, referindo-se à causa, descreve-a como o fim a que se 

propõe o agente, o fito em vista do qual o efeito é procurado, defendendo, assim, 

que nenhuma ação humana, por mais simples que seja, ocorre sem um fim 

determinado, diretamente derivado da razão, que leva o agente a se comportar para 

atingi-lo. Tal como em um círculo, o “agente é causa (eficiente) do fim, e o fim é a 

causa (final) da ação do agente. O agente é causa do fim, enquanto êle o realiza e 

obtém; e o fim é a causa da ação do agente, porque é a razão de ser desta”.341  

Pablo Malheiros da Cunha Frota, tratando da causa final, também a 

relacionando com a causa eficiente, afirma:  

 

Uma acepção jurídica possível para a causalidade no âmbito 
negocial esteia-se na construção aristotélica de causa final, pois todo 
negócio tem um objetivo ou fim, sendo relevante também utilizar tal 
sentido para divisar causa e motivo nas discussões atinentes às 
atividades negociais (ex.: CC, art. 1.848) [...], não obstante a causa 
eficiente aristotélica se faça presente pelo fato de haver a passagem 
de um estado a outro durante o iter da relação negocial, como se 
percebe com a alteração patrimonial dos negociantes após a 
realização do negócio. 342 

                                                                                                                                        
viu, porque dela se extrai o conteúdo mínimo do negócio especificamente estipulado, aqueles efeitos 
mínimos essenciais sem os quais não se pode – ainda que assim se tenha idealizado –, alcançar 
aquele tipo, mas talvez um outro, ou mesmo nenhum. No exemplo da compra e venda, se falta o 
preço, de compra e venda não se tratará mas, talvez, de doação. A causa abstrata do negócio 
estipulado, porém, abarcou, em nosso exemplo, também o efeito garantia. Conforme os efeitos 
previstos pelas partes, ter-se-á sempre três possibilidades: identidade com certo tipo, (re)qualificação 
como outro tipo (como no exemplo da “compra e venda a preço vil” que deve ser considerada 
doação), independentemente do nomen juris, ou então um contrato atípico. Já a função concreta diz 
respeito à eficácia concretamente produzida pelo contrato, que está, como bem sabemos, sujeito às 
mais diversas vicissitudes, fáticas ou jurídicas, que podem alterar, muitas vezes radicalmente, os 
efeitos originalmente pactuados pelas partes.” (MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do 
Contrato. In: Civilistica.com, ano 2, n. 4, 2013. p. 11. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-
content/uploads/2014/02/A-causa-do-contrato-civilistica.com-a.2.n.4.2013.pdf >. Acesso em: 25 jun. 
2014). 
341 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 8-9. 
342 FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. Responsabilidade por danos, imputação e nexo de 
causalidade. Curitiba: Juruá, 2014. p. 49. 
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Pelo tratamento que é dado à causa final e a causa eficiente, percebe-se 

haver certa aproximação prática entre elas, mas deve-se ter em conta que não são a 

mesma coisa. A primeira “exprime a direção da vontade na produção dos efeitos 

jurídicos, enquanto que a causa eficiente é aquela que, por sua ação física, produz 

esses mesmos efeitos, ou produz eficientemente os resultados”.343  

Mas afinal, após o refinamento das teorias que gravitam em torno da causa 

final dos contratos, o que se pode ter como tal? Massimo Bianca, como se estivesse 

sintetizando as ideias apresentadas, defende o seguinte: 

 
A causa do contrato, como vimos, é a sua função prática, ou seja, o 
interesse complexo concretamente perseguido mediante a operação 
negocial. O interesse creditício é, por outro lado, aquele que se 
refere cada obrigação singular. Quando a obrigação se inserir em um 
contexto contratual o interesse creditício concorre para integrar a 
causa concreta do contrato. Nas obrigações contratuais, portanto, o 
interesse do credor não se contrapõe à causa do contrato, mas é sua 
parte integrante, no sentido que concorre a identificar a razão prática 
do contrato. Por outro lado, se a obrigação estiver fundada no 
contrato, é o interesse creditício que por sua vez se determina por 
meio da interpretação de tal título, e assim também em relação à 
causa do contrato”344 

 

Torna-se estável, portanto, a ideia de que a causa é o “conjunto de elementos 

específicos do contrato vistos numa unidade conceitual, que lhes imprime o objetivo 

comum”345, ou, ainda que “se constitui, efetivamente, do encontro do concreto 

interesse das partes com os efeitos essenciais abstratamente previstos no tipo”346, 

 

3.7.4 Causa contratual final concreta e a teoria do adimplemento substancial 

                                            
343 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada causa dos 
contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-
229, maio/jun. 2014. p. 8. 
344 Tradução livre. No original: “La causa del contratto, come si è visto, è la sua funzione pratica, cioè 
il complessivo interesse concretamente perseguito mediante l’operazione negoziale. L’interesse 
creditorio è invece quello che attiene ad ogni singola obbligazione. Quando l’obbligazione si inserisce 
in un contesto contrattuale l’interesse creditorio concorre a integrare la causa concreta del contratto. 
Nelle obbligazioni contrattuali, dunque, l’interesse del creditore non si contrappone alla causa del 
contratto, ma ne è parte integrante, nel senso che concorre a identificare la ragione pratica del 
contratto. D’altro canto, se l’obbligazione ha titolo nel contratto, è l’interesse creditorio che a sua volta 
si determina attraverso l’interpretazione di tale titolo, e quindi anche con riferimento alla causa del 
contratto.” (BIANCA, C. Massimo. Diritto civile. v. 4. Milano: A. Giuffré, 1993. p. 45) 
345 CASTRO, Torquato. Da causa no contrato. Recife: Imprensa Universitária, 1966, p. 40 
346 MORAES, Maria Celina Bodin de. A causa do Contrato. In: Civilistica.com, ano 2, n. 4, 2013. p. 
12. Disponível em: <http://civilistica.com/wp-content/uploads/2014/02/A-causa-do-contrato-
civilistica.com-a.2.n.4.2013.pdf >. Acesso em: 25 jun. 2014. 
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Na ideia de causa do contrato como encontro objetivo dos motivos, tornando-

a única em cada arranjo contratual, pode ser vista similitude com aquilo exposto em 

relação à mensuração, no caso concreto, do afastamento havido daquele ponto 

médio entre necessidade e prestação, que configura o interesse347. Há, 

definitivamente, uma correlação entre as ideias, que se complementam e permitem a 

análise da necessidade de manutenção do vínculo contratual em detrimento do 

direito, até então tido como absoluto, de resolver a relação contratual queda há 

algum descumprimento. 

A acepção da causa final no sentido objetivo, ligada à função econômico-

social dos negócios jurídicos, que revela sua essência e permite individualizá-los de 

outros contratos, mesmo que fundados na mesma previsão normativa, permite 

entender que a causa contratual final se presta a definir a observância à função 

social inserta no artigo 421 do Código Civil de 2002. A causa deve estar fundada na 

função social e atendê-la348, sem, entretanto, com ela se confundir.  

Isso em razão da causa não mais se identificar exclusivamente com a função 

econômica e social de cada típico ajuste, como defendeu Betti349, mas devendo 

também corresponder aos interesses práticos extraídos do negócio jurídico 

concretamente considerado, ou seja, à finalidade integrante daquele ajuste 

contratual específico. 

                                            
347 “A causa final, via de regra, pode-se dizer que é externa ao contrato, na medida em que a prática 
do ato que cria direitos e deveres recíprocos visa algo que transcende o próprio ato, está ‘fora’ dele. 
Do contrário, este não seria praticado, porque os agentes intrinsecamente estariam de antemão 
satisfeitos. A ação faz-se por algo que ainda não se tem (no sentido profundo do termo ‘ter’, 
englobando qualidades pessoais ou vínculos de afeição, e.g.), assim como também o contrato. Só ao 
seu término haverá a posse do desejado a modo de fim. Por isso, diz-se que a causa final é a 
primeira na intenção e a última na execução.” (PENTEADO, Luciano de Camargo. Doação com 
encargo e causa contratual: uma nova teoria do contrato. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2013. p. 37). 
348 “[...] diferentemente do que ocorria no passado, o contrato, instrumento por excelência da relação 
obrigacional e veículo jurídico de operações econômicas de circulação de riqueza, não é mais 
perspectivado desde uma ótica informada unicamente pelo dogma da autonomia da vontade. 
Justamente porque traduz relação obrigacional – relação de cooperação entre as partes, 
processualmente polarizada por sua finalidade – e porque se caracteriza como o principal instrumento 
jurídico de relações econômicas, considera-se que o contrato, qualquer que seja, de direito público ou 
privado, é informado pela função social que lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico [...].” 
(MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: sistema e tópica no processo obrigacional. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 457). 
349 “[...] para o lugar da rígida tipicidade legislativa, baseada num número limitado de denominações, 
entra uma outra tipicidade, que desempenha também sempre a função de limitar e orientar a 
autonomia privada, mas que, em comparação com aquela, é muito mais elástica na configuração dos 
tipos, e. na medida em que se realiza, remetendo para as valorações econômicas ou éticas da 
consciência social poderia chamar-se-lhe tipicidade social.” (BETTI, Emílio. Teoria geral do negócio 
jurídico. t. 1. Tradução: Fernando de Miranda. Coimbra: Coimbra Editora, 1969, p. 373-374). 
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Tais interesses práticos, que constituem a causa contratual final concreta, não 

serão dignos de tutela quando não forem adequados aos parâmetros normativos 

estabelecidos. 

A causa final, ligada à função social indica, por consequência, os efeitos 

essenciais que do contrato devem decorrer. E são justamente sobre tais efeitos que 

se direcionam as perquirições sobre o adimplemento. 

Se a causa do contrato relaciona-se com sua função socioeconômica, sua 

análise irá auxiliar na verificação acerca do cumprimento realizado ter sido 

substancial a ponto ter preenchido o requisito de ser “exercido em razão e nos 

limites da função social”. Neste mesmo sentido, Anelise Becker ensina: 

 

Uma vez inserindo-se a problemática do adimplemento substancial 
na questão da funcionalização dos direitos de crédito, está-se 
tocando na teoria da causa como a função econômica-social daquele 
direito. Nesta perspectiva, a compreensão e aplicação da doutrina do 
adimplemento substancial imbrica-se com o exame da causa para 
saber se, na relação obrigacional concreta, esta foi, ou não, 
atingida.350 

 

Assim, se o adimplemento dirige-se não à satisfação arbitrária e egoística do 

credor, mas sim ao atendimento da função socioeconômica, que se identifica com a 

causa do ajuste estabelecido entre os agentes, pode ser dito que o “adimplemento 

exige não é tanto a satisfação do interesse unilateral do credor, mas o atendimento à 

causa do contrato”351. 

Desta forma, quando, na verificação da substancialidade do adimplemento, 

conjugando o prisma da causa com o do interesse, puder se extrair que o 

comportamento foi suficiente para garantir aqueles efeitos vitais352 pretendidos 

objetivamente com a celebração da avença, tornar-se-á inevitável a tutela jurídica 

para a conservação do contrato, “independentemente da satisfação psicológica ou 

                                            
350 BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no direito brasileiro e em perspectiva 
comparativista. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, v. 9, n. 1, p. 60-77, nov. 1993, p. 60. 
351 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 15. 
352  “Esa finalidad debe ser esencial, interpretado ello en el sentido de que, de no alcanzársela, la 
parte que contrató en consideración a ese resultado, ve malogrado su interés negocial. Y como 
consecuencia de ello, el contrato pierde su razón de seguir subsistiendo; la utilidad esperada 
(expectativa de crédito) se ha ‘frustrado’.” (STIGLITZ, Rubén S. Objeto, causa y frustacion del 
contrato. Buenos Aires: Depalma, 1992, p. 22). 
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não do credor.”353 É o que defende Vivien Lys Porto: 

 

A causa do negócio jurídico no adimplemento substancial subsiste à 
quebra mínima do vínculo contratual, de importância escassa, 
porquanto que o efeito esperado pela parte adimplente é atingindo, 
ainda que não totalmente, mas de maneira satisfatória e útil [...]. A 
proporção ínfima inexecutada da obrigação não é apta a desnaturar 
a causa do contrato, preservando-o, porque a juridicidade da 
convenção estipulada entre a prestação e a contraprestação terá 
sido respeitada em sua grande parte.354 

 

Mas deve-se atentar, ainda, que os efeitos vitais não podem ser aqueles 

verificáveis abstratamente, comuns, necessariamente, a todos os contratos de uma 

mesma espécie, sob pena de se estar estabelecendo guarida somente aos 

elementos categoriais inderrogáveis, descuidando da causa concreta que tem maior 

relevo na verificação da substancialidade do adimplemento355. Michele Giorgianni 

assim defende: 

 
[...] a causa, consistente na "função" do negócio, pode ser deduzida 
a partir do conteúdo dele próprio. Como mencionado, a verificação 
do cumprimento do regulamento concreto de interesses 
implementado pelas partes, para os fins pretendidos pelo 
ordinamento, é suficiente também para a justificação causal (ratio) do 
negócio. Tal controle se exercita sobre o conteúdo concreto do 
negócio criado pelas partes, ou seja, o entrelaçamento de diferentes 
prestações do próprio negócio.356 

 

Portanto, a causa funciona, quando da execução contratual, como fator de 

                                            
353 SCHREIBER, Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, 
Inadimplemento Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 
32, p. 03-27, out./dez. 2007, p. 15. 
354 SILVA, Vivien Lys Porto Ferreira da. Extinção dos contratos: limites e aplicabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 109-110. 
355 “Note-se, porém, que não basta a verificação da causa em abstrato, normalmente identificada, no 
direito das obrigações, com a realização das prestações principais integrantes do tipo negocial em 
sua previsão normativa. Impõe-se o exame da causa em concreto, isto é, do atendimento dos 
interesses efetivamente perseguidos pelas partes com a regulamentação contratual. É o atendimento 
a esta função concreta do negócio, e não mais o cumprimento meramente estrutural da prestação 
principal contratada, que define o adimplemento, em sua visão contemporânea.” (SCHREIBER, 
Anderson. A Tríplice Transformação do Adimplemento – Adimplemento Substancial, Inadimplemento 
Antecipado e Outras Figuras. In: Revista trimestral de direito civil: RTDC, v. 8, n. 32, p. 03-27, 
out./dez. 2007, p. 15-16). 
356  Tradução livre. No original: “[...] la causa, consistendo nella «funzione» del negozio, è desumibile 
dal contenuto del negozio stesso. Come si è detto, il controllo della rispondenza, del regolamento 
concreto di interessi attuato delle parti, ai fini perseguiti dall’ordinamento, è sufficiente anche per 
giustificazione causale (ratio) del negozio. Siffatto controlo si esercita sul contenuto concreto del 
negozio posto in essere dalle parti, ovverosia sul diverso intrecciarsi delle prestazioni del negozio 
stesso.” (GIORGIANNI, Michele. La causa del negozio giuridico. Milano: A. Giuffrè, 1974, p. 51). 
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eficácia357, “estando, por isso, capacitada a explicar institutos como a exceção do 

contrato não cumprido”358 e também o adimplemento substancial. Subsistindo a 

causa final concreta do contrato, pode se dizer que foi mantido o sinalagma, 

obstando potencialmente o exercício da resolução, pela parte prejudicada.359 

Assim, sendo a causa “a representação antecipada que o ou os outorgantes 

do ato têm da finalidade que perseguem mediante a sua realização e que os 

determina a celebrar esse ato jurídico”360, a impossibilidade de alcançá-la, em razão 

do descumprimento obrigacional, implicará dizer que ocorreu o afastamento em 

relação ao interesse (o ponto médio entre necessidade e prestação) de tal maneira 

que foi intenso o suficiente para permitir a resolução contratual. 

                                            
357 “A causa, então, é que justifica a prestação e a contraprestação, ou seja, o deslocamento 
patrimonial, uma vez que, se ela não é elemento do contrato (pressuposto de existência ou requisito 
de validade), pode opor-se como fator de eficácia, especialmente quando atua no sentido de admitir a 
geração dessas relações não contratuais, ou contratuais ex facto, ou paracontratuais, como se disse, 
nas quais se dê a reciprocidade das prestações. Vale dizer: a mesma estrutura que a causa 
desempenha nos contratos, pode ser encontrada nesse outro modelo de relações, justificando a sua 
juridicidade”. (HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada 
causa dos contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, 
p. 209-229, maio/jun. 2014, p. 9.) 
358 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada causa dos 
contratos: relações contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-
229, maio/jun. 2014, p. 15. 
359 “Essa noção de sinalagma (reciprocidade de prestações) existente na causa sinalagmática 
justifica, ainda, tanto a manutenção de relações contratuais propriamente ditas e originadas pelo 
consenso, sempre que o sinalagma permanecer presente na fase funcional, como também pode 
significar a mitigação desta relação se o sinalagma desaparecer, ao longo da execução do contrato. 
Isso ocorre exatamente porque causa sinalagmática revela ser um alargamento das fontes das 
obrigações, em respeito à recomposição dos deslocamentos patrimoniais.” (HIRONAKA, Giselda 
Maria Fernandes Novaes. O sinalagma contratual: a chamada causa dos contratos: relações 
contratuais de fato. In: Revista de direito do consumidor, v. 23, n. 93, p. 209-229, maio/jun. 2014, p. 
9). 
360 Tradução livre. No original: “[...] la representación anticipada que el o los otorgantes del acto tienen 
de la finalidad que persiguen mediante su realización y que los determina a celebrar ese acto 
jurídico.” (GARIBOTTO, Juan Carlos. La causa final del acto jurídico. Buenos Aires: Abeledo-
Perrot, 1985, p. 65). 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O caminho trilhado no estudo levou à constatação de já não poder mais o 

universo do direito das obrigações ser reduzido a uma relação atomizada, linear, 

composta simplesmente pela ideia de um antagonismo protagonizado por credor e 

devedor. Nisto já não se encontra mais a completude de definição da relação jurídica 

obrigacional.  

Complementarmente, se observou uma relação jurídica complexa, formada 

por uma série de deveres, ônus e sujeições, impostos tanto ao devedor quanto ao 

credor, direcionando a relação ao adimplemento, seu fim esperado, que só é 

alcançado pela satisfação do interesse. 

Por este aspecto, não só as prestações centrais, representativas dos direitos 

e deveres primários, devem ser consideradas. A visão mais refinada de obrigação 

como processo apresenta um encadeamento de eventos, em função de direitos e 

deveres principais, acessórios e laterais, buscando o adimplemento, se adequando 

com maior precisão aos novos ditames incidentes sobre as relações obrigacionais, 

especialmente as contratuais. 

Assim, deve ser o adimplemento entendido como a satisfação dos interesses 

surgidos e envolvidos na relação obrigacional, bem como a realização do modelo de 

conduta descrito no momento da formação do contrato. Com isso, se enfraquece a 

ideia de uma sujeição genética e permanente do devedor em relação ao credor.  

O Código Civil, ao apresentar o inadimplemento, não o definiu. Limitou-se a 

elencar seus potenciais efeitos dentro de dois grupos: o inadimplemento absoluto e 

a mora. 

As formas de verificação do adimplemento e do inadimplemento, com suas 

subdivisões, também passarem por uma alteração desde a concepção clássica das 

relações obrigacionais. Não é mais recomendável que as consequências das 

espécies de descumprimento sejam vistas como estanques e predefinidas, despidas 

de valores extraídos da completude do ordenamento jurídico. 

Esta metodologia, que aplicada à visão de obrigação como um processo traz 

a necessidade de cooperação entre os integrantes da relação, em função da 

observância da boa-fé objetiva, é hábil para justificar não só proteção à satisfação 

dos interesses do credor, mas também aos do devedor, especialmente protegendo-o 

de exercício abusivo do direito à resolução contratual. 
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O Código Civil prevê a configuração do inadimplemento definitivo sempre que 

aquilo ainda devido impedir a satisfação do interesse do credor. Uma interpretação a 

contrario sensu, leva ao entendimento que sendo a prestação ainda útil, não há de 

se reconhecer o inadimplemento absoluto, nem de se aplicar suas consequências 

mais gravosas à existência do vínculo contratual. Buscando conformar tal ideal às 

relações contratuais, uma das teorias que surgiu buscando apresentar novas 

possibilidades valorativas em relação à verificação do cumprimento das obrigações 

é a do adimplemento substancial. 

Pela teoria, o direito formativo extintivo à resolução do vínculo contratual, 

presente no Brasil pelo artigo 475, do Código Civil, aparentemente incontestável, já 

que não adjetivado o inadimplemento ali mencionado, pode ser obstado nos casos 

de ser aquilo já prestado tão próximo ao pretendido pelo programa contratual, que 

não se abale o sinalagma. 

É importante que reafirmar, com maior segurança, que a constatação da 

existência, além de direitos e deveres primários, também de secundários e laterais, 

leva à conclusão que a infração somente aos últimos não tem menos peso do que 

aos primeiros na avaliação valorativa e funcional do adimplemento. Embora possam 

ter origens e razão de ser distintas, todos apresentam relevância para a aferição da 

substancialidade do adimplemento. 

O suporte fático para a aplicação da teoria exige, portanto, dar, fazer ou não 

fazer algo tão próximo àquilo pactuado, que não seja juridicamente tutelável a 

tentativa de desfazer o vínculo, remetendo o lesado a meios alternativos de 

satisfação.  

Tais alternativas podem se consubstanciar em consequências tais como 

execução do saldo remanescente que não fora pago, cumulado com pedido de 

indenização por perdas e danos ou redução proporcional do pagamento do preço 

em relação à inexecução mínima, caso ainda não tenha sido paga a integralidade. 

Tais hipóteses exemplificam bem a manutenção da existência de prestação a 

adimplir, de modo que a aplicação da teoria do adimplemento substancial não 

extingue a obrigação remanescente. 

A partir deste ponto da pesquisa, a busca se voltou para o que poderia ser 

considerado como adimplemento próximo ao esperado ou inadimplemento grave o 

suficiente, além de tentar estabelecer alguns pontos pelos quais a análise da 

substancialidade devesse necessariamente passar, já que a ideia central da teoria, 
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isoladamente, não possibilita uma segura aplicação prática. 

Nesta jornada por aprofundamento sobre a teoria, a análise de sua origem, no 

sistema jurídico inglês, de commow law, demonstrou que ela inicialmente foi 

concebida com lastro na probidade e na boa-fé contratual, sendo feita distinção de 

cláusulas a partir de sua natureza – se warranty ou condition, somente podendo ser 

mantido o contrato se não houvesse violação ao último tipo.  

Com a dificuldade surgida em razão de não se conseguir preestabelecer a 

relevância de determinada cláusula a partir de sua natureza, a teoria se aperfeiçoou, 

desvinculando-se a possibilidade de sua aplicação do tipo de obrigação 

(dependentes ou independentes), para adotar uma embrionária ideia de 

funcionalidade, pela qual a gravidade da violação à totalidade contratual seria o 

norte para a definição de substancialidade. 

Assim, sendo o inadimplemento fundamental (fundamental breach) ao 

programa contratual, causando prejuízo relevante à contraparte, não se poderia 

obstar a resolução. Não se configurando o aspecto fundamental na violação da 

obrigação, seja ela principal ou acessória, poderá se concretizar e gerar efeitos o 

adimplemento substancial. 

A teoria, reverberando as mesmas ideias basilares, encontrou adesão em 

outros ordenamentos jurídicos, não só de common law, como os Estados Unidos da 

América, mas também de civil law, como França, Espanha, Itália, Portugal, 

Alemanha e Argentina, sendo prevista expressamente nos quatro últimos.  

Nos Estados Unidos da América, o tratamento é o mesmo dado na Inglaterra 

após o refinamento da teoria que desfez a diferenciação, para fins de 

substancialidade, entre warranties e conditions, remetendo à quebra fundamental do 

contrato, de modo que aceitável a resolução somente se a desconformidade reduzir 

o valor do contrato globalmente considerado. 

Na França e Espanha não se encontra norma positivada sobre o 

adimplemento substancial, remetendo-se à análise conjunta de dispositivos 

normativos, nomeadamente aqueles ligados à observância da boa-fé e da 

possibilidade de rejeição dos pedidos judiciais de resolução, visando à conservação 

dos contratos, para que se possa chegar à mesma ideia contida na teoria. 

Já na Itália, Portugal, Alemanha e Argentina, a teoria encontra previsão 

expressa, impossibilitando a resolução lastreada em ausência insignificante em 

relação à completude das obrigações contratuais, desde que mantido o interesse do 
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credor, devendo este ser apreciado objetivamente. Especificamente em relação à 

Argentina, em virtude de ter reconhecido a teoria mais recentemente, já foram 

apresentadas algumas balizas interpretativas à sua aplicação. Os três primeiros 

países elencados, apesar de não apresentarem critérios gerais para a aferição de 

substancialidade do adimplemento, se fundamentam na boa-fé objetiva como 

indicador do padrão de conduta devido pelas partes, sendo exigido ao credor evitar 

impor obstáculos ao cumprimento da obrigação e, ao devedor, imprimir esforços 

para prestar de maneira regular aquilo disposto no contrato.  

Ampliando a análise para o campo das normas supranacionais, encontrou-se 

a noção de adimplemento substancial na Convenção de Viena por sentido inverso 

do conceito atribuído ao inadimplemento fundamental lá constante. De acordo com a 

convenção, a resolução deve ser baseada em violação de parte fundamental ao 

contrato, que venha a originar dano substancial a ponto de privar a parte adimplente 

da expectativa gerada na prestação prometida.  

O mesmo conceito para permitir a aplicação da teoria é usado pelo 

UNIDROIT, em seus Princípios acerca dos Contratos Comerciais Internacionais, e 

pela proposição de consolidação dos Princípios do Direito Europeu dos Contratos, 

ao estabelecer a possibilidade de manutenção do contrato se a obrigação 

descumprida representa parte mínima da prestação, que não faça desaparecer o 

interesse do prejudicado. Como se viu, mais uma vez está presente remissão à 

expectativa, ou seja, a interesse legitimamente surgido da relação e, portanto, 

tutelável juridicamente. 

No Brasil, durante a vigência do Código Civil de 1916, os olhares para a 

valoração da gravidade do descumprimento não eram comuns. Muito embora 

existissem manifestações neste sentido durante a vigência do código anterior, a 

exemplo daquelas emanadas dos estudos e pelos discípulos de Clóvis do Couto e 

Silva, o sistema normativo ainda valorizava sobremaneira o pacta sunt servanda. 

Com a positivação da boa-fé objetiva e da função social dos contratos pelo 

Código Civil de 2002, firmou-se, no direito das obrigações, a ressignificação de 

alguns institutos, consolidando o adimplemento como fim de todo o programa 

contratual, atraindo as diversas obrigações recíprocas que podem ser estabelecidas 

em cada contrato. 

Ao ser estabelecida a possibilidade de temperança hermenêutica quanto à 

verificação do adimplemento, foi visto que, no Brasil, isso se lastreia na boa-fé 
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objetiva, especialmente em seu viés de limitação ao exercício de direitos subjetivos 

de forma abusiva, por considerar-lhes atos ilícitos, indignos de tutela, assim como na 

função social dos contratos, que, em regra, se realiza plenamente com o término 

normal das relações contratuais. 

Percebeu-se, portanto, que também no Brasil, a aplicação da teoria do 

adimplemento substancial não é só possível, mas também recomendável, ante as 

necessidades do tráfego jurídico da sociedade contemporânea, que carece da 

aplicação razoável das potenciais sanções ao inadimplemento de diminuta 

importância, desde que ainda se possa resguardar a manutenção do programa 

contratual. 

O avanço da pesquisa permitiu perceber a constante remissão à satisfação 

dos interesses advindos da relação obrigacional como norte interpretativo da 

substancialidade do adimplemento. Entretanto, especificamente no Brasil, os 

julgados da corte de uniformização de matérias infraconstitucionais que tenham se 

valido da teoria demonstraram a predominância de uma análise matemática, 

quantitativa, em aparente detrimento de uma análise qualitativa. 

Diante de tal constatação, se passou a buscar elementos qualitativos de 

aferição da substancialidade, a fim de identificar e estabeleces os parâmetros de 

aplicação da teoria, o tanto quanto possível, em um campo mais delimitado. 

Demonstrando que não se pode limitar a aferição do adimplemento aos 

critérios legais básicos – tempo, lugar e forma, representativos da pontualidade do 

cumprimento e igualmente relevantes entre si, aprofundou-se a análise, na tentativa 

de demonstrar que também devem influenciar, na aplicação da teoria, o 

comportamento dos contratantes, bem como o que se optou por chamar, em 

substituição ao termo essencialidade, de fundamentalidade do objeto da relação 

contratual. 

Na seara supranacional, a Convenção de Viena, os princípios do UNIDROIT e 

do Direito Europeu dos Contratos firmaram alguns pontos, não exaustivos, para a 

verificação da substancialidade, ligadas a três vieses principais: insignificância do 

inadimplemento, diligência no desenvolvimento da obrigação e a satisfação do 

interesse. 

Entre tais esferas de verificação, a insignificância do inadimplemento pode 

ligar-se unicamente ao critério de verificação matemático, percentual, mormente nas 

obrigações de dar. Ao se estabelecer a crítica da insuficiência de análise pelo 
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Superior Tribunal de Justiça quanto à utilização da teoria do adimplemento 

substancial, não se rejeitou o critério matemático, mas sim foi apontada a 

necessidade de complementação. 

Em relação à diligência no desenvolvimento da obrigação, trata-se de critério 

qualitativo para verificação da boa-fé na conduta dos contratantes, pois se ausente, 

estará obstada a aplicação da teoria, em razão do desmerecimento de tutela àquela 

atitude coberta de má-fé. 

Por fim, e mais inquietante, deparou-se com a satisfação dos interesses, 

constante remissão em todos os ordenamentos que, de uma ou outra forma, 

reconhecem a teoria. Dentre os critérios já mencionados, não se encontra nenhum 

que permita averiguar com maior precisão, conforme proposto anteriormente, a 

satisfação dos interesses. Portanto, o estudo voltou-se para o que poderia ser 

considerado interesse juridicamente relevante, a ponto de influenciar na manutenção 

da relação contratual, mesmo diante de inadimplemento, ainda que pouco 

expressivo. 

Inicialmente, apontou-se no que consistiria o interesse, firmando-lhe como um 

ponto médio entre a necessidade do credor e o que possui, pode fazer ou deixar de 

fazer o devedor. E tal espaço criado entre os integrantes da relação se preencheria, 

se satisfaria, pelo adimplemento. Entretanto, perceber onde se situa o interesse não 

fora suficiente para adentrar na forma de sua definição, mantendo, até então, a 

inviabilidade teórica de sua verificação. 

Em seguida, constatou-se a insuficiência da dicotomia entre interesse 

subjetivo e interesse objetivo. O primeiro, por tratar primordialmente da vontade 

tácita, hipotética, inalcançável ao Direito. Isso, pois, em virtude das formas variáveis 

pelas quais pode se manifestar o inadimplemento nos casos concretos, aquele 

pensamento interior e exclusivo das partes não será capaz de se deter a todas as 

eventualidades, que escapam de previsibilidade absoluta. 

Também nas tentativas de acomodar a perspectiva unicamente objetiva do 

interesse não se obteve êxito, pois as correntes que a defendem propugnam pela 

utilização de abstrações quanto às pessoas que se relacionam pelo liame contratual, 

desconsiderando aquele seu integrante específico, para averiguar se um 

indeterminado “contratante médio”, posto naquelas mesmas condições, consideraria 

a prestação adimplida.  

Se pôde constatar, assim, que deve haver uma conjugação dos fatores 
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subjetivos e objetivos, evitando a utilização do mero interesse subjetivo do credor, 

buscando-se uma justificação objetiva para a perda subjetiva do interesse. A ideia 

remete a um critério composto, que averigua os elementos subjetivos recorrendo a 

argumentos racionalmente verificáveis e controláveis, buscando-se o interesse da 

relação em si, e não o de uma ou outra parte, motivo pelo qual se adotou, como 

parâmetro de verificação da substancialidade, o interesse objetivado. 

Em razão da ideia de interesse objetivado se aproximar àquelas expressas 

durante a construção e afirmação da teoria da causa contratual, se passou a 

explorá-la, como forma de ampliar potenciais parâmetros analíticos à aplicação da 

teoria do adimplemento substancial. 

A análise da teoria da causa contratual foi norteada por indagações que há 

muito inquietam estudiosos de diversos ramos, tais como a razão pela qual alguém 

se propõe a integrar uma relação obrigacional, se a resposta a isso seria a simples 

obtenção do bem ou conduta que se busca meio da relação. 

De tal ponto de partida, verificou-se que, em razão do termo “causa” 

comportar várias acepções, diversas teorias surgiram gravitando seu entorno. O 

estudo sobre a causa realizado por Aristóteles estratificou-a em quatro aspectos, a 

causa material, formal, eficiente e final. No campo contratual, as duas primeiras 

refletem-se no objeto e forma, as duas últimas, por sua vez, consistem em 

elementos externos ao contrato. 

Pela definição de causa final, que de forma ampla remete a um objetivo e, 

quando transportada para o âmbito das relações contratuais, ao adimplemento, esta 

acepção destacou-se das demais, assumindo maior relevância no estudo da teoria 

do adimplemento substancial, pelo que se passou a explorá-la de forma mais 

detalhada, já a nomeando causa contratual final.  

Entretanto, antes de proceder a tal exploração, foi necessário diferenciá-la de 

algumas ideias com as quais poderia vir a ser confundida, especificamente a de 

objeto, motivo, elemento categorial inderrogável e causa das obrigações. 

Estabelecidas as distinções, adentrou-se ao conceito de causa final, 

culminando no de causa contratual final concreta, como sendo aquele conjunto de 

elementos que individualizam um contrato dos demais, ainda que da mesma 

espécie, vistos sob o foco de unidade conceitual, estabelecendo-lhe um objetivo 

comum. 

Após a apresentação do conceito de causa do contrato como encontro 
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objetivo dos motivos, tornando-a única em cada arranjo contratual, foi possível 

apontar com maior facilidade a relação com o adimplemento substancial, 

especialmente pela ideia de verificação do interesse no caso concreto pela distância 

havida daquele ponto médio entre necessidade e prestação das partes. 

Viu-se, ainda, que a causa contratual final não mais se identifica 

exclusivamente com a função econômica e social de cada típico ajuste, indo além, 

para corresponder estritamente aos interesses extraídos de um negócio jurídico 

considerado concretamente, ou seja, uma finalidade para aquele ajuste contratual 

específico. 

Por tal razão, dirigindo-se o adimplemento não somente a satisfação do 

credor, mas à conformação de sua função socioeconômica, identificada na causa do 

ajuste estabelecido entre os contratantes, pode se dizer que adimplemento exige 

mais do que a satisfação do interesse unilateral dos contratantes, mas, como fim 

último, o atendimento à causa do contrato. 

Assim se, ladeando a causa com o interesse durante a análise da 

substancialidade do adimplemento, puder ser observado que o prestar fora 

suficiente para a ocorrência dos efeitos essenciais pretendidos e expressados 

objetivamente na gênese contratual, sem haver comportamento que viole a boa-fé 

objetiva, se faz necessária a concessão de tutela jurídica para que se conserve o 

contrato, não sendo relevante, para tanto, a satisfação individual de uma ou outra 

parte, pois, subsistindo a causa do contrato, verificável caso a caso, concreta, 

portanto, poderá se dizer que foi mantido o sinalagma, sendo possível obstar o 

exercício da resolução. 

Entretanto, a valoração da substancialidade não admite regras totalmente 

estanques, predefinidas, sendo necessária uma análise concreta, passando por 

alguns pontos. O estudo permitiu sugerir alguns parâmetros relevantes para a 

averiguação da possibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial. 

Alguns, configurando-se como elementos de presença necessária, outros, de 

presença impeditiva à aplicação e, em uma terceira categoria, elementos auxiliares à 

verificação da substancialidade. 

 

I – Elementos que impedem a aplicação da teoria: 

 

a) Descumprimento integral: O inadimplemento de diminuta importância é 
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premissa da aplicação da teoria e, muito embora sua verificação seja complexa, a 

constatação da integralidade do descumprimento pode ser simples, de modo que 

tendo tal característica, impossível impor a perpetuação da relação contratual, por 

clara impossibilidade de alcance do seu fim. 

 

b) Abuso de direito do inadimplente: Assim como ao credor é vedado 

abusar do direito à resolução, sendo a boa-fé uma via de mão dupla, ao devedor 

também o é.  

O exemplo trazido ao tratar do comportamento dos contratantes, no caso da 

invocação da teoria pela parte adimplente, pode demonstrar bem isso. Imagine-se 

que fosse comprovada uma imensa desvalorização, após a celebração do contrato, 

do imóvel envolvido no caso anteriormente abordado, no qual o devedor, após pagar 

136 (cento e trinta e seis) das parcelas devidas, não conseguiria mais pagar as 5 

(cinco) últimas, pedindo a resolução do contrato, por inadimplemento próprio, com a 

devolução para si dos valores pagos, devidamente corrigidos.  

Caso a resolução fosse aplicada, o credor, que havia cumprido todas as suas 

obrigações, deveria restituir todos os valores recebidos, devidamente corrigidos, o 

que, na configuração fática proposta representaria um total muito superior ao valor 

de mercado atual do bem. Assim, percebe-se a tentativa do devedor abusar de um 

direito que poderia lhe assistir para enriquecer sem causa, sendo recomendável, 

para impedi-lo, que se mantenha o vínculo contratual. 

 

c) O descumprimento intencional ou o comportamento que confira à parte 

prejudicada razões para desconfiar do cumprimento futuro pela outra parte. 

 

d) Infração à obrigação essencial, estabelecida por cláusula resolutiva 

expressa, para aquele programa contratual especifico: A melhor técnica contratual 

permite aos contratantes que estabeleçam, de forma prévia e clara, tais ou quais 

obrigações como sendo essenciais. Obviamente, como foi dito ao se tratar da 

essencialidade contratualmente estabelecida do termo como impeditivo da aplicação 

da teoria, por tratar-se de cláusula contratual, sempre é cabível o controle judicial. O 

que se faz ao estabelecer contratualmente a essencialidade é designar um campo 

mínimo dentro do qual o inadimplemento será verificável de forma mais segura. 

 



136 
 

II – Elementos necessários à aplicação da teoria 

 

a) Ausência de má-fé exteriorizada do contratante: Fala-se em ausência 

de má-fé exteriorizada, pois nem sempre será possível verificar a presença da boa-

fé objetiva, o que não obsta, em princípio, a aplicação da teoria, já que a boa-fé 

pode ser presumida.  

Se a configuração fática não demonstrar objetivamente que houve má-fé, o 

conjunto de parâmetros de verificação da substancialidade do adimplemento ainda 

poderá recomendar a manutenção do vínculo. 

 

b) Inadimplemento mínimo, se considerado em relação à completude do 

programa contratual: Trata-se, neste ponto, de verificar-se a medida em que a parte 

prejudicada ainda poderá obter a vantagem que poderia razoavelmente antecipar, 

de modo a satisfazer o interesse objetivado. 

 

c) Manutenção da causa contratual final concreta, com o consequente 

atendimento da função socioeconômica pela relação contratual. 

 

III – Elementos auxiliares à verificação da substancialidade  

 

a) (Im)possibilidade ou extrema dificuldade de retorno ao status quo ante: 

Com a eventual resolução, os contratantes deverão restituir reciprocamente o que 

obtiveram do contrato. A impossibilidade ou extrema dificuldade do retorno de bens 

materiais ou imateriais ao patrimônio jurídico dos integrantes da relação obrigacional 

deve ser levada em consideração na formação da regra de decisão a ser aplicada 

em eventual pedido de resolução baseado em inadimplemento contratual. 

 

b) O prejuízo a direitos fundamentais garantidos, expressos ou exercidos 

por meio da relação contratual: O contrato, como explicitado em passagens 

anteriores, é também um instrumento de realização e garantia dos direitos 

fundamentais dos indivíduos, de modo que sendo o objeto daquele contrato ligado a 

tal categoria de direitos, a possibilidade de manutenção do vínculo, em detrimento 

do inadimplemento, ganha reforço. 
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c) Existência de outros meios para a satisfação ou a medida em que a 

parte prejudicada poderá ser adequadamente compensada pelos prejuízos em razão 

da falta de cumprimento completo. 

 

d) A natureza do objeto do contrato, se fungível ou infungível. 

 

e) Diligência do devedor no desenvolvimento da obrigação, observando o 

que e como a parte inadimplente já prestou ou fez preparativos para prestar, bem 

como a maior ou menor dificuldade objetiva superveniente em cumprir o contrato. 

 

Com o apontamento dos parâmetros propostos, se buscou esclarecer que, da 

ideia Bettiana de causa como função econômico social, houve uma evolução, 

adotando a ideia de causa contratual final como a conjugação das diversas 

obrigações e suas causas, presentes em cada contrato, formando uma causa 

contratual final concreta, única para cada relação e que, se não abalada 

profundamente pela alteração ou impossibilidade de se atingir a causa de uma das 

obrigações que a compõe, permite e recomenda a manutenção da relação 

obrigacional. 

A relação contratual pode ser formada, e em regra o é, por diversas 

obrigações recíprocas, que, assim como vários fios, formam uma linha, maior e mais 

forte do que suas partes individualmente consideradas. O rompimento de um só dos 

fios não levará, necessariamente, ao rompimento da linha formada pelo conjunto 

deles.  

Da mesma forma, a impossibilidade de alcance da causa de uma das 

obrigações inseridas em uma relação contratual não implicará, necessariamente, na 

impossibilidade de continuidade da relação, especialmente diante de outros 

mecanismos para que se busque a reparação daquilo que não se adimpliu, ou seja, 

o reconhecimento de que o contrato foi substancialmente adimplido, fazendo o 

direito formativo extintivo à resolução tornar-se desmedido, injustificável, de modo 

que não sendo mais legítimo, não merece tutela jurídica. 
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