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RESUMO

SICA LONGHI, Maria Isabel Carvalho. Inadimplemento antecipado. 2014. 164 f.
Dissertação de mestrado. Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, São Paulo.

Este trabalho divide-se em seis grandes tópicos e uma conclusão. A parte introdutória
busca situar a teoria do inadimplemento antecipado e seu surgimento no direito inglês, bem
como delimitar os objetivos do trabalho, especialmente no que diz respeito à definição da
natureza jurídica da teoria do inadimplemento antecipado e à sua aplicabilidade no direito
nacional. Para construir as bases fundamentais do raciocínio a ser desenvolvido ao longo
do texto, o segundo capítulo trata das noções gerais do direito obrigacional, sobretudo da
teoria da obrigação como um processo e dos deveres laterais de conduta. A terceira parte
versa sobre a extinção das obrigações em suas formas normal e anômala e, principalmente,
as diversas facetas que pode assumir o inadimplemento das obrigações. O quarto capítulo
aborda o inadimplemento antecipado, traçando sua origem histórica, sua natureza jurídica e
sua classificação nas mais diversas formas (quanto ao sujeito, quanto à imputabilidade,
quanto à possibilidade ou não de cumprimento). A quinta parte do trabalho discute os
efeitos do inadimplemento antecipado e, primordialmente, a chamada doctrine of
mitigation. O sexto capítulo aponta institutos jurídicos similares ao inadimplemento
antecipado com a finalidade de definir suas diferenças em relação àqueles. Por fim, o
trabalho conclui pela possibilidade de aplicação da teoria do inadimplemento antecipado
no direito brasileiro, devendo tal instituto ser reconhecido por doutrina e jurisprudência.

Palavras-chave: Teoria do inadimplemento antecipado, inadimplemento, obrigações,
deveres laterais, doctrine of mitigation.
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ABSTRACT

SICA LONGHI, Maria Isabel Carvalho. Inadimplemento antecipado. 2014. 164 f.
Dissertação de mestrado. Departamento de Direito Civil, Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, São Paulo.

This work is divided into six major topics and its conclusion. The introduction aims to
situate the anticipatory breach theory, its origin in English law, as well as define the main
purpose of the work, especially regarding the definition of the legal nature of the
anticipatory breach theory and its applicability under Brazilian law. In order to build the
foundations to be developed throughout the work, the second chapter deals with general
notions of the law of obligations, mainly the theory of the obligation as a process and the
lateral conduct obligations. The third part of this paper deals with the termination of
obligations in its normal and anomalous forms and, in particular, with the various facets
that the breach of obligations may take. The fourth chapter discusses the anticipatory
breach, tracing its historical origin, its legal nature, and especially its classification in
various forms (in accordance with the subject, in accordance to responsibility, in
accordance with possibility or nor of its performance). The fifth part of the work deals with
the effects of anticipatory breach and, primarily, the called doctrine of mitigation. The
sixth chapter deals with similar institutions in relation to the anticipatory breach theory, in
order to note their differences. Finally, we conclude the work defending the possibility of
application of the anticipatory breach theory under Brazilian law, aiming that doctrine and
jurisprudence should recognize it.

Keywords: Anticipatory breach theory, obligation as a process, lateral conduct
obligations, breach, doctrine of mitigation.
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1 INTRODUÇÃO
A teoria do inadimplemento antecipado surgiu no direito inglês a partir do século
XIX e foi denominada anticipatory breach1. De modo amplo, o inadimplemento
antecipado pode ser definido como o descumprimento obrigacional que ocorre antes do
termo da obrigação. Portanto, é elemento indispensável ao inadimplemento antecipado a
inexigibilidade da prestação obrigacional.

O direito inglês também define como requisito imperativo do inadimplemento
antecipado a demonstração por uma das partes, de forma contundente, implícita ou
explicitamente, de que não cumprirá a obrigação com a qual havia se comprometido. Nesta
hipótese, considera-se a obrigação violada, podendo a outra parte, antes mesmo de a
obrigação tornar-se exigível, pleitear indenização pelo rompimento da relação
obrigacional.

Os tribunais ingleses passaram a aceitar pacificamente a possibilidade de a relação
obrigacional ser considerada inadimplida antes mesmo de ser exigível, e esta teoria foi,
posteriormente, admitida também nos Estados Unidos da América, mormente em virtude
da similitude entre os dois sistemas jurídicos. A aplicação da teoria do inadimplemento
antecipado é, ainda, desorganizada no direito brasileiro, apesar de já haver diversas
decisões dos tribunais sobre o assunto2.

Pretende-se discutir qual seria a natureza jurídica do inadimplemento antecipado no
direito brasileiro, uma vez que ele não possui previsão expressa em nosso ordenamento e
sua adoção tem sido aceita com base em fundamentos diversos.
1

Nota da autora: Em português, anticipatory breach significa “inadimplemento antecipado”, um termo de
concordância nominal no masculino. Contudo, optou-se, ao longo deste trabalho, pela concordância nominal
com o termo original breach, que é feminino.
2
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Decisão embargada que examinou todas as
questões relevantes para o julgamento do recurso. 1. Não está o julgador obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou argumentos levantados pelas partes. 2. O inconformismo da parte não pode
fundamentar os embargos de declaração, cuja finalidade é o aperfeiçoamento da decisão. Ademais, não é
cabível o prequestionamento apenas por via de embargos de declaração. 3. É típico caso de inadimplemento
antecipado, quando o credor da obrigação verifica, antes do tempo, que o devedor não poderá cumprir o que
foi contratado na forma e no tempo ajustado. 4. Inadimplência da ré que, próximo da data avençada para a
entrega da obra, nada tinha construído. Compromissária-vendedora deu causa ao desfazimento do negócio e
deve responder pelas perdas e danos. Embargos rejeitados”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Embargos de Declaração nº 9187302-49.2005.8.26.0000/50000, da 3ª Câmara de Direito Privado.
Relator: Desembargador Carlos Alberto Garbi. Data do julgamento: 08/11/2011. (Grifo nosso).
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Ruy Rosado do Aguiar Júnior, por exemplo, considera que o inadimplemento
antecipado não configura descumprimento da obrigação principal, já que não houve
momento oportuno para a exigibilidade da prestação.3

Como contraposição e admitindo, no limite, o descumprimento da obrigação
principal, Jorge Cesa Ferreira da Silva ressalta que, muitas vezes, a violação positiva de
deveres laterais de conduta acarreta também a impossibilidade de cumprimento da
obrigação principal.4

Com visão distinta e entendendo que a boa-fé objetiva não é fundamento, mas
resultado, do inadimplemento antecipado, Clóvis do Couto e Silva defende que a teoria da
anticipatory breach teria dado origem ao conceito de violação positiva, e, ainda, que a boafé objetiva, ao criar o conceito de deveres laterais de conduta, teria aproximado o direito
obrigacional romano-germânico do previsto na common law.5
O artigo 333 do Código Civil brasileiro6 admite apenas a hipótese de vencimento
antecipado da dívida, mas nada menciona sobre a violação antecipada da relação
obrigacional que não seja propriamente uma dívida. Contudo, Clóvis do Couto e Silva
ressalta a possibilidade deste inadimplemento antecipado sob o enfoque do direito
obrigacional como um processo. Para o autor, o devedor está obrigado antes e
independentemente do vencimento da obrigação a vários atos, interpostos e instrumentais
em relação ao adimplemento final, os quais constituem também conteúdo e exercício
daquele dever de comportamento no qual se consubstancia o débito.7

3

AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Aide, 2003, p. 130.
4
SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A boa-fé e a violação positiva do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2007,
p. 251.
5
SILVA, Clóvis do Couto. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: FRADERA, V. M. J.
de. (Org.). O direito privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 1997, p. 33-58.
6
“Artigo 333 - Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato
ou marcado neste Código: I - no caso de falência do devedor, ou de concurso de credores; II - se os bens,
hipotecados ou empenhados, forem penhorados em execução por outro credor; III - se cessarem, ou se
tornarem insuficientes, as garantias do débito, fidejussórias, ou reais, e o devedor, intimado, se negar a
reforçá-las. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, se houver, no débito, solidariedade passiva, não se
reputará vencido quanto aos outros devedores solventes.”
7
SILVA, Clóvis do Couto. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, p. 84.
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Atualmente, a doutrina da anticipatory breach deixou de ser apenas uma construção
jurisprudencial, sendo expressamente prevista na Convenção de Viena da ONU sobre
compra e venda internacional de mercadorias – Uncitral8 e em outros tratados que serão
citados posteriormente. Por isso, destaca-se a relevância do tema, principalmente com
relação aos contratos de compra e venda internacional.

Assim, depreende-se que a teoria do inadimplemento antecipado tangencia e é
expressiva para diversos institutos do direito civil, bem como aprofunda as mudanças do
direito obrigacional. As indagações centrais aqui postas são: (i) em quais hipóteses seria
possível

considerar o

rompimento

da relação

obrigacional

quando

ocorre

o

inadimplemento antecipado; (ii) qual a importância e a influência da doutrina e legislação
atuais, atinentes ao direito obrigacional, para a concepção da teoria do inadimplemento
antecipado; (iii) se admitida a possibilidade de aplicação da teoria do inadimplemento
antecipado no direito brasileiro, qual seria a natureza jurídica desse rompimento; e (iv)
quais seriam os deveres e direitos das partes em decorrência do inadimplemento
antecipado, desde que aceito e aplicável no ordenamento pátrio.

No decorrer deste trabalho, foi analisada, primeiramente, a estrutura do direito
obrigacional, com o intuito de entender seu conceito como relação obrigacional complexa
e seus requisitos. Em seguida, discorreu-se sobre o princípio da boa-fé objetiva e sobre os
deveres laterais de conduta, para uma melhor compreensão da relação obrigacional como
processo e para que se entenda a influência e as consequências da aplicação deste princípio
em face da relação obrigacional.

Delineada a estrutura geral do direito obrigacional e expostos seus conceitos atuais,
foram investigados os panoramas gerais da teoria do adimplemento e, em especial, das
concepções de inadimplemento, verificando-se a influência do mencionado princípio da
boa-fé objetiva na extinção da relação obrigacional ou no atraso em seu cumprimento.

8

“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. (2) Se dispuser do tempo
necessário, a parte que pretender declarar a resolução do contrato deve notificar a outra parte, em condições
razoáveis, para permitir a esta dar garantias suficientes da boa execução das suas obrigações. (3) As
disposições do parágrafo anterior não se aplicam se a outra parte declarou que não executaria as suas
obrigações”.
ONU.
Uncitral.
[on-line].
Disponível
em:
<http://www.globalsaleslaw.org/__temp/CISG_portugues.pdf>. Último acesso em 30/11/2013.
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Preenchidas tais condições prévias, teve azo o debate sobre a teoria do
inadimplemento antecipado, sua origem histórica e sua aplicação no direito brasileiro, com
a finalidade de determinar comportamentos exigíveis das partes para a construção de uma
atuação comutativa e colaborativa no direito obrigacional. Esta análise não se restringiu às
questões teóricas e dogmáticas do direito obrigacional, compreendendo, também, a
influência da teoria na interpretação jurisprudencial moderna das possibilidades de
rompimento da relação obrigacional.

Com o arcabouço construído, verificou-se quais direitos e deveres o direito
brasileiro permite sejam conferidos às partes no caso de inadimplemento antecipado da
relação obrigacional, até em comparação com outros sistemas jurídicos, tendo sido
ressaltados os pontos que precisam de aperfeiçoamento sistêmico. Discutiu-se, ainda, se há
perfeita adequação da teoria ao ordenamento jurídico nacional.

Ademais, foram analisadas as oportunidades concretas em que a teoria do
inadimplemento antecipado pode ser aplicada. Para tanto, neste trabalho foram
colacionados julgados e a própria tendência da jurisprudência nacional em comparação a
decisões similares de outros sistemas legais, especialmente de países que adotam o sistema
da common law (notadamente Reino Unido e Estados Unidos da América) e nos quais os
deveres fiduciários e a própria teoria têm sólida base de construção e origem.

Não se olvidou da classificação do inadimplemento antecipado, que conflita com a
categorização tradicional do inadimplemento do direito obrigacional, procurando organizar
o instituto, pois apesar de ser comumente aplicado, não está arranjado de forma a facilitar a
sua aplicação e estudo.

Por fim, este estudo da teoria do inadimplemento antecipado, considerou institutos
provenientes da mesma fundamentação teórica e que são considerados intrínsecos,
circunscritos, decorrentes ou análogos ao inadimplemento antecipado, tais como a violação
positiva e a doctrine of mitigation.

A partir desta estrutura definida, foram apresentadas as conclusões a que se chegou,
especialmente, no que tange às implicações legais e à natureza jurídica do inadimplemento
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antecipado, bem como no tocante às consequências sociais decorrentes de sua aplicação no
direito nacional.
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7 CONCLUSÃO
Diante do estudo desenvolvido neste trabalho, pode-se asseverar que a noção atual
de inadimplemento não se resume apenas à ausência de adimplemento de um crédito e/ou
de uma obrigação. Atualmente, o descumprimento de quaisquer deveres laterais de conduta
pertinentes à obrigação também pode ser considerado inadimplemento, situação entendida
pela doutrina como forma de violação positiva da relação obrigacional.

Neste sentido, o ponto de partida da conclusão deste trabalho é a constatação de que
a noção tradicional de inadimplemento foi alterada. Ou seja, deve-se reconhecer a
ocorrência de inadimplemento com o descumprimento de qualquer dever oriundo da
relação obrigacional, e não apenas nas ocasiões em que houver inadimplemento da
prestação principal, o que a doutrina tradicionalmente definia como inadimplemento.

Esta nova concepção do direito obrigacional e a consequente conceituação da noção
de inadimplemento possibilitaram o desenvolvimento da teoria do inadimplemento
antecipado, que estabelece que mesmo antes do termo a relação obrigacional pode ser
considerada inadimplida pelas partes.

A partir de tais noções, verificou-se que o instituto do inadimplemento antecipado
pode e deve ser admitido no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que as normas que
regem o inadimplemento das obrigações não apresentam qualquer empecilho para a adoção
do instituto em questão entre nós.

O direito obrigacional, em regra, regulamenta relações entre partes de nações
distintas. Por isso, há certa influencia entre os diversos direitos obrigacionais, de modo que
há certa uniformidade, quando o direito obrigacional é proveniente da mesma corrente
evolutiva. Sendo tal instituto admitido em muitos países com normas de direito
obrigacional semelhantes às do direito brasileiro, tal como o direito alemão, seria difícil
que o ordenamento jurídico brasileiro possuísse posição distinta e impeditiva da sua
admissão.
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A origem do inadimplemento antecipado é a anticipatory breach, porém, as
distinções entre os sistemas jurídicos inglês e brasileiro devem ser consideradas na
introdução deste instituto no Brasil. No direito inglês, não há, por exemplo, diferença
específica entre inadimplemento absoluto, inadimplemento relativo e violação positiva,
razão pela qual a natureza jurídica do inadimplemento antecipado no direito brasileiro é de
extrema relevância, mas não é objeto de análise na doutrina inglesa.

Entende-se, aqui, que a natureza jurídica do inadimplemento antecipado no direito
brasileiro pode ser de: (i) inadimplemento absoluto; (ii) mora; ou (iii) violação positiva.
Sua natureza jurídica é de violação positiva quando houver atos ou manifestações do
devedor que demonstrem que ele não tem intenção de cumprir a prestação à qual se
obrigou. Neste caso, a relação de confiança entre as partes fica abalada, com
descumprimento dos deveres laterais, e não da relação principal. Todavia, quando o credor
percebe que a prestação principal não será cumprida no prazo correto, mas ainda assim tem
interesse ou na prestação ou esta ainda é possível, está-se diante de inadimplemento
antecipado com natureza de mora. Se não mais houver interesse ou possibilidade da
prestação principal, o inadimplemento antecipado deve ser caracterizado como
inadimplemento absoluto.

Pode-se reconhecer o inadimplemento antecipado ainda que a obrigação seja
satisfeita de outra forma que não pelo cumprimento pelo devedor de sua prestação ou ainda
que haja, posteriormente, a perda do objeto da obrigação sem culpa do devedor. Neste
caso, o credor é indenizado pelo descumprimento do dever lateral relacionado à confiança
que deve existir e prevalecer na relação obrigacional.

Analisando-se os efeitos do inadimplemento antecipado fica claro, desde logo, que
este instituto não se aplica somente a obrigações sinalagmáticas, sendo o inadimplemento
antecipado aplicável também às obrigações unilaterais.

Não sendo mais útil a prestação ao credor, ou sendo impossível prestá-la em virtude
de fato atribuível ao devedor, seriam aplicados ao inadimplemento antecipado os mesmos
efeitos relacionados ao inadimplemento absoluto, resolvendo-se a obrigação e
indenizando-se o credor.
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Para cálculo do montante a ser pago a título de perdas e danos, utiliza-se, na
maioria das vezes, a regra da projeção pela qual se verifica o valor que o credor ganharia
de acréscimo patrimonial com a obrigação, descontando-se os gastos relacionados a seu
cumprimento.

Se, no entanto, a obrigação for ainda possível e/ou útil ao credor este pode, apesar
de inexistir confiança entre as partes, escolher entre a resolução da relação ou a execução
específica da obrigação, bem como pleitear o pagamento das respectivas perdas e danos. O
credor deve demonstrar que a falta de confiança inviabiliza a própria relação obrigacional
para que se configure o inadimplemento absoluto.

Não há óbice à execução específica em caso de inadimplemento antecipado no
ordenamento jurídico brasileiro, bem como ao próprio inadimplemento antecipado. O
artigo 939 do Código Civil, que configura como ato ilícito a propositura de demanda para
cobrança da obrigação antes de ser exigível a dívida, não é um empecilho à execução
específica nem ao instituto do inadimplemento antecipado pois a obrigação, neste caso, já é
exigível e, além disso, deve-se provar a malícia ou o dolo do credor para aplicar as sanções
preestabelecidas em lei.

O artigo 580 do Código de Processo Civil, que veda a execução específica se a
obrigação não for exigível, também não é impeditivo para o reconhecimento da execução
específica no caso de inadimplemento antecipado, uma vez que cabe ao direito civil definir
quando a obrigação é exigível, sendo papel do direito processual civil viabilizar o direito a
ser operacionalizado.

Por sua vez, o artigo 618, III, do Código de Processo Civil, que determina ser nula a
execução quando instaurada antes de ocorrido o termo, também não deve ser
compreendido como obstáculo à execução específica em caso de inadimplemento
antecipado uma vez que o termo, por ser instaurado, em regra, para proteger o devedor,
deixa de exercer sua função quando a parte protegida descumpre-o, podendo, assim, a
obrigação ser exigida imediatamente.

A doctrine of mitigation, que determina que o devedor não indenizará o credor pelo
agravamento de danos causado pelo próprio credor, é um dos efeitos do inadimplemento
17

antecipado e não seu fundamento. Aquele que não mitigar os prejuízos não será
penalizado, mas não será indenizado pelo montante equivalente ao valor dos danos que
agravou.

O Código Civil contém diversos dispositivos que demonstram o acolhimento da
doctrine of mitigation no ordenamento jurídico brasileiro e viabilizam a sua aplicação
prática, como, por exemplo, os artigos 402, 403 e 945, os quais demonstram claramente
que o agravamento dos danos exclui parcialmente o nexo causal, não podendo a parte
agravada do dano ser atribuída ao devedor; além disso, informa que a culpa concorrente da
vítima atenua a culpa do devedor.

Embora, evidentemente, não se exija do credor o cumprimento de eventual
prestação que possua quando o devedor já inadimpliu antecipadamente a obrigação, esta
autorização legal ocorre em virtude da doctrine of mitigation e não da exceptio non
adimpleti contractus. No inadimplemento antecipado, as prestações ainda não são
imediatamente exigíveis, na exceção do contrato não cumprido, sim. Além disso, a exceção
do contrato não cumprido é aplicável apenas aos contratos sinalagmáticos, enquanto a
doctrine of mitigation pode ser empregada em qualquer tipo de obrigação.

Outra questão importante demonstrada ao longo do trabalho é que não existe, no
ordenamento jurídico brasileiro, instituto ou situação idêntica ao inadimplemento
antecipado. Trata-se, portanto, de instituto autônomo, com caracteres próprios.

O vencimento antecipado não apenas não impede o reconhecimento do
inadimplemento antecipado no ordenamento jurídico nacional como também com ele não
se confunde. O rol do artigo 333 do Código Civil não é taxativo, já que as partes podem
criar outras hipóteses para declarar o vencimento antecipado de relações obrigacionais, tal
como determinar que o não pagamento de uma das parcelas acarreta o vencimento
antecipado de todas as subsequentes. Além disso, mesmo que se aceitasse a taxatividade do
artigo 333, este visa justamente evitar que o credor não tenha sua pretensão satisfeita, e
impedir o reconhecimento do inadimplemento antecipado iria completamente de encontro
com o objetivo deste artigo. Por estes dois motivos, não se pode afirmar que o artigo 333
do Código Civil inviabiliza o reconhecimento do inadimplemento antecipado no
ordenamento jurídico pátrio.
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O inadimplemento antecipado da obrigação não se confunde com o vencimento
antecipado; no primeiro, já há o inadimplemento, no segundo, há apenas o risco de que isto
ocorra. Além disso, os efeitos dos institutos podem ser diversos, pois no inadimplemento
antecipado a prestação pode ou não ser o objeto, facultando-se ao credor buscar a
resolução e perdas e danos, mas no vencimento antecipado a prestação será sempre a
intencionada desde o início pelo credor. Ademais, o vencimento antecipado da dívida
sempre se refere à obrigação de dar, e o inadimplemento antecipado admite qualquer um
dos tipos de obrigação.

Também não se confunde o inadimplemento antecipado com a situação de préinadimplência, a qual engloba entre suas hipóteses o vencimento antecipado da obrigação –
o que não se admite no inadimplemento antecipado – por outro lado, não reconhece entre
as suas situações, o atraso das obrigações preparatórias – o que ocorre no inadimplemento
antecipado.

Por fim, o risco do descumprimento da prestação e o inadimplemento antecipado
também são diferentes; muitas vezes, o primeiro configura uma etapa que antecede ao
inadimplemento antecipado e pode dar-lhe origem.
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