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RESUMO 

 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Inadimplemento eficiente do contrato. 

2019. 339 p. Doutorado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2019. 

 

Esta tese trata do inadimplemento eficiente do contrato, tendo por objetivo estudar os seus 

elementos e a viabilidade de sua incorporação no direito brasileiro ou, pelo menos, 

desenvolver uma teoria propriamente brasileira a partir da reflexão sobre os institutos 

jurídicos brasileiros já existentes e em comparação com o que já se desenvolveu nos 

Estados Unidos. Para tanto, primeiramente são estudados os instrumentos próprios da 

Análise Econômica do Direito que possuem relação com a teoria do inadimplemento 

eficiente, como a Teoria dos Jogos, a informação assimétrica, os custos de transação e 

aspectos da Economia Comportamental. Em seguida, o estudo faz uma revisão do que se 

entende por inadimplemento eficiente no direito estadunidense, analisando as 

especificidades, consequências, críticas e institutos correlatos que podem impactar em sua 

aplicação. Depois, o estudo foca nas variadas formas de extinção contratual presentes no 

ordenamento jurídico brasileiro, buscando em cada uma delas verificar a compatibilidade 

com o inadimplemento eficiente. Inova-se, inclusive, ao se defender a expansão da teoria 

no Brasil para os casos de adimplemento por meio de obrigações alternativas e facultativas. 

A seguir, o estudo foca nas possíveis verbas que compõem a indenização, bem como trata 

das cláusulas que a limitam e excluem, além de refletir sobre os gastos que a própria parte 

pode ter com o inadimplemento. No próximo capítulo, é estudada a compatibilidade do 

inadimplemento eficiente com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do 

contrato. Por fim, são analisados casos na jurisprudência brasileira em que poderia haver a 

incidência do inadimplemento eficiente do contrato. 

 

Palavras-chave: inadimplemento eficiente; efficient breach theory; Direito Contratual; 

inadimplemento; Análise Econômica do Direito. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Efficient breach of contract. 2019. 339 

p. Doctorate – Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This thesis deals with the efficient breach of contract, with the objective of studying its 

elements and the feasibility of incorporating it into Brazilian law or, at least, developing a 

properly Brazilian theory based on the reflection on existing Brazilian legal institutes and 

in comparison with which has already been developed in the United States. To do so, it is 

first studied the instruments of the Economic Analysis of Law that are related to the 

efficient breach theory, such as Game Theory, asymmetric information, transaction costs 

and aspects of Behavioral Economics. The study then reviews what is meant by efficient 

breach in US law, analyzing the specificities, consequences, criticisms, and related 

institutes that may impact its application. Then, the study focuses on the various forms of 

contractual extinction in the Brazilian legal system, seeking in each of them to verify 

compatibility with the efficient breach. It is also innovating to defend the expansion of 

theory in Brazil for cases of compliance through alternative and optional obligations. The 

study then focuses on the possible amounts that make up the indemnity, as well as deals 

with the clauses that limit and exclude it, as well as reflect on the expenses that the party 

may have with the breach. In the next chapter, the compatibility of efficient breach with 

the principles of good faith and the social function of the contract is studied. Finally, cases 

are analyzed in Brazilian jurisprudence in which there could be an incidence of efficient 

breach of the contract. 

 

Keywords: efficient breach; efficient breach theory; Contract Law; default; Economic 

Analysis of Law. 

 

 

 



 

 

RIASSUNTO 

 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Inadempimento efficiente del 

contratto. 2019. 339 p. Dottorato – Scuola di Giurisprudenza, Università di São Paulo, 

São Paulo, 2019. 

 

Questa tesi si occupa del inadempimento efficiente del contratto, con lo scopo di studiare i 

suoi elementi e la fattibilità della sua costituzione nel diritto brasiliano o almeno a 

sviluppare una teoria specificamente brasiliana dalla riflessione sulle istituzioni giuridiche 

brasiliane esistenti e rispetto a che si è già sviluppato negli Stati Uniti. Pertanto, gli 

strumenti di Analisi Economica del Diritto che sono legati alla teoria del inadempimento 

efficiente sono dapprima studiato come la Teoria dei Giochi, informazione asimmetrica, i 

costi di transazione e gli aspetti di Economia Comportamentale. Poi lo studio è una 

revisione di ciò che si intende per inadempimento efficiente negli Stati Uniti, analizzando 

le specifiche, le conseguenze, recensioni ed istituti correlato che possono avere un impatto 

sulla vostra applicazione. Poi, lo studio si concentra sulle varie forme di estinzione 

contrattuali presente nel sistema giuridico brasiliano, cercando in ognuno di loro per 

verificare la compatibilità il inadempimento efficiente. Sta inoltre innovando per difendere 

l'espansione della teoria in Brasile per i casi di conformità attraverso obblighi alternativi e 

opzionali. Successivamente, lo studio si concentra sui possibili somme che costituiscono il 

compenso, così come si occupa di clausole che limitano ed escludono, e riflettono sulle 

spese che il partito può avere con il inadempimento. Nel prossimo capitolo si studia la 

compatibilità di inadempimento efficiente um i principi di buona fede oggettiva e 5a 

funzione sociale del contratto. Infine, i casi sono analizzati nella giurisprudenza brasiliana 

in cui potrebbe esserci um’incidenza di inadempimento efficiente del contratto. 

 

Parole chiave: inadempimento efficiente; efficient breach theory; Diritto Contrattuale; 

inadempimento; Analisi Economica del Diritto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta tese de doutorado trata do inadimplemento eficiente do contrato.  Trata-se de 

tema ainda muito pouco conhecido e desenvolvido pelos juristas brasileiros, razão pela 

qual se justifica a elaboração de uma tese que inevitavelmente precisa trazer uma 

contribuição inédita para a ciência. E de fato, muito do material encontrado no Brasil nada 

mais faz do que repetir de maneira acrítica o que fora desenvolvido nos Estados Unidos, 

país de origem da concepção de inadimplemento eficiente do contrato. 

 Tem-se que a consequência esperada de um contrato é sua execução e 

cumprimento. Afinal, se as partes celebraram a avença, se presume que desejam o seu 

objeto. Só que as circunstâncias que permeiam a relação contratual podem se alterar e, 

conjuntamente, os interesses dos envolvidos. O contrato pode não mais atender às 

necessidades ou propiciar os benefícios inicialmente esperados. Se assim a realidade se 

apresenta, é de se questionar se a manutenção do contrato, e não o seu encerramento, é 

realmente uma solução querida pelo sistema jurídico, que invariavelmente deve atender ao 

bem estar de todos. 

 Coloca-se a licitude em debate com a eficiência; o Direito em discussão com a 

Economia. Em regra, pelo lado do Direito, se espera o adimplemento, ainda que a 

execução traga prejuízos econômicos ao contratante, tendo em vista que a promessa faz lei 

entre as partes. Já pelo lado da Economia, importa os ganhos ao final da operação, sem se 

preocupar se haverá a quebra ou não de uma promessa. Os objetivos e pontos de vista das 

ciências são distintos, mas os objetos de estudo – as relações humanas, de maneira geral – 

se convergem. Neste ponto de contato é que se faz necessária a identificação ou elaboração 

de uma inédita harmonização. 

 Posiciona-se justamente neste foco o problema do inadimplemento eficiente do 

contrato: uma tentativa de conciliação interdisciplinar de Direito e Economia, na qual se 

busca uma leitura dos institutos jurídicos que atendam os anseios econômicos. Uma 

perspectiva com o fito de compreender adequadamente que a eficiência é também um dos 

objetivos perseguidos pelo sistema jurídico e que sua estrutura com ela deve convergir. 

 Para tanto, a investigação feita se vale bastante dos instrumentos econômicos 

utilizados pela Análise Econômica do Direito, estabelecendo em diversos pontos a relação 
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entre o inadimplemento e seus institutos jurídicos correlatos com a Teoria dos Jogos, a 

assimetrial informacional, os custos de transação e aspectos da Economia Comportamental. 

Ao longo dos capítulos, se constatará que o Direito Contratual brasileiro tem muito do que 

aproveitar da Análise Econômica do Direito, e que uma leitura adicional à luz da 

Economia dos dispositivos legais não é violadora dos outros valores neles inerentes. 

 Em diversos itens que compõem esta tese, serão revisitadas as espécies de 

inadimplemento presentes no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo é verificar, de 

maneira pioneira, a compatibilidade de cada uma delas com o inadimplemento eficiente do 

contrato, sem repetir os escassos estudos pátrios sobre o tema que refletiram superficial e 

genericamente uma incorporação acrítica do inadimplemento eficiente no Brasil. 

 Não se limitando a isto, a tese avança na análise dos institutos jurídicos correlatos 

ao inadimplemento para compreender sua possível relação com o inadimplemento 

eficiente. Tratando-se das consequências do inadimplemento, se estuda a resolução 

contratual, a execução forçada, a indenização, a onerosidade excessiva, a teoria da 

imprevisão, a exceção de contrato não cumprido e o adimplemento substancial. Do meio 

como opera, são estudadas as formas de resilição, as arras, a cláusula penal, a multa 

penitencial e as formas de cláusula de não indenizar. Ao lado do inadimplemento, se 

analisa como as espécies de invalidade similarmente se relacionam. Em todos buscando 

trazer, de forma inédita, uma solução para a compatibilização do inadimplemento eficiente 

com o direito brasileiro, sem ultrapassar os limites impostos pelo sistema. 

 Além disso, a tese também expande o conceito de inadimplemento eficiente do 

contrato em observância da peculiaridade do ordenamento jurídico brasileiro, identificando 

circunstâncias em que a formatação dada ao contrato faz com que as consequências de um 

adimplemento se equiparem, na prática, a um inadimplemento. É o que será trabalhado 

acerca das obrigações alternativas e facultativas. Igualmente, expande o tema ao refletir 

sobre o impacto de uma renegociação em contraste com o inadimplemento eficiente. 

 Dedica-se, ainda, a demonstrar, pioneiramente, qual o impacto financeiro que 

aquele que deseja se valer do inadimplemento eficiente poderá ter que suportar, 

enumerando e refletindo sobre as diversas espécies que podem compor tanto o montante 

indenizatório quanto despesas próprias com a atividade de inexecução contratual. 
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 Finalmente, a tese não deixa de refletir sobre a adequação do inadimplemento 

eficiente do contrato com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, 

demonstrando que todos almejam o mesmo objetivo, mas em planos diferentes. Ademais, 

que o inadimplemento querido pelo contratante não é um comportamento contrário ao 

Direito, mas em observância de uma eficiência identicamente perseguida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro.   

 Diante disso tudo se pode dizer que o objetivo da tese foi identificar, 

primeiramente, o que seria o inadimplemento eficiente do contrato no direito 

estadunidense. Em seguida, se o que fora nele desenvolvido é compatível com o direito 

brasileiro, isto é, se seria possível a sua transposição, com ou sem adaptações, ou se a 

incompatibilidade é total, inadmissível no contexto pátrio. Por fim, havendo 

compatibilidade, sob quais fundamentos jurídicos pode o inadimplemento eficiente do 

contrato ser incorporado e como funcionaria em consonância com os demais institutos 

jurídicos já existentes no sistema. 

 Pela necessidade de pesquisa profunda sobre a bibliografia estadunidense, foi feita 

consulta e estudo em livros e artigos disponíveis eletronicamente e de possível aquisição 

no Brasil. Além disso, fomos admitidos no Summer Institute in Law and Economics da 

Universidade de Chicago, realizado em julho de 2018, curso em que tivemos a 

oportunidade de debater sobre o tema com colegas e professores bem como ter amplo 

acesso à biblioteca da universidade. Com isso, foi possível tomar conhecimento do atual 

patamar de discussão sobre a teoria do inadimplemento eficiente (efficient breach theory) 

no direito estadunidense.  

 Assim, uma das grandes dificuldades na redação desta tese foi a falta de material 

pátrio com a devida adaptação à realidade brasileira. Foi necessária uma reflexão profunda 

da produção científica estrangeira, principalmente estadunidense, quase sem a 

possibilidade de se perquirir se o que fora estudado até hoje no Brasil está condizente com 

a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Se isto dificultou o trabalho de pesquisa, ao 

mesmo tempo propiciou o desenvolvimento de uma reflexão inédita sobre o tema. 

 Em razão de o direito estadunidense ser filiado ao sistema de common law, a leitura 

e reflexão para a compreensão do inadimplemento eficiente do contrato teve que ser 

bastante cuidadosa. Afinal, foi preciso identificar as diferenças entre aquele sistema e o 

brasileiro, filiado ao civil law. Sem esta atenção e maior cuidado, havia o perigo de se fazer 
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uma análise ingênua e incompatível com aquilo que já está estabelecido no ordenamento 

jurídico brasileiro. Até porque a inovação da tese não pode significar ignorar aquilo que o 

sistema, diante de suas peculiaridades, não admite.  

 Outra dificuldade consistiu na interdisciplinaridade do tema, envolvendo conceitos 

de Economia que os juristas de uma maneira geral não são familiarizados. Dessa maneira, 

foi necessária maior dedicação para complementar os estudos em tópicos de 

Microeconomia, tornando possível desenvolver a tese de modo que o uso de termos 

econômicos não causasse estranheza ao leitor com formação jurídica. 

 A tese foi dividida em seis capítulos. No primeiro, tratamos dos fundamentos 

próprios da Análise Econômica do Direito que se relacionam com o inadimplemento 

eficiente. Neste sentido, foram discutidos institutos próprios da Economia aplicados ao 

Direito, como o conceito de eficiência, Teoria dos Jogos, custos de transação, assimetria 

informacional e o ramo da Economia Comportamental. Tudo para servir de referencial 

teórico econômico para o inadimplemento eficiente do contrato. 

 No segundo capítulo foi tratado o inadimplemento eficiente no direito 

estadunidense. Analisou-se o seu conceito e definição e como se dá a sua aplicação 

naquele ordenamento jurídico. Ademais, para o seu desenvolvimento, foram discutidos 

institutos jurídicos correlatos, buscando compreender como que funciona o Direito 

Contratual nos Estados Unidos para contextualizar a teoria do inadimplemento eficiente 

(efficient breach theory). 

 O terceiro capítulo inaugura a reflexão sobre a incorporação do inadimplemento 

eficiente do contrato no direito brasileiro. Desse modo, o capítulo trata das formas de 

extinção do contrato e a sua interação com o inadimplemento eficiente. Nele são analisados 

os inadimplementos absoluto e relativo, a violação positiva do contrato, o adimplemento 

substancial, a resolução, a exceção de contrato não cumprido, a onerosidade excessiva, a 

resilição, o distrato e as espécies de invalidade do negócio jurídico. Adicionalmente, são 

analisadas as obrigações facultativa e alternativa como meios de igualmente permitir a 

incidência do inadimplemento eficiente no Brasil. 

 Já o quarto capítulo se inicia com a conceituação e definição de inadimplemento 

eficiente adaptados ao direito brasileiro, bem como da justificativa pela opção da expressão 

“inadimplemento eficiente” ao invés de “quebra eficiente” ou “incumprimento eficiente”. 
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A seguir, discorre-se acerca dos gastos que porventura possam incorrer aquele que se valer 

do inadimplemento eficiente, sendo explicada a composição do montante indenizatório tal 

qual previsto em lei e demais gastos que podem existir quando da extinção do vínculo 

contratual. Também são abordados os instrumentos capazes de limitar a indenização, como 

as arras, a cláusula penal, a multa penitencial e a cláusula de não indenizar. Finalmente, 

como a renegociação pode impactar o inadimplemento eficiente. 

 O quinto capítulo aborda a interação entre o inadimplemento eficiente e os 

princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Dentro do princípio da boa-fé 

objetiva, contribui-se para a diferenciação do comportamento oportunista, muito 

confundido por aqueles que estudam superficialmente o inadimplemento eficiente. Em 

seguida, é apresentada a congruência havida entre as funções do princípio da boa-fé e seu 

contraste com o abuso de direito. Depois, reflete-se sobre a interação com o princípio da 

função social do contrato, abrangendo também a denominada teoria do terceiro cúmplice. 

 Finalmente, no sexto capítulo são trazidos casos da jurisprudência brasileira em que 

se notou a possibilidade de aplicação do inadimplemento eficiente. Após larga pesquisa 

nos sítios de vários tribunais brasileiros e constatada nenhuma referência à teoria do 

inadimplemento eficiente – evidenciando ainda mais o ineditismo do tema no Brasil – 

foram buscados casos referenciados por outros estudos, bem como aqueles de nosso 

conhecimento, para a verificação consonância da teoria com a prática forense. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS DE ANÁLISE ECONÔMICA DO 

DIREITO (LAW & ECONOMICS) PARA O INADIMPLEMENTO 

EFICIENTE DO CONTRATO 

 

 1.1. Considerações iniciais 

 

 Há muito o Direito busca sedimentar embasamentos teóricos consistentes para 

justificar a sua independência científica. Talvez em Hans Kelsen tenha ocorrido o seu mais 

largo passo nessa direção através do distanciamento teórico realizado pelo jurista alemão 

no desenvolvimento do que se convencionou chamar de Positivismo Normativista. Nele, o 

Direito é compreendido como um sistema de normas fechado, harmônico e independente, 

alheio cientificamente às influências das demais ciências senão em sua origem e aplicação, 

etapas que não integram o rol de atribuições de um jurista, que deve estar preocupado 

simplesmente com a dogmática
1
. 

 Embora tenha sido um grande progresso para a compreensão da cientificidade do 

Direito, com o avanço e aumento da complexidade das relações sociais tais premissas 

teóricas se mostraram insuficientes, sobretudo porque a norma jurídica tem bases que se 

confundem com a moralidade e argumentos que invariavelmente envolvem análise 

discursiva, o que faz com que outras ciências interfiram profundamente naquilo que o 

Direito transforme em dever ser. 

 Nesse primeiro momento destaca-se a interdisciplinaridade entre Direito e 

Economia, mais especificamente o campo da Análise Econômica do Direito (Law & 

Economics), em que se propõe a releitura do campo jurídico a partir de instrumentos 

próprios da economia, buscando conciliar a ideia de legalidade com a de eficiência
2
. Desse 

modo, as normas jurídicas devem ser interpretadas não só a partir dos cânones 

hermenêuticos próprios do Direito, mas conjugados com uma racionalidade subjacente da 

                                                           
1
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. Tradução por João Baptista Machado. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. p. 1. 
2
 Não se deve confundir, todavia, com direito econômico. Este ramo do Direito trata da regulação das 

atividades econômicas no seu sentido tradicional, como do controle da concorrência, do comércio exterior, 

regulamentação de profissões, dentre outros temas (MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise 

Econômica do Direito. Tradução de Rachel Sztajn. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 7.) 
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economia, pretendendo explicar a lógica das decisões e da interpretação dos institutos 

jurídicos que conceda um maior benefício pelo menor custo, inclusive social. 

 Não se trata de uma subordinação do Direito à Economia e vice-versa, em um 

intercâmbio ausente de critérios das ferramentas econômicas e jurídicas, e sim, de um 

avanço na concepção de que o aumento da eficiência acarreta em uma melhor proteção de 

direitos. Há a reinterpretação do ordenamento jurídico em conformidade com escolhas 

racionais, compreendendo efetivamente os seus efeitos, apontando, além disso, as 

consequências indesejáveis ou involuntárias que possam ocorrer. Assim, tenta-se “explicar 

e prever o comportamento dos grupos que participam do sistema jurídico, além de explicar 

a estrutura doutrinal, procedimental e institucional do sistema
3
”. 

 David Friedman
4
 apresenta três pontos de abordagem da Análise Econômica do 

Direito: analisa os efeitos a serem produzidos pelas normas, explica a existência de normas 

e permite decidir quais regras devem existir. 

 No primeiro ponto, a Análise Econômica do Direito serve como instrumento de 

análise da alteração normativa realizada, a qual estabelecerá quais os principais efeitos da 

mudança realizada à luz da Economia. Neste sentido, será feita uma comparação dos 

efeitos que eram produzidos com a norma anterior e os que serão produzidos pela nova 

norma. Com isso, será possível verificar se as intenções planejadas pela autoridade com a 

mudança normativa serão alcançadas. 

 No segundo ponto, o objetivo é esclarecer o fundamento econômico da existência 

da norma. Enquanto no primeiro ponto se dá atenção às consequências, aqui é pensado o 

antecedente da norma. No entanto, o problema aqui é mais profundo do que aparenta ser. 

Não há uma teoria definitiva sobre o fundamento do Direito em qualquer área que se 

comprometa a tentar desvendar isso. E desta dificuldade não escapa a Economia quando se 

presta a tentar a mesma coisa, mas sob o enfoque da eficiência. Será visto nos itens 

seguintes algumas teorias que envolvem este tema.  

 O terceiro e último ponto diz respeito ao futuro, em que a Análise Econômica do 

Direito sugere novas regras que do seu ponto de vista são mais eficientes do que as atuais. 

                                                           
3
 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. Tradução de Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz 

Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. p. 8.  
4
 FRIEDMAN, David D. Law’s Order – What Economics has to do with Law and why it matters. 

Princeton: Princeton University Press, 2000. p. 15. 
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Afinal, regras ineficientes geram litígios e estes geram novas regras que buscam adequar os 

seus termos a meios mais eficientes que os anteriores.  

 Numa perspectiva histórica, trata-se a Análise Econômica do Direito de um 

movimento relativamente recente, mas que o Brasil ainda engatinha na sua recepção.  

  

 1.1.1. Desenvolvimento histórico 

 

 Uma das maiores influências para a formação da Análise Econômica do Direito
5
 se 

encontra em Jeremy Bentham, em seu livro An Introduction to the Principles of Morals 

and Legislation de 1780. A partir das ideias de prazer e dor, como estímulos primordiais 

do homem, Bentham desenvolve o princípio utilitarista de maximização de felicidade e 

minoração da dor
6
, sobretudo no contexto do cometimento do crime e de aplicação da 

pena. Neste sentido, estabelece-se que um crime só é cometido se o prazer que a pessoa 

espera obter excede a dor esperada. Com isso, somente com a imposição legal de uma 

                                                           
5
 Ainda que ganhe ares de novidade no território brasileiro, a realidade é que nos deparamos com essa 

abordagem do Direito desde os tempos de Thomas Hobbes na Idade Moderna. A propriedade, para Hobbes, é 

fruto da criação do Estado-Leviatã, o qual poderá suprimi-la se assim desejar. O estado civil é que a cria, pois 

no estado de natureza humano há somente a guerra generalizada de lesão e usurpação irrestrita. O controle 

racional – e a Economia é, numa definição forçosamente sintética, justamente o tratamento racional da 

escassez de recursos frente à infinidade de necessidades – só surgirá com o advento do Estado e, com isso, é 

o único momento em que o homem poderá pensar estrategicamente, diante de suas possibilidades. 

Com efeito, Thomas Hobbes já defendia que “tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, e que todo 

homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem 

sem outra segurança senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa 

tal situação não há lugar para a indústria, pois seu fruto é incerto; consequentemente não há cultivo da terra, 

nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar; não há construções 

confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força; não há 

conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem letras; não há sociedade; e o que é pior do que 

tudo, um constante temor e perigo de morte violenta” (HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin 

Claret, 2008. p. 109.).  

David Hume, logo em seguida, discutirá as funções econômicas do Direito. As leis devem ter uma utilidade 

para a sociedade, fundada tanto em preceitos de ordem religiosa, moral, consuetudinária, ao clima e à 

constituição do governo quanto ao que ele chamou de comércio (HUME, David. Uma investigação sobre os 

princípios da moral. Tradução de José Oscar de Almeida Marques. São Paulo: Unicamp, 1995. p. 53-54). 

Em sentido oposto Adam Smith que, em “Riqueza das Nações”, não relaciona as leis ao mercado, sendo para 

tanto uma relação desnecessária e prejudicial, mas ao defender a liberdade de concorrência e o não 

intervencionismo Estatal acaba por ser um dos pilares fundamentais da Análise Econômica do Direito. A 

ausência de regulação acarreta no pensamento estratégico e, sendo assim, numa lógica econômica que 

impacta inegavelmente no âmbito jurídico. 
6
 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Ontário: Batoche 

Books, 2000. p. 7. Esta fórmula é muito próxima da de Beccaria, que defendia a maior felicidade dividida no 

maior número, e não do maior número. (BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do 

Direito. São Paulo: Ícone, 2006. p. 92) 
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quantidade de pena que cause um sofrimento que excede o prazer do criminoso é que seria 

possível coibir a criminalidade. Assim, quanto menor for a probabilidade de um criminoso 

ser apanhado, maior deverá ser a pena
7
. 

 A pena ideal se concretiza na multa, pois é nela que há verdadeiramente um ganho 

para a sociedade e uma perda para o criminoso ao contrário do mero encarceramento que 

só traz gastos para o Estado. O núcleo desse entendimento é compartilhado e ampliado por 

Gary Becker
8
 a partir da década de 1950, o qual defende que o valor da multa deverá ser 

majorado em razão da baixa possibilidade de se descobrir o crime, haja vista que deverá o 

Estado investir mais em pessoal para a solução do delito
9
.  

 Para a Análise Econômica do Direito, a dor é vista como um custo e o prazer, como 

lucro. Bentham acaba por traçar as bases desse ramo: os homens baseiam suas ações em 

análises de custos e benefícios, inclusive em seus comportamentos não-mercadológicos, 

premissa que acaba por englobar o fenômeno jurídico, considerado a regulamentação do 

comportamento mercadológico e não-mercadológico
10

. Nesse viés, o Direito se interessa 

tanto por aqueles mercados considerados explícitos – próprios do Direito antitruste, por 

exemplo – quanto pelos mercados implícitos, como as relações familiares, crimes, relações 

de consumo, etc. A sua principal contribuição, destarte, assim como Gary Becker procurou 

realizar por seus próprios meios, é a criação de um modelo econômico do comportamento 

humano universal. Há em Bentham um dever moral de maximização da felicidade pelo 

maior número possível de indivíduos, enquanto que em Becker as pessoas agem a fim de 

maximizar a própria utilidade
11

. 

 Não só esses autores tratam de realizar essa conexão entre Direito e Economia. 

Entre as duas grandes guerras mundiais, isto é, em quase contemporaneidade a Gary 

Becker, o movimento do realismo jurídico também foi determinante para o 

                                                           
7
 BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Ontário: Batoche 

Books, 2000. p. 145-146. 
8
 Importante destacar que, conforme conta Richard Posner, à época da sua reflexão sobre a economia do 

crime, Gary Becker desconhecia o pensamento de Jeremy Bentham, tomando conhecimento da ideia deste 

somente quando já estava elaborando seu artigo. Sendo assim, embora sigam bases semelhantes, não se pode 

afirmar que houve inspiração direta. (POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. Tradução de 

Evandro Ferreira e Silva, Jefferson Luiz Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: WMF 

Martins Fontes, 2011. p. 35.) 
9
 BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, p. 1-

54, 1974. p. 7. 
10

 POSNER, Richard. Fronteiras da Teoria do Direito. Tradução de Evandro Ferreira e Silva, Jefferson 

Luiz Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. p. 38. 
11

 Ibid., p. 39. 
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desenvolvimento da afinidade dentre as ciências em apreço, sobretudo porque 

consideravam que a Economia, assim como a Sociologia, eram disciplinas que faziam 

parte do Direito
12

. Como o principal objeto de estudo dessa corrente é a atuação concreta 

do juiz, o realismo jurídico pôde se aproveitar da economia para a compreensão do 

impacto das decisões judiciais nas relações econômicas, em uma análise macro ou micro, 

de maneira empírica. 

 Talvez a consolidação e difusão da relação entre Direito e Economia tenha vindo 

com a publicação, a partir de 1958, do Journal of Law and Economics pela Universidade 

de Chicago. Ronald Coase publica nessa revista, dois anos depois, aquele que seria um 

divisor de águas na matéria, ao analisar o custo social envolvido na produção de efeitos 

indesejáveis em determinada relação, o que inicia o debate sobre a alocação de recursos (o 

chamado Teorema de Coase)
13

. 

 Nisso inicia uma sucessão de artigos – sendo que alguns posteriormente são 

transformados em amplos estudos – que envolvem o papel da propriedade e o seu controle 

como um recurso escasso: Henri Manne aplica o conceito nas sociedades comerciais, 

Cheung analisa o papel e natureza dos contratos num mundo de incertezas e Guido 

Calabresi a responsabilidade civil na ocorrência de acidentes
14

. E aos poucos o debate que 

inicialmente se dava entre economistas começa a ganhar espaço entre os juristas norte 

americanos. 

 A consagração vem com a publicação em 1972 da obra Economic Analysis of Law 

de Richard Posner, professor de direito e juiz. A partir dela proliferam-se obras que se 

dedicam a compilar e refletir sobre a análise econômica do Direito, tornando-se conteúdo 

pedagógico de várias faculdades de Direito. Sua difusão, contudo, não a eximiu de críticas, 

pois os adversários de outras correntes teóricas começam a contestar sua contribuição para 

a teoria do Direito, debate que ainda está longe de se encerrar. 

                                                           
12

 GILMORE, Grant. The Ages of American Law. New Haven: Yale University Press, 1977. p. 87. 
13

 Sendo, inclusive, o estudo mais citado nas revistas jurídicas estadunidenses (ARAÚJO, Fernando. Análise 

Económica do Direito : Programa e Guia de Estudo. Coimbra: Almedina, 2008. p. 19.). O Teorema de 

Coase será visto adiante no item 1.2.3.2. 
14

 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução de Rachel Sztajn. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 10. 
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 É certo que inúmeras ramificações da chamada Escola de Chicago foram formadas 

ao longo dos anos, sem que o movimento como um todo deixasse de existir
15

. Nota-se 

justamente o contrário: cada vez mais surgem adeptos e estudiosos, como Cooter e Ulen 

que dedicam extensa obra para a análise econômica do Direito
16

. E assim, vários autores 

que contribuíram para o seu desenvolvimento, como Hayek, Becker e Buchanan, recebem 

o Prêmio Nobel, o que acaba por impulsionar ainda mais o interesse pela disciplina
17

. 

 

 1.2. Conceitos essenciais para a análise econômica da teoria do 

inadimplemento eficiente 

 

 Antes de iniciar propriamente o estudo da teoria do inadimplemento eficiente 

(efficient breach theory), bem como os instrumentos úteis para ela, é necessário 

compreender alguns conceitos básicos de Economia. O objeto de estudo da ciência 

econômica é o comportamento humano, mas não qualquer comportamento. Ela trabalha 

com fenômenos sociais que envolvam troca de riquezas, com necessidades infinitas de 

recursos finitos, escassos, seja em decisões individuais ou de pequenos grupos 

(Microeconomia), seja em decisões regionais ou nacional (Macroeconomia). Para tanto, a 

Economia desenvolve modelos, isto é, representações simplificadas da realidade para a 

compreensão da realidade econômica em apreço. 

 Importante que se frise a característica essencial de um modelo: a simplificação. 

Para a Economia, o modelo busca eliminar todo e qualquer aspecto da realidade que seja 

irrelevante para o fenômeno social em estudo, destacando o imprescindível e concentrando 

os esforços naquilo que interessa ao economista para sua compreensão
18

. É, pois, inútil, um 

modelo que descreva todos os aspectos da realidade, pois é mero espelhamento do que já 

existe, sem auxiliar em qualquer conclusão. Por isso, costuma-se iniciar o estudo a partir 

do modelo mais singelo possível, para aos poucos posteriormente serem adicionadas 

                                                           
15

 POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer Law & Business, 

2007. p. XXII. 
16

 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law &  Economics. 5ª ed. Harlow: Pearson Addison-Wesley, 2008. 
17

 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução de Rachel Sztajn. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 15. 
18

 VARIAN, Hal R. Microeconomia : uma abordagem moderna. 9ª ed. Tradução de Regina Célia Simille 

de Macedo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. p. 1. 
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complicações – variáveis – que o tornam cada vez mais complexo e, por conseguinte, mais 

realista. 

 Desde logo, a partir dessas últimas afirmações, surgem alguns questionamentos de 

como o cientista econômico define o modelo simplista, quais aspectos da realidade são 

considerados relevantes e verdadeiramente o são para o modelo e quais complicações 

podem ser incluídas ou excluídas para se aproximar da realidade sem que o modelo perca 

sua razão de ser.  

 O problema não é exatamente exclusivo da Economia. Mesmo no âmbito do 

Direito, criam-se modelos para justificar a interpretação e aplicação de determinadas 

normas jurídicas nos mais variados contextos e ramos. A garantia do acerto do modelo 

consiste na confiança nos argumentos apresentados pelo seu autor, na metodologia 

empregada e, sobretudo, na racionalidade externada. Conforme será visto adiante no 

Capítulo 2, especificamente para a discussão acerca da teoria do inadimplemento eficiente 

do contrato, a quantidade de informações que é levada em consideração para a construção 

do modelo é crucial para que a quebra seja considerada eficiente ou ineficiente, já que uma 

limitação arbitrária e injustificada terá como consequência a desconsideração de 

importantes custos de transação
19

, assim como a consideração de demasiados gastos que, 

na prática, já são compreendidos como irrecuperáveis, intrínsecos à atividade humana.  

 Os modelos, por estarem contidos na ciência econômica, precisam seguir seus 

princípios basilares. O primeiro deles é o de otimização, que diz que as pessoas tentam 

escolher o melhor padrão de consumo ao seu alcance
20

. Em outras palavras, pressupõe 

racionalidade (econômica) dos seres humanos envolvidos no modelo, que sempre buscarão 

o melhor para si na medida do possível e dentro de seus desejos. É a presunção de que as 

pessoas sempre tentarão, matematicamente falando, maximizar alguma coisa de seu 

interesse
21

. 

 Não se trata de um princípio absoluto. Conforme veremos no item 1.2.3.4, um dos 

ramos da Economia, a Economia Comportamental (Behavioral Economics) admite que 

nem sempre o comportamento humano é só racional, mas na verdade há um ingrediente 
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emocional importante que deve ser levado em consideração, o que inclusive levaria alguém 

a decidir contrariamente aos seus interesses racionalmente esperados.  

 O segundo princípio é o de equilíbrio. Diz ele que os preços se ajustarão até que a 

oferta e a demanda sejam iguais. Ou seja, haverá uma razoável estabilização entre o preço 

sugerido e o valor que será ofertado pelo produto ou serviço. Obviamente essa 

estabilização poderá ser desfeita, o que sinaliza que está havendo mudanças na sociedade, 

e que podem levar certo tempo para se concretizarem. Mais ainda, tais mudanças podem 

induzir outras que terão a capacidade de desestabilizar todo o sistema
22

. 

 Chegando a oferta e demanda à igualdade, encontra-se o chamado preço de 

equilíbrio. Em termos geométricos, é o preço resultante do cruzamento das curvas de oferta 

e demanda. Assim, quanto menor a quantidade de produtos ou serviços ofertados, maior o 

seu preço. Por outro lado, quanto maior a quantidade de produtos ou serviços ofertados, 

menor o seu preço. São grandezas inversamente proporcionais que, quando se encontram, 

formam aquilo que se chama de equilíbrio de mercado
23

. Dentro dele, todos aqueles que 

estiverem dispostos a pagar o preço de equilíbrio encontrarão oferta do produto ou serviço. 

 Unindo ambas as ideias já apresentadas, nota-se que o comportamento humano se 

direciona em favor da maximização de seu desejo
24

, enquanto que o mercado busca o 

equilíbrio. Enquanto à primeira vista parecem ser ideias antagônicas, na verdade elas se 

complementam: se todas as pessoas querem o melhor para elas, o equilíbrio será atingido 

idealmente neste patamar otimizado. Pode não ser a sua intenção chegar ao equilíbrio, mas 

invariavelmente a sua interação maximizada levará a ele
25

. 

 Levando em consideração a teoria do inadimplemento eficiente (efficient breach 

theory), a alocação de recursos feita pelas partes é feita pelo objetivo de maximização dos 

ganhos, sem que isso implique em prejuízo para a parte contrária. O inadimplemento, 

embora possa ser considerado um “mal” para a promessa feita de cumprimento do pacto, 
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em termos econômicos colabora para que haja um mais eficiente encaixe entre a oferta e a 

demanda. Colabora, dessa maneira, para o equilíbrio econômico. 

 Toda relação econômica envolve a análise de custos, seja no preço ofertado, seja no 

contexto em que a relação esteja inserida. Isso demonstra que as ciências econômicas não 

estão preocupadas exclusivamente com dinheiro; é elemento de suma importância – afinal, 

é a partir dele que se define o valor de um produto ou serviço, isto é, quanto alguém deseja 

pagar por ele ou, se já o fez, quanto exige para abrir mão dele
26

 –, mas não é o único. 

Custos envolvem muito mais do que dinheiro, como o tempo perdido por alguém por estar 

à disposição da parte com quem está negociando, por exemplo. É também alguém ser 

impedido de usar um recurso
27

, em que ele perde a oportunidade de uma alternativa de 

maximizar o atendimento ao seu desejo. Essa categoria de custo é chamado 

costumeiramente pela Economia como custo de oportunidade (opportunity cost) ou, como 

é chamado na tradição da civil law, os danos emergentes (damnum emergens). 

 Um exemplo esclarecedor do funcionamento deste instituto. O comprador deseja 

adquirir minério de ferro. O vendedor A vende por $500, a ser entregue após dez dias. No 

mesmo prazo, o vendedor B vende por $600. O comprador opta por adquirir o minério de 

ferro do vendedor A. No entanto, no dia da entrega, o vendedor A se torna inadimplente 

não entregando o minério de ferro. O comprador, então, precisa adquirir do vendedor B, 

que agora cobra o valor de $700. Neste caso, o valor dos danos pelo custo de oportunidade 

devido ao comprador pelo vendedor A é de $100, ou seja, o valor do melhor contrato 

subtraído do valor pago pela parte ($700 - $600 = $100).  

 O valor a ser indenizado pelo custo de oportunidade não é exclusivamente em 

função do dinheiro. Há similarmente seu efeito, mas é secundário. O que interessa para tal 

indenização é recompensar a parte pela oportunidade perdida, em que poderia ter 

contratado o vendedor B desde o início e ter o minério de ferro entregue em dez dias. O 

quantum pecuniário é a forma de expressão econômica, equivalente, desta oportunidade 

perdida. 

 O conceito de opportunity cost será especialmente importante para o 

inadimplemento eficiente, haja vista que, se devidamente comprovado pela parte, integrará 
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o valor indenizatório a ser pago. Diante disso, a parte culpada pela quebra deverá avaliar 

além do mais este quantum para estabelecer se ela será eficiente ou não. 

 

 1.2.1. A eficiência econômica 

 

 Apresentados os principais fundamentos da ciência econômica que auxiliarão no 

entendimento do desenvolvimento deste estudo, é chegado o momento de compreender o 

que a expressão “eficiência” significa. Na literatura especializada é possível encontrar 

diversas definições de eficiência, sendo que serão trabalhadas as principais. Alerta-se 

desde logo que, apesar de relacionadas, as definições não são equivalentes. 

 A mais antiga delas é a eficiência como trabalhada pela corrente filosófica do 

utilitarismo, conforme já genericamente tratada no item 1.1.1. acima. Tendo por expoentes 

Jeremy Bentham e John Stuart Mill, o utilitarismo busca maximizar o bem estar ou a 

felicidade de todos a partir das boas ações
28

. Sendo uma doutrina com fundo ético, alguns 

problemas historicamente conhecidos são apontados. 

 Já há uma dificuldade inicial de se definir qual o objetivo de eficiência, se é uma 

média ou total utilidade para todos. Além disso, é impossível saber se alguma coisa é 

realmente eficiente por esta perspectiva porque não há como realizar comparações 

interpessoais: para cada pessoa a utilidade
29

 de alguma coisa é diferente. Não existe como 

medir a felicidade dos indivíduos diante das ações para dizer se algo tem maior utilidade 

para um do que para outro. Por conseguinte, não é possível medir a eficiência dos atos
30

. 

 Outra maneira de trabalhar com a definição de eficiência é dentro de um processo 

produtivo. Diz-se que ele é eficiente quando não for possível produzir a mesma quantidade 

de bens de saída usando uma combinação de baixo custo de insumos ou quando não for 

possível produzir mais bens de saída usando a mesma combinação de insumos
31

. 
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Resumidamente, o processo produtivo é eficiente quando se extrai dele o melhor pelo 

menor custo possível. 

 Como exemplo, pode-se pensar em uma empresa que produz 50 mercadorias por 

dia utilizando cinco empregados e duas máquinas. Há eficiência se não é possível a 

produção das mesmas 50 mercadorias com menos de cinco empregados ou menos de duas 

máquinas. Ou, alternativamente, não é possível produzir mais que 50 mercadorias com os 

cinco empregados e as duas máquinas. 

 Outra forma de encarar a eficiência é a partir da chamada “eficiência de Pareto”, 

nomeada a partir do cientista político, jurista e economista ítalo-suíço Vilfredo Pareto, que 

a descreveu por volta de 1900 ao examinar as suas implicações. Também chamada por 

vezes de “eficiência alocativa”, a ideia implica em identificar se em determinado contexto, 

a situação de uma pessoa pode melhorar sem piorar a de nenhuma outra
32

, já que se isto 

ocorrer, aquele que foi prejudicado poderá vetar a mudança na alocação de recursos. Se a 

melhoria for possível, diz-se que poderá haver uma melhoria de Pareto. Desse modo, a 

situação era ineficiente no sentido de Pareto, pois comportava outra alocação de recursos. 

No sentido oposto, caso não exista como melhorar, a situação era Pareto eficiente ou, até 

mesmo, Pareto superior.  

 Para a eficiência de Pareto, portanto, o que torna a situação eficiente ou ineficiente 

é a possibilidade de alocação de recursos sem piora para qualquer dos atores envolvidos. 

Pode ser que, por outros fatores, a alocação realizada inicialmente seja até interessante. 

Todavia, a melhoria de Pareto traz um arranjo superior que deveria ser levado em 

consideração pelos envolvidos. 

 Isto é especialmente interessante na análise de um mercado competitivo. Nele, deve 

haver a determinação de quanto se deve produzir e quem ficará com o que foi produzido
33

. 

É novamente a reflexão sobre a oferta e procura: quanto as pessoas estão dispostas a pagar 

em comparação com quanto alguém exige receber por ele. Quando há o preço de 

equilíbrio, diz-se que há uma produção eficiente no sentido de Pareto. 

 Neste sentido, havendo o equilíbrio com eficiência no sentido de Pareto, a 

substituição de um bem por outro de igual valor no mercado é possível, pois todos pagarão 
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o mesmo preço por eles. Todos que quiserem adquiri-lo poderão encontrá-lo no mercado e 

terão que desembolsar o mesmo preço, pois todos o valorizam igualmente. É o caso, por 

exemplo, de a oferta do bem ser de $10 e a demanda igualmente ser de $10. 

 A solução é diversa se não há equilíbrio e, por conseguinte, não há como haver a 

substituição de um bem por outro pelo mesmo preço. No exemplo apresentado, se a oferta 

é de $10 e a demanda de $15. Há ineficiência no sentido de Pareto, pois está perdido o 

equilíbrio e a alocação de recursos deve ser refeita para melhorar a situação de todos. Pelo 

exemplo, se a oferta fosse por um valor entre $10 e $15 e a demanda pagasse um valor 

abaixo similarmente entre $10 e $15, a eficiência seria restaurada.  

 Embora a ideia seja interessante, conforme alerta Richard Posner situações Pareto 

superiores são raramente encontradas no mundo real. A maioria das transações produzem 

efeitos em terceiros, como alterar o preço de outros bens ou causando angústias
34

. Por isso, 

descontentes com o simples critério de Pareto, economistas desenvolveram a ideia da 

“potencial melhoria de Pareto”, também conhecida como eficiência Kaldor-Hicks. 

 Uma transação é Kaldor-Hicks eficiente se aumenta os ganhos independentemente 

da mudança na distribuição de riqueza, isto é, se há mais ganhos para os beneficiados do 

que perdas para os prejudicados. Os beneficiados poderiam compensar os prejudicados, 

mas não é condição necessária que isso efetivamente aconteça, assim como ocorre no 

critério de eficiência de Pareto
35

. E mesmo que haja a compensação, ainda a lucratividade 

dos beneficiados deve ser maior. Essencialmente, é o que informalmente se chama de 

análise de custo-benefício
36

. 

 Critica-se o excesso de ênfase que se dá ao valor eficiência pela Economia. Só que 

ela está mal posta: não se entende mais como uma maximização cega, unilateral e 

irresistível, mas como uma maximização de bem-estar entre os envolvidos “em transações 

e compromissos que balizam desde o momento inicial os valores-limite em que pode 

traduzir-se essa eficiência
37

”. 
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 O debate entre as definições de eficiência aqui apresentadas é bastante conveniente 

para a teoria do inadimplemento eficiente. A sua premissa é de que, com o inadimplemento 

e o pagamento da devida indenização, a parte inadimplente se encontra em melhor situação 

do que estaria se tivesse cumprido o pactuado e a parte vítima em situação igual a que 

estaria se tivesse havido o adimplemento.  

 Conforme será trabalhado adiante no Capítulo 2, a efficient breach exige que haja o 

pagamento de indenização por perdas e danos, sobretudo os danos pela expectativa 

(expectation damages), que compensa o interesse pela expectativa (expectation interest) da 

parte de ser colocada em posição equivalente ao adimplemento do negócio. Se assim o é, 

logo o inadimplemento eficiente, em última análise, deve se valer do critério de Pareto. 

Tanto que Fernando Araújo afirma que o inadimplemento eficiente é corolário da noção 

Paretiana de eficiência
38

.  

 Isso não quer dizer que o critério Kaldor-Hicks de eficiência é totalmente 

descartável: a parte ainda terá que fazer a análise do custo-benefício do inadimplemento, 

quanto irá lucrar e quais potenciais perdas poderá ter. Só que em uma relação contratual e 

dentro do contexto da eficiência, ela é obrigada a compensar a parte contrária, atraindo o 

critério da eficiência de Pareto. Caso contrário, estará agindo de maneira oportunista, o que 

poderá atrair maiores reprimendas, consoante se verá adiante no item 2.5.4 do Capítulo 2 e 

no item 5.1.1.1. do Capítulo 5. 

 

 1.2.2. A utilidade, o risco e a incerteza 

 

 Outro conceito importante para a Economia e, particularmente, para a Law & 

Economics é o da utilidade. Os economistas inicialmente se utilizaram do sentido dado 

pela corrente utilitarista, na qual a utilidade era sinônimo de felicidade e bem estar 

produzidos em favor de alguém por alguma coisa. Essa concepção de utilidade recai nas 

mesmas dificuldades que o utilitarismo tinha ao definir eficiência: a utilidade vista de 
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maneira subjetiva é diferente para cada um e, com isso, não é possível medir com precisão 

o quanto de felicidade é produzida para cada ser humano de modo comparativo
39

. 

 Por isso é que foi desenvolvido um novo critério para a medição da utilidade, em 

que as “preferências do consumidor são a descrição fundamental para analisar a escolha, 

enquanto a utilidade constitui apenas uma forma de descrever as preferências
40

”. A partir 

de uma função (matemática) de utilidade, é possível explicar o comportamento resultante 

das opções tomadas por cada indivíduo para o aumento de sua satisfação. Sendo assim, em 

dada situação que alguém tem várias opções de decisão, como a escolha entre várias 

mercadorias, a utilidade será usada para compreender o quanto de satisfação poderá extrair 

se for escolhida certa alternativa em detrimento das demais. 

 Essa ideia é um grande avanço em face da concepção anterior. Em primeiro lugar, 

não se fala mais em comparações interpessoais de utilidade. Ela, por si só, já é arbitrária e, 

sendo assim, só poderá ser uma grandeza apreciável sobre determinado indivíduo ou grupo 

unitariamente considerado. Incabível falar que determinada mercadoria é mais útil para um 

do que para outra pessoa. 

 Outro ponto é que a utilidade é imensurável. Não cabe falar numericamente em 

utilidade, bastando dizer que, de acordo com a preferência do indivíduo, tal mercadoria o 

torna mais satisfeito do que a outra. Não se pode dizer, desse modo, o quanto mais 

satisfeito ele estaria diante destas circunstâncias
41

. O que a utilidade faz é ordenar no 

sentido de hierarquizar os bens em um ordenamento em que a maior numeração – arbitrária 

– é dada ao que tem maior utilidade. É o que se convencionou chamar de utilidade 

ordinal
42

. 

 Em relação à teoria do inadimplemento eficiente, este instituto econômico é 

interessante ao se indagar a utilidade das propostas disponíveis para o contratante. Afinal, é 

de se questionar quando uma delas se torna mais útil do que a outra a ponto de justificar o 

inadimplemento contratual. 
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 Se para cada pessoa determinados bens têm uma devida utilidade, há aliado a isso o 

quanto que ela estaria disposta a se desfazer ou não de algum deles. Para alguns talvez não 

haja proposta equivalente possível, mas para outros – sobretudo se envolver a chance de 

aumento dos ganhos – a pessoa estará propensa a colocá-lo à disposição.  

 Esta situação é tratada na economia como o risco. Quando alguém está disposto a 

abrir mão de parte de sua riqueza atual para ter maiores ganhos, diz-se que o indivíduo é 

propenso ao risco. Quando não há essa propensão, por preferir o valor esperado
43

 de sua 

riqueza ao invés da distribuição aleatória, diz-se que é avesso ao risco.  

 Em um exemplo. Certo apostador tem riqueza de $20 e numa aposta a 

probabilidade de 50% de ganhar $10 no caso de vitória ou de 50% de perder $10 no caso 

de derrota. Neste caso, o valor esperado é de $20, podendo o apostador ficar ao final com 

$30 ou $10. Se o apostador é avesso ao risco, ele valorizará muito mais o valor esperado 

do que quanto poderia receber caso saísse vitorioso. No entanto, sendo propenso ao risco, 

ele apostará confiante na chance de sair com $30.  

 A partir do cálculo dos riscos, as partes poderão alocá-los conforme as suas 

necessidades. Em um contrato de seguro, por exemplo, em que o segurado é normalmente 

avesso ao risco
44

, há a sua realocação para a seguradora, que deverá pagar a indenização na 

ocorrência do sinistro. Essa é uma das funções (econômicas) do contrato que, consoante 

será estudado adiante no item 2.5.5 do Capítulo 2, entra em conflito com a teoria do 

inadimplemento eficiente do contrato. 

 Não é demais dizer que risco não se confunde com certeza. Pode-se ter certeza de 

que se está diante de uma situação de risco, mas não existe como dizer que o resultado 

ocorrerá se há mera probabilidade de ele acontecer. Neste ponto se destaca a Análise 

Econômica do Direito. Essa é a incerteza da vida que os contratantes devem lidar no 

cotidiano: a probabilidade de haver o cumprimento ou não do contrato, de existir um 

acontecimento que altere a situação das partes e o modo como elas se comportam etc. 
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 Poderá haver utilidade ou não da mercadoria ou do serviço conforme a sua certeza 

ou incerteza de existência. Igualmente, na certeza ou incerteza de um custo ou benefício, 

há a apreciação da utilidade
45

. Todas essas variáveis envolvendo utilidade, risco e incerteza 

deverão ser levadas em consideração no cumprimento ou não do contrato. 

 O risco poderá corresponder a dois tipos de incerteza: a primária, também chamada 

do evento, ou a secundária, chamada similarmente de mercado. A incerteza primária diz 

respeito a eventos futuros que sejam cruciais para as decisões econômicas a serem tomadas 

no presente, mas que são desconhecidas ou impossíveis de se conhecer agora
46

. A incerteza 

secundária, por sua vez, diz respeito à informação assimétrica, a qual será tratada com 

maior detalhe adiante no item 1.2.3.3. 

 Por fim, deve-se ter cuidado para não confundir o risco econômico com o risco 

jurídico. O risco jurídico – ou álea jurídica – qualifica os contratos aleatórios. Também se 

encontra no ordenamento jurídico brasileiro o risco como uma das modalidades de 

responsabilidade civil extracontratual. O risco econômico relaciona-se tanto aos contratos 

aleatórios quanto os comutativos, pois se refere ao risco contratual, no sentido de “perigo 

inerente à oscilação de valor de específica operação econômica, que repercute no valor das 

prestações
47

”. É neste último sentido que se utiliza a expressão “risco” neste estudo. 

 

 1.2.3. Breve revisão dos instrumentos para a Análise Econômica do Direito na 

teoria do inadimplemento eficiente do contrato 

 

 1.2.3.1. Teoria dos Jogos 

 

 Até o presente momento todos os institutos modernos das ciências econômicas se 

preocuparam com o comportamento humano individualmente considerado. Presume-se 

racionalidade em busca do maior benefício, com adaptação aos fatores externos levando 
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em consideração tão somente aquilo que traria vantagens com o menor custo possível. Não 

há qualquer consideração relevante sobre a reação das demais pessoas sobre as decisões
48

, 

até porque elas pouco ou nada influem no objetivo do agente econômico. 

 A chamada Teoria dos Jogos muda esse paradigma inserindo um novo ingrediente: 

como as demais pessoas reagem acerca das decisões tomadas ou o que elas decidem influi 

no plano de ação das demais. Assim, partir da interação estratégica entre agentes 

econômicos, a Teoria dos Jogos tenta prever as suas escolhas de cada um dos envolvidos e 

revelar a melhor alternativa para que haja maximização dos ganhos e redução das perdas. 

Como diz Richard Posner, há um degrau de racionalidade ainda maior que a assumida pela 

economia tradicional
49

. 

 A caracterização da Teoria dos Jogos depende de três elementos: os jogadores, as 

estratégias de cada jogador e os resultados para cada jogador por cada estratégia
50

. Não há 

uma limitação de jogadores e estratégias, pois dependerão do caso concreto. Logicamente, 

quanto mais existirem, mais complexa é a elaboração da chamada matriz de ganhos. Além 

disso, a interação entre estes elementos leva a resultados bastante diferentes a depender de 

como se configuram. Como o foco deste estudo é o inadimplemento eficiente do contrato, 

será dada prevalência aos aspectos da Teoria dos Jogos que influem numa relação 

contratual ou, como se convencionou chamar, aos jogos de coordenação e aos de 

cooperação com regras de reciprocidade. 

 O jogo mais simples de se chegar a uma solução interessante para ambas as partes é 

aquele em que há uma estratégia dominante, ou seja, independentemente do que a outra 

faça, há uma escolha ótima de estratégia para ambas
51

.  

 Assumindo que o jogador 1 precise escolher entre “X” e “Y”, devendo escrever um 

deles em um pedaço de papel. Ao mesmo tempo, o jogador 2 precisa escolher entre “A” e 

“B”, independentemente, e escrever igualmente sua escolha num pedaço de papel. Ao 

examinar cada um dos papéis, os jogadores 1 e 2 terão ganhos diferentes conforme suas 

escolhas. Se o jogador 1 escolher “X” e o jogador 2 “A”, o jogador 1 ganha um ponto e o 
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jogador 2 dois pontos. Se o jogador 1 escolher “Y” e o jogador 2 “B”, o jogador 1 ganha 

um ponto e o jogador não ganha nada. Nas demais escolhas ocorre o inverso conforme 

demonstrado na matriz de ganhos a seguir: 

 

  Jogador 2 

 

 

 

Jogador 1 

 A B 

 

X 

2 1 

1 0 

 

Y 

1 0 

2 1 

 

 A estratégia dominante aqui é clara: o jogador 1 deverá escolher “Y”, enquanto que 

o jogador 2 deverá escolher “A”. Como são decisões independentes e sem conhecimento 

da escolha do outro, a melhor estratégia é escolher justamente aquilo que trará maiores 

ganhos para si. No caso, o jogador 1 receberá dois pontos e o jogador 2 um ponto. 

 Todavia, nem sempre é assim. Estratégias dominantes são relativamente raras e 

muitas vezes para a decisão de alguém ser ótima depende do que o outro jogador escolher, 

que além do mais será ótima a depender da escolha do primeiro. É o que se denomina 

equilíbrio de Nash, nome dado em razão daquele que formulou o conceito fundamental da 

Teoria dos Jogos em 1951, John Nash.  

 O equilíbrio de Nash pode ser exemplificado com algumas alterações no exemplo 

anterior. Agora, o jogador 1 ganha dois pontos se escolher “X” e o jogador 2 ganha um 

ponto se escolher “A”. Se o jogador 1 escolher “Y” e o jogador escolher “B”, aquele ganha 

um ponto e este dois pontos. As demais combinações fazem ambos os jogadores perderem 

um ponto. Ambos os jogadores ainda não têm acesso prévio à escolha do outro ou contato 

para fazerem suas escolhas. A matriz de ganhos se configura da seguinte forma:  
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  Jogador 2 

 

 

 

Jogador 1 

 A B 

 

X 

1 -1 

2 -1 

 

Y 

-1 2 

-1 1 

 

 Aqui os jogadores dependem totalmente da escolha do outro para ter alguma 

pontuação. Pensar egoisticamente levará a zero ponto, ou seja, se o jogador 1 e o jogador 2 

escolherem somente o melhor para eles (escolher “X” e “B”, respectivamente). O 

equilíbrio de Nash está presente na expectativa de ambos que, pensando estrategicamente, 

escolhem de tal maneira que quando reveladas as escolhas do outro jogador, não desejarão 

mudar sua própria escolha se o outro também não mudar
52

.  

 No exemplo acima, há dois equilíbrios de Nash, tanto no quadro superior esquerdo 

quanto no inferior direito, o que acaba por denunciar um dos seus problemas. Havendo 

dois equilíbrios, qual estratégia deverá ser a escolhida pelos jogadores? A simetria da 

configuração do jogo apresentado é um problema para definir estratégias que não recaiam 

nas indesejadas situações dos quadros inferior esquerdo e superior direito. 

 Neste ponto é que a padronização se torna comum. Criar uma regra que force a 

escolha para as situações descritas no quadro superior esquerdo ou no quadro inferior 

direito é a solução para garantir a compatibilidade e a otimização das relações
53

. Para o 

argumento ficar mais claro, basta substituir os jogadores por, a título exemplificativo, 

empresas de informática e as variáveis por sistemas operacionais desenvolvidos por elas. 

Imagine que elas precisem trocar informações, mas seus sistemas operacionais são 

incompatíveis para tanto caso cada uma use o que ela própria desenvolveu. A matriz de 

ganhos será a seguinte: 
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  Empresa 2 

 

 

 

Empresa 1 

 SO empresa 1 SO empresa 2 

 

SO 

empresa 1 

1 -1 

2 -1 

 

SO 

empresa 2 

-1 2 

-1 1 

 

 Na matriz apresentada, o quadro superior esquerdo mostra uma vantagem da 

empresa 1 pois utilizará para a comunicação o sistema operacional desenvolvido por ela 

para a comunicação. A empresa 2 conseguirá se comunicar mas com uma maior 

dificuldade porque utilizará um sistema que não desenvolveu. O contrário ocorre no 

quadro inferior direito. Nos demais quadros, como utilizam sistemas operacionais diversos, 

ambas acabam se prejudicando porque a comunicação é impossível.  

 A solução para o impasse sobre qual sistema operacional utilizar é determinar uma 

regra que imponha o uso de um ou de outro
54

. Obviamente, a escolha de um deles 

dependerá de vários outros fatores, mas escolher uma das opções que permitem a 

comunicação evitará perdas de capital desnecessárias
55

 que, no contexto contratual, pode 

significar a eficiência ou não da avença.  

 O equilíbrio de Nash inclusive pode conflitar com a eficiência no sentido de Pareto 

quando aquele não conduz a esta. O melhor jeito de demonstrar este problema é nos 

utilizarmos do célebre dilema do prisioneiro
56

. Nele, dois prisioneiros são comparsas de 

um crime e estão enclausurados em locais separados, sem contato um com o outro. Quando 

interrogados, é lhes dada a opção de confessar o crime envolvendo o comparsa ou negá-lo. 

Caso um prisioneiro apenas confesse, ele seria libertado e o outro é condenado a seis meses 
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de prisão. Se ambos negarem o envolvimento no crime, ambos serão condenados a um mês 

de prisão por questões burocráticas. Se ambos confessarem, ambos serão presos por três 

meses. A matriz de ganhos então se configura da seguinte forma: 

 

  Prisioneiro 2 

 

 

 

Prisioneiro 

1 

 Confessa Nega 

 

Confessa 

-3 -6 

-3 0 

 

Nega 

0 -1 

-6 -1 

 

 Colocando-se no papel do prisioneiro 1, a melhor alternativa é confessar ao invés 

de negar o crime. Afinal, não sabendo o que o prisioneiro 2 irá fazer, o risco de ser 

condenado a seis meses de prisão por ele confessar o crime é de 50%, ou seja, bastante 

alto. Dessa forma, para que não tenha o risco de sair com o maior prejuízo, o melhor a ser 

feito é confessar o crime e assumir ao menos três meses de prisão ou, se der sorte, sair ileso 

caso o prisioneiro 2 negue o crime.  

 O prisioneiro 1 negar e o prisioneiro 2 confessar o leva a seis meses de prisão 

enquanto que confessar o condena a três meses. Se o prisioneiro 1 negar e o prisioneiro 2 

também, será condenado a um ano de prisão, enquanto que estaria livre se confessasse 

enquanto que o prisioneiro 2 negasse o crime. Comparativamente, a melhor solução será 

sempre confessar. E o mesmo raciocínio se aplica ao prisioneiro 2 pois submetido às 

mesmas condições. 

 Temos aqui a formação de duas situações já trabalhadas anteriormente. 

Primeiramente, forma-se o equilíbrio de Nash no quadro superior esquerdo em que ambos 

os prisioneiros confessam o crime e são condenados a três meses de prisão. Ambos 

escolherão a mesma solução, não havendo razão para mudarem a sua estratégia porque a 

mudança não trará benefício algum. 

 Há além do mais uma estratégia dominante, pois tanto o prisioneiro 1 quanto o 2 só 

poderão, diante das circunstâncias, escolher confessar, já que sempre significará menos 
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tempo de prisão. A estratégia sempre será a mesma independentemente do que o outro 

prisioneiro escolher
57

. 

 Esta estratégia, no entanto, não é eficiente no sentido de Pareto. Verificando 

novamente a matriz de ganhos, a mais eficiente das alternativas está no quadro inferior 

direito em que ambos os prisioneiros são condenados a apenas um mês de prisão por 

negarem o crime. Acontece que como visto há pouco ambos não têm a certeza de que o 

outro irá negar o crime já que estão incomunicáveis. Caso pudessem entrar em acordo, com 

absoluta certeza a estratégia seria de negativa do crime para sofrerem a menor pena 

possível. 

 A ausência de coordenação no dilema do prisioneiro pela falta de comunicação traz 

à lume o déficit de confiança existente entre os envolvidos. Afinal, caso pudessem confiar 

um no outro, a estratégia coincidiria com aquela que seria eficiente no sentido de Pareto. 

Esta situação pode espelhar o problema do oportunismo, a ser discutido adiante no item 

5.1.1.1. do Capítulo 5. 

 Transportando o descompasso existente entre a estratégia que é ótima, mas não é 

eficiente no sentido de Pareto para o inadimplemento eficiente, questiona-se se haveria 

alguma dificuldade para a aplicação desta neste contexto. No item anterior ficou definido 

que a efficient breach theory impõe que o descumprimento contratual seja Pareto superior, 

já que a parte vítima não pode ficar em pior estado do que se encontrava anteriormente. 

Para tanto, a parte culpada deverá indenizá-la adequadamente. 

 Existe então um padrão já determinado por uma norma jurídica de que deverá haver 

indenização para compensar a parte pelos prejuízos e pela expectativa criada com o 

contrato. O gasto de capital com o estabelecimento da coordenação, ao menos nesse ponto, 

é desnecessário, sobretudo se as partes incluíram no contrato uma cláusula de danos 

liquidados, instituto este que será estudado no item 2.3.1.1. do Capítulo 2. A exigibilidade 

desse padrão também exerce grande influência nos desdobramentos do caso, pois forçam a 

parte inadimplente a indenizar a vítima. 

 Pensando desde o início da relação contratual com um exemplo. Certo comprador 

resolve adquirir uma mercadoria do vendedor e paga em adiantamento $20. Se o vendedor 
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cooperar e entregar referida mercadoria, cada um deles lucrará $10. Se o vendedor não 

cooperar e se apropriar do valor adiantado de $20, terá que indenizar o comprador tanto 

pelo valor gasto quanto pela expectativa de lucro. A matriz de ganhos então se molda 

assim: 

 

  Vendedor 

 

 

 

Comprador 

 Entrega a 

mercadoria 

Não entrega a 

mercadoria 

 

Pagar 

10 -10 

10 10 

 

Não pagar 

0 0 

0 0 

 

  A solução do padrão estabelecido pelas regras contratuais conduz as partes à 

solução com equilíbrio de Nash e eficiente no sentido de Pareto. É, além do mais, a 

estratégia dominante de cada uma delas. Se houver um contrato, o melhor a ser feito é 

cumprir com o pactuado, senão haverá o dever de indenizar que o deixará em situação pior 

do que estaria se tivesse adimplido. 

 O problema apresentado, todavia, ignora quaisquer motivações externas para o 

inadimplemento do vendedor. Ao acrescentar o ingrediente do inadimplemento eficiente, a 

solução muda de figura. Agora, o vendedor tem uma proposta de terceiro para celebrar um 

contrato com ele e descumprir o pactuado com o comprador. Essa proposta precisa ser 

interessante o suficiente para que permita o vendedor lucrar mais do que lucraria com o 

contrato com o comprador.  

 Para o exemplo apresentado, suponha que a proposta do terceiro seja de um 

pagamento de $40 que permitirá uma lucratividade de $20. O inadimplemento será 

eficiente, pois o vendedor restará ao final com um patrimônio de $50, $20 a mais do que 

teria com o cumprimento do contrato com o comprador. A quebra é eficiente no sentido de 

Pareto. 

 Portanto, ao contrário do que ocorre com o Dilema do prisioneiro, não há na relação 

contratual que envolva o inadimplemento eficiente a preocupação da dissonância entre o 
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equilíbrio de Nash e a eficiência no sentido de Pareto. As regras contratuais indicam o 

equilíbrio de Nash e, caso seja possível, uma estratégia dominante. E a própria essência da 

efficient breach theory impede a ineficiência. 

 Logicamente que no exemplo dado há uma enorme simplificação da realidade. Não 

são levados em consideração os custos de transação, tais como investimentos feitos pelas 

partes, expectativas de difícil comprovação para fins indenizatórios e a assimetria na troca 

de informações entre as partes. Tudo isso precisa, diante de um caso concreto, ser levado 

em consideração, conforme será visto adiante no o item 2.5.2 do Capítulo 2. 

 Uma maneira de evitar o inadimplemento eficiente e a parte conseguir aquilo que 

contratou originalmente é fazer uso da renegociação. Este ponto será mais bem discutido 

posteriormente no item 2.5.5 do Capítulo 2 e 4.8. do Capítulo 4, mas é suficiente por enquanto 

entender que a renegociação propiciará uma nova realocação dos recursos que poderá 

trazer muito mais vantagens do que o inadimplemento
58

. 

 A renegociação acaba por inaugurar um novo tipo de jogo, de natureza sequencial. 

Nele, ao invés de os jogadores agirem simultaneamente, o segundo jogador reage após a 

movimentação do primeiro. Dessa forma, o segundo jogador sabe do movimento do 

primeiro antes de fazer a sua escolha
59

. Substituindo os jogadores por negociantes: após o 

primeiro realizar a sua jogada – agora uma proposta de negócio –, o segundo realizará a 

sua, que será a aceitação ou uma contraproposta para apreciação do primeiro e assim por 

diante, até que ambos acordem e celebrem o contrato. 

 Uma diferença aqui já se mostra crucial: não há uma previsão da jogada do outro, 

mas efetivamente o segundo jogador sabe o que o primeiro fez. E adéqua seu próprio 

comportamento de acordo com ela. 

 Para refletir através de um exemplo. Determinado comprador decide contratar com 

um vendedor o fornecimento de certa mercadoria com urgência. O vendedor resolve cobrar 

$1000, valor que extrapola em $200 o valor comum de mercado. Se o comprador procurar 

outro vendedor para ser cobrado o preço justo, além do gasto com a mercadoria, terá que 
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arcar com custos referentes ao atraso, o que totalizaria $1100. Na matriz os ganhos 

ficariam da seguinte forma: 

 

  Comprador 

 

 

 

Vendedor 

 Aceita Compra com 

outro 

 

Cobra o valor 

0 -100 

1000 0 

 

Cobra o valor 

de mercado 

200 -300 

0 0 

 

 Ou então, como se costuma demonstrar em jogos sequenciais, a forma extensiva: 

 

 

 

 A melhor situação aqui para o comprador é aceitar o preço cobrado pelo vendedor 

de $1000 ao invés de buscar no mercado outro vendedor. Contudo, há neste exemplo 

claramente uma extorsão do vendedor que, verificando a necessidade do comprador, cobra 

valor superior ao do mercado. Excluindo as situações em que referida configuração 
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incorreria em um dos vícios do consentimento que ensejariam a anulação do negócio, 

existem soluções para contornar esta desvantagem para o comprador. 

 A primeira delas é o investimento, quando possível, em um contrato que impeça 

atitudes oportunistas como a do vendedor do exemplo
60

. Isso nitidamente envolve gastos e 

as partes terão que ponderar se vale a pena diante dos ganhos a serem obtidos. No exemplo 

simplificado que foi utilizado talvez seja difícil visualizar esta alternativa como viável, mas 

é só acrescentar a ele o fato de que as partes tiveram um contato anterior e que tinham 

ciência da necessidade do comprador da mercadoria para determinada data. Para impedir o 

oportunismo do vendedor, pode ser estabelecida uma cláusula limitando o preço ao valor 

médio praticado pelo mercado, por exemplo. 

 Similarmente pode haver um investimento posterior ao contrato, que seria 

justamente a renegociação. A partir do exemplo acima, o jogo sequencial inicial de 

negociação e contratação para a aquisição da mercadoria inaugurará um novo jogo 

sequencial, em que ao invés de o vendedor realizar a primeira jogada, o comprador dará o 

primeiro passo. 

 Digamos que o comprador ofereça $900 para o vendedor, que é um valor abaixo do 

cobrado inicialmente e que excede em $100 o valor de mercado. É uma estratégia ótima, 

haja vista que o comprador economizará $100 se comparado com o que o vendedor 

receberia e $200 em relação aos gastos que teria com o mercado. Para o vendedor, embora 

reduza o seu lucro em $100, ele ainda manterá o negócio. 

 Poder-se-ia cogitar que, na verdade, o vendedor deveria insistir no preço de $1000, 

pois ainda assim estaria em vantagem sobre os custos que o comprador incorreria se 

buscasse no mercado. Este raciocínio, todavia, apresenta dois problemas. Em primeiro 

lugar, presume a simetria de informações entre as partes, em que o vendedor sabe 

exatamente todos os custos do comprador. Isso na maioria das vezes não é verdadeiro, 

conforme veremos adiante no item 1.2.3.3. 

 Em segundo lugar, o raciocínio ignora o déficit em reputação que o vendedor 

assumiria com a cobrança abusiva de preço da mercadoria. Haverá desestímulo para o 

comprador realizar um novo negócio com ele, além de não obter boas referências
61

. Por 
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isso, talvez seja melhor para o vendedor aceitar a oferta de $900 ao invés de insistir nos 

$1000. 

 O tema da celebração de novos contratos leva à discussão do último tópico 

interessante para a teoria do inadimplemento eficiente. Trata-se do conceito de jogos 

repetitivos ou jogo de longa duração, em que o mesmo jogo deverá ser jogado novamente 

diversas vezes pelos mesmos jogadores. Nesse caso, pode-se dizer que haverá uma 

mudança na estratégia dos jogadores? 

 Uma questão deve ser posta previamente. É necessário definir se o jogo será 

repetido em um número fixo ou indefinidamente, pois será determinante para um 

induzimento à cooperação ou não. 

 Começando pelo jogo com número fixo de repetições. Para tanto, é interessante 

retomar o Dilema do prisioneiro assim como Cooter e Ulen
62

 desenvolvem. Supondo que o 

jogo se repetirá dez vezes e, dessa maneira, a estratégia dos jogadores deverá ser 

considerada entre os jogos. Após o primeiro jogo, o prisioneiro 1 pode imaginar que o 

prisioneiro 2 entendeu que é melhor para ambos ficarem quietos e serem condenados por 

somente um mês de prisão. Só que esta presunção só é válida até o penúltimo jogo, porque 

no último é interessante que confesse e seja absolvido, enquanto que o prisioneiro 2 pegará 

seis meses de prisão. E este raciocínio é válido também para o prisioneiro 2. 

 O jogo definitivo então será, na realidade, o penúltimo, haja vista que até o 

antepenúltimo havia uma reputação de cooperação. Com isso, ao invés de negar o crime na 

penúltima rodada, o prisioneiro 1 irá confessar. Só que o prisioneiro 2 também pensará da 

mesma maneira e confessará. Adiantando isso, o prisioneiro 1 deixará de cooperar já na 

antepenúltima. Então, o jogo definitivo deixa de ser o penúltimo e se torna o 

antepenúltimo, em que ambos confessarão, e assim por diante. Desse modo, “o jogo se 

desenrola para que a confissão seja realizada por cada jogador toda vez que é jogado, se for 

para ser jogado em um número fixo de vezes
63

”. 

 O problema consiste na impossibilidade de impor cooperação na última rodada e, 

por conseguinte, na anterior à última, e na anterior e assim por diante. Só há cooperação 
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enquanto existe “a esperança de que a cooperação induza a mais cooperação no futuro
64

”. 

Como na última rodada não há mais rodadas futuras, desaparece o incentivo à cooperação. 

No entanto, se não há cooperação na última, para que cooperar na penúltima? E na 

antepenúltima? Não existe o por quê de cooperar em qualquer rodada.  

 O comportamento dos jogadores, todavia, deve ser diferente caso o jogo se estenda 

indefinidamente (supergame). Robert Axelrod demonstrou isso bem na série de 

experimentos que conduziu
65

. Ele organizou um torneio em que um grande número de 

pesquisadores devia submeter um programa de computador com aquela que entenderia ser 

a melhor estratégia para o Dilema do prisioneiro. Pelo acúmulo de pontos, uma das 

estratégias seria a vencedora. E a que saiu vitoriosa foi a chamada tit-for-tat
66

 (TFT) que 

consiste em, inicialmente, colaborar (negar o crime) e repetir esta jogada enquanto o 

adversário identicamente escolha colaborar. Caso ele confesse o crime, a próxima jogada 

será confessar também
67

. Ou seja, após a primeira jogada, a estratégia é imitar o último 

comportamento do adversário. 

 Um segundo torneio foi realizado para a averiguação se alguma estratégia seria 

capaz de vencer a tit-for-tat. E, novamente, ela foi vitoriosa
68

. A partir disso, algumas 

conclusões interessantes foram extraídas por Axelrod que serviram de base para análises 

morais e da evolução na biologia. 

 Primeiro que é inicialmente interessante ser gentil (niceness), cooperando com o 

adversário, e nunca explorá-lo. Este, no entanto, pode realizar como jogada inicial a 

traição, e, neste diapasão, a cooperação inicial acaba dando abertura para um grande 

prejuízo. Por isso é que o jogador deve ser “provocável” (provocable) tanto para retaliar 

quanto para perdoar. Assim, se houver traição, a característica de ser provocável permite a 

retaliação. Se o adversário altera sua opção na próxima jogada, deve o jogador perdoá-lo. 

 Fator interessante é que a estratégia da tit-for-tat não é necessariamente sair 

vitoriosa em todas as rodadas, mas é consistente em somar pontuação e ocupar a segunda 

colocação e, por isso, vence os torneios por maior pontuação. A explicação para tanto é 
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simples: a tit-for-tat é uma estratégia de reciprocidade e não de dominação. Ela tem como 

premissa a cooperação ao invés da exploração. Consequentemente, é incapaz de pontuar 

mais que seu parceiro, alcançando apenas uma pontuação equivalente. Isso acaba por 

destacar outra característica, que é a de focar na maximização da própria pontuação ao 

invés de querer ultrapassar o adversário. Axelrod nomeou essa característica como “não 

seja invejoso” (don’t be envious)
69

. 

 A última característica é a clareza (clarity) da tit-for-tat. Muitas estratégias que a 

enfrentaram eram um tanto complexas, tentando prever quais seriam as próximas jogadas 

do adversário. Ocorre que na maioria das vezes as previsões estavam erradas
70

. E a tit-for-

tat é previsível e simples: simplesmente pretende cooperar. Essa clareza facilita a 

comunicação e discrimina bem quais adversários estão atentos ou desatentos, permitindo 

prever possíveis ganhos da cooperação. 

 

A discriminação pressupõe três faculdades importantes: reconhecer o adversário 

contra o qual já se jogou; lembrar a estratégia por ele adotada na última vez e, 

em terceiro lugar, oferecer uma réplica adaptada. Quanto mais essas faculdades 

sejam desenvolvidas, mais o tit-for-tat se confirma a melhor estratégia ou, ainda, 

mais provável que a solução cooperativa seja alcançada
71

. 

 

 A tit-for-tat é assim uma estratégia que à primeira vista funciona bem, haja vista 

que pune quando deve punir e perdoa quando deve perdoar. Isto numa estrita análise de 

oportunidades no universo econômico. Contudo, transportada para o Direito talvez não 

faça tanto sentido assim, porque sua base é a mesma da pena de talião (“olho por olho, 

dente por dente”)
72

, o que inclusive justifica o motivo de ser chamada de estratégia “olho 

por olho” no Brasil. 

 Não é preciso discorrer exaustivamente sobre as falhas da aplicação estrita da pena 

de talião para punição contra ilícitos, sobretudo na sociedade contemporânea. A defendida 

proporcionalidade não é realmente verdadeira e afasta outras funções igualmente 

importantes do ordenamento jurídico além de punir. 
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 Além disso, a pena de talião é fundada na vingança contra um mal causado. 

Destaca-se pela sua função repressiva do ilícito provocado pela imposição de um 

sofrimento supostamente equivalente
73

 e preventiva ao imprimir medo em potenciais 

infratores, o que não significa que impede efetivamente novos ilícitos. Ademais, não 

impede o ressentimento do punido, pois falta à pena a função de ressocializar, em que o 

indivíduo compreende o descompasso de seus atos com aquilo que é aceitável em 

sociedade. Cria um ciclo infinito de ódio e vingança. 

 Comparativamente, a tit-for-tat não é diferente, pois igualmente funciona a partir da 

retribuição. Só há punição, em igual medida, se o adversário resolver trair o jogador. Se 

houver cooperação, não há censura, mas mais cooperação em troca.  

 Adicionalmente, não tem o condão de interromper o ciclo de vingança. Conforme 

destacam Mackaay e Rousseau, após a cooperação do jogador que se utiliza da tit-for-tat e 

a traição do adversário, o jogador na próxima rodada trairá. O adversário, contrariado, 

poderá na terceira rodada trair novamente em retaliação. Na quarta, o jogador irá trair, 

propiciando uma traição do adversário na quinta, e assim por diante. Os atos de vingança 

acabam por ecoar por haver uma moral de reciprocidade
74

. 

 Outro desdobramento interessante da tit-for-tat é que as suas características para 

sobrevivência no jogo – gentileza, ser provocável, não ser invejoso e clareza – sintetizam 

essencialmente o que a moralidade representa. É a chamada regra de ouro da ética da 

reciprocidade: trate o outro da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. No entanto 

- e isso já é extraído da própria característica de ser provocável – não significa a absoluta e 

incondicional cooperação, pois isto se torna um incentivo para a traição da outra parte. A 

melhor interpretação para a sobrevivência, então, é entender a cooperação como uma 

premissa que pode ser quebrada, até porque o outro terá que aceitar traições do jogador por 

conta de sua reciprocidade
75

.  

 Essa conclusão permite que Axelrod trace um paralelo entre a evolução darwinista 

pela seleção natural e a Teoria dos Jogos nos moldes por ele estabelecidos, em que a 

cooperação é essencial para a continuidade da espécie. É óbvio que a seleção natural 
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igualmente envolve outros aspectos bem mais complexos de comportamento, mas ainda 

assim fica claro que o individualismo puro não serve à sobrevivência em longo prazo
76

. 

 Trazendo o tema para o âmbito jurídico, tanto para o jogo com finitas ou infinitas 

rodadas, o papel do Direito é de justamente articular regras que fomentem a cooperação 

entre as partes. Especificamente, para isso existe o Direito Contratual: permitir que as 

partes, na negociação, realizem seus melhores esforços para que o contrato atenda às 

expectativas geradas, impedindo e desencorajando comportamentos oportunistas e lesivos 

a outrem. Por consequência, também evita um ciclo infinito de vingança entre lesados
77

. 

Adiante será visto que cada sistema jurídico adota a sua modalidade de regra de 

cooperação, mas desde logo se destaca que no Brasil o dever de cooperação está contido no 

princípio da boa-fé. 

 Cada modalidade dos jogos repetitivos além do mais é comparável ao momento da 

relação contratual havida entre as partes. Enquanto ela vai bem é analogamente entendida 

como um jogo de indefinidas rodadas, de tranquila troca entre as partes. No entanto, se um 

deles se tornar insolvente, o jogo se torna de rodadas fixas, em que cada passo deve ser 

planejado para não incorrer em um prejuízo. Consequentemente, aquele que poderá se 

tornar insolvente poderá começar a ocultar seu patrimônio para que a parte contrária não o 

tome para saldar as dívidas. Há uma quebra de confiança e cooperação
78

. 

 A moralidade que se encontra subjacente à formação das regras jurídicas e que a tit-

for-tat simula é imprescindível para a continuidade das relações comerciais. É esperado 

que novos negócios sejam celebrados com a parte contrária e quando há uma quebra na 

confiança pela falta de cooperação, até mesmo grandes nomes têm dificuldade de encontrar 

substitutos
79

. É o déficit de reputação já mencionado anteriormente. 

 Pensamento falacioso é aquele que imagina que no caso do inadimplemento 

eficiente há uma violação ao dever de cooperação. De fato, pode-se cogitar que há uma 

redução na sua observância por não haver o cumprimento da obrigação principal. Só que 

ele ainda está presente e produzindo efeitos, por mais paradoxal que isto soe. Afinal, com a 

quebra a parte culpada ainda terá que indenizar a parte vítima para que ela se encontre em 
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posição equivalente ao cumprimento do contrato. Há embutida uma cooperação: para haver 

eficiência, é obrigatório que o inadimplente coopere e não desequilibre a relação contratual 

para não incorrer em um censurável oportunismo
80

. 

 Outra lição também pode ser tirada da tit-for-tat para o inadimplemento eficiente. A 

clareza e simplicidade impede o aumento dos custos de transação e reduz a assimetria das 

informações. A parte contrária, a depender do contexto, poderá saber de antemão a 

possibilidade do inadimplemento caso surja uma proposta mais interessante. Ou ainda 

manter um bom relacionamento que permita uma renegociação ou um desfazimento 

contratual menos traumático pela transparência na troca de informações. Não significa 

dizer, para que fique claro, que a parte terá que revelar toda e qualquer informação para a 

parte contrária. A regra deve ser vista com temperamentos, sempre em respeito à 

privacidade, à proteção ao sigilo e de dados que sejam cruciais para o desenvolvimento das 

atividades da parte e às informações que em nada interessam ao bom desenvolvimento do 

negócio. 

 O oportunismo similarmente é combatido com a regra de não ser invejoso. Não é 

querido que a parte aufira lucros em detrimento do outro. Os ganhos são auferidos apesar 

de atendidos os interesses da parte contrária para que a quebra seja eficiente. Por isso, a 

efficient breach theory foca na maximização dos próprios lucros independentemente do 

outro, isto é, sem que haja efetivamente a intenção de prejudicá-lo. A reciprocidade de 

retaliação, ou seja, a prática de um ato contratual prejudicial ao outro, só ocorrerá caso a 

outra parte também assim o faça. O ato de retaliar ou de perdoar serve para a otimização da 

relação contratual, seja para dar-lhe continuidade, seja para encerrá-la. Nitidamente, há um 

espelhamento da tit-for-tat.   

 

 1.2.3.2. O Teorema de Coase e os custos de transação 

 

 Um cientista de qualquer que seja a ciência, quando se propõe a estudar um tema 

estabelece uma premissa básica de afastar todo e qualquer elemento que não seja essencial 

ao seu objeto de estudo. Tem-se, por exemplo, que o Direito Contratual estuda a formação, 
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execução e extinção dos contratos, dando raramente atenção a influências externas, como 

situações de imprevisibilidade, caso fortuito, força maior ou o envolvimento de terceiros. 

Ou então na Economia aquilo que intencionalmente não faz parte do modelo criado pelo 

cientista não pode influenciar em suas conclusões. 

 Ocorre que situações externas não são tão descartáveis assim. Teoricamente para a 

ciência é interessante o isolamento de fenômenos, mas para a realidade acontecimentos que 

podem ser considerados em um primeiro momento inofensivos podem ter consequências 

imensas em uma relação. O envolvimento de terceiros – acarretando benefícios ou 

prejuízos – pode não ser previsto, mas existe. 

 A cláusula rebus sic stantibus e a teoria da imprevisão são grandes exemplos de 

situação externa que influi na relação jurídica, já que situações alheias à vontade das partes 

desequilibram a relação contratual de tal maneira que a torna imprestável para uma delas. 

Especificamente no Direito Contratual brasileiro, pode ter por consequência a resolução do 

contrato por onerosidade excessiva (artigos 478 a 480 do Código Civil) ou, conforme os 

ditames da boa-fé, a reinterpretação ou restabelecimento do reequilíbrio das prestações 

(artigo 317 do Código Civil). No Direito Tributário brasileiro, com a execução de obra 

pública que valorize determinado local, é possível a cobrança de contribuição de melhoria 

dos beneficiados (artigo 145, III da Constituição Federal). 

 Para a Economia, a extensão a terceiros dos efeitos de determinada atividade que 

acaba por impor-lhes custos sem que possa cobrá-los dos beneficiários ou obter 

indenização para as vítimas é chamada de externalidades
81

. Neste sentido, a alocação 

eficiente no sentido de Pareto deixa de ser verificada tão somente na interação entre 

agentes econômicos e passa a se preocupar igualmente com os custos advindos das 

externalidades. 

 O exemplo clássico é o da poluição de uma fábrica
82

. O custo da poluição gerada 

não é contabilizado pelo proprietário, porque o ar não tem efetivamente um proprietário, é 

um bem fora do mercado. Logo, ao causar a poluição, o dono da fábrica se apropria do ar 

sem qualquer pagamento. Os demais agentes serão prejudicados com o ar poluído – uma 

externalidade –, mas o custo para o dono da fábrica acaba sendo menor que o custo 
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social
83

. Em outras palavras, poluir o ar compensa para os ganhos do dono da fábrica em 

detrimento da coletividade. 

 Note-se que no exemplo mencionado não há uma pré-definição legal de que haja 

um direito ambiental ao ar puro pela coletividade ou de que haja um direito à livre 

iniciativa do proprietário da fábrica. Há preferências claras de ambas as partes, que teriam 

que elas mesmas negociarem para uma alocação eficiente de recursos. Só que essa solução 

é problemática: tanto um quanto o outro podem acreditar que a parte contrária não tem 

direito algum. A dificuldade está na má definição dos direitos de propriedade
84

. Se todos 

soubessem exatamente quais seriam seus direitos, haveria uma fácil negociação das 

externalidades a serem suportadas assim como se negociassem um contrato de 

fornecimento de mercadorias. 

 Para situações como estas economistas começaram a pensar em soluções para 

equalizar a alocação dos recursos, tornando-as eficientes no sentido de Pareto. Entre elas, a 

intervenção do governo ou do próprio sistema legal, que imitarão o mecanismo de mercado 

em certo grau
85

. Pigou defende que devem ser criadas regras de responsabilidade, fazendo 

com que seja devida indenização pelo custo social causado, cobrar um tributo ou até 

mesmo criar regulamentações de proibição da realização das atividades no local
86

. Dentro 

do exemplo apresentado, o dono da fábrica teria que indenizar pela poluição causada, 

pagar um tributo específico sobre tal atividade ou precisar de autorização administrativa 

para explorar sua atividade naquele local (ou até mesmo ser proibido de se estabelecer 

nele). 

 Ronald Coase discorda dessa solução por negar igualmente as premissas traçadas. 

Para ele, o problema não está na atribuição de direitos de propriedade, pois eles sempre 

serão utilizados da maneira mais proveitosa. Desenvolvendo o que se convencionou 

chamar de Teorema de Coase, na situação de preferências quase lineares
87

, a quantidade 
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eficiente do bem envolvida na externalidade independe da distribuição dos direitos de 

propriedade. Inserido no exemplo acima, isso significa dizer que o dono da fábrica não 

deixará de poluir, mas indenizará a coletividade para continuar causando a poluição. O 

inverso não é possível, pois o uso do ar não é rentável, tornando a coletividade incapaz de 

indenizar o dono da fábrica pelo lucro perdido. 

 Os próprios mecanismos de preços no mercado são capazes de dar aos bens o seu 

uso mais valorizado, independentemente da atribuição de direitos. Há uma simetria no 

problema: o poluidor interfere nas atividades da coletividade assim como esta interfere nas 

atividades do poluidor. Por isso, regras de responsabilidade e compensação pré-

determinadas seriam inúteis em primeira análise. Só que Ronald Coase condiciona essa 

hipótese a uma possibilidade de as partes entrarem em um acordo sobre a alocação de 

recursos sem que para tanto haja custos, isto é, os chamados custos das transações de 

mercado ou, simplesmente, custos de transação
88

.  

 Para elucidar, pode-se utilizar o próprio exemplo apresentado por Ronald Coase do 

caso Sturges v. Bridgman
89

. Um confeiteiro utilizava dois almofarizes e pilões para 

trabalhar, sendo que um funcionava na mesma localização há mais de sessenta anos e o 

outro há mais de vinte e seis anos. Certo dia um médico começou a ocupar as instalações 

vizinhas, sem que o maquinário do confeiteiro lhe causasse qualquer malefício. Isso durou 

oito anos, até que o médico resolveu construir um consultório na extremidade de seu 

jardim, encostado à cozinha do confeiteiro. A partir de então os ruídos e vibrações 

causadas pelas máquinas começaram a incomodá-lo, pois não conseguia exercer 

devidamente sua profissão, como quando tentava auscultar seus pacientes. Resolveu então 

propor ação judicial para impedir o confeiteiro de usar as máquinas, pedido que fora 

prontamente atendido pelo juiz. 

 Argumenta Coase que a solução judicial poderia ter sido modificada por meio de 

uma negociação entre as partes. Em troca de uma indenização paga pelo confeiteiro em 

valor superior à perda de receitas por ter que se mudar para local mais caro ou conveniente, 

reduzir suas atividades ou até mesmo construir uma parede que absorvesse o ruído e a 

vibração, o médico renunciaria o seu direito e permitiria que as máquinas continuassem 

funcionando. A disposição para tanto do confeiteiro dependeria de o montante que tivesse 
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que pagar ao médico ser menor que a queda na renda que sofreria caso tivesse que mudar 

de local, encerrar seu negócio ou mudar seu modo de funcionamento. A solução depende 

muito mais do acréscimo na renda do confeiteiro do que na redução da renda do médico
90

. 

 E se a decisão judicial fosse a favor do confeiteiro de usar as máquinas sem ter de 

pagar o médico? Coase argumenta então que haveria um incentivo para o médico pagar o 

confeiteiro para induzi-lo a parar de usar as máquinas, mas apenas se a redução na sua 

renda fosse maior do que o aumento na renda do confeiteiro. 

 No fim, em um mercado com transações sem custos, em nada muda uma regra de 

responsabilidade pelos prejuízos, pois de qualquer maneira haverá a melhor alocação de 

recursos. O que será modificado é apenas quem tomará a iniciativa para a negociação para 

a solução do conflito e quem custeará a solução; há uma “internalização” do custo. A 

opinião judicial em nada influencia o funcionamento do sistema econômico
91

. Assim 

sendo, a solução não depende da regra jurídica, e sim da alocação dos recursos 

consubstanciada no custo das alternativas disponíveis. A realocação é sempre produzida 

desde que haja um aumento no valor da produção
92

. 

 No entanto, dizer que os direitos não precisam estar consubstanciados em regras 

jurídicas de responsabilidade não significa dizer que não precisam estar bem definidos. 

Sem essa definição, não fica evidente qual das partes deverá tomar a iniciativa para a 

solução e ambos tentarão de todas as formas fazer com que os custos recaiam sobre o 

outro
93

. Haverá uma repetição do Dilema do prisioneiro, sem repetição de jogadas
94

. 

 No exemplo dado, como se pressupõe que os direitos estão bem definidos, as partes 

tomam a iniciativa para solucionar o caso independentemente de participação judicial. Até 

porque ela é desnecessária. Com custos de transação iguais a zero e ciente dos limites 

jurídicos que está submetido, aquele que tem responsabilidade buscará a solução e chegará 

a um acordo de proveitosa alocação de recursos. Um tribunal obrigar ou não a cessação do 

uso das máquinas, por exemplo, é inócuo, já que não mais existe o incômodo para o 

médico. 
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 Até agora o Teorema de Coase foi aplicado em um universo próximo do 

imaginário, já que pressupõe a inexistência de qualquer externalidade. Diferente é o caso 

quando existem custos de transação. Nesta hipótese, a configuração de direitos ganha 

relevância novamente para que acordos proveitosos sejam celebrados. 

 As partes podem incorrer em custos de transação tanto no momento da negociação 

quanto na execução do contrato. Na negociação, os custos de transação podem se originar 

das pesquisas acerca de informações sobre a parte contrária ou, até mesmo, para encontrar 

alguém para negociar. Se muitas são as opções, os custos podem ser enormes, além de 

poderem ser incrementados com o nível de detalhe que se deseja ter sobre cada um. Além 

disso se deve considerar o nível de detalhamento que se quer inserir no contrato a ser 

celebrado, o que também gera custos maiores
95

. 

 Já a execução do contrato gera custos de fiscalização e sanção para as partes. 

Fiscalização no sentido de a parte ter que monitorar o correto cumprimento do contrato 

conforme o que foi estipulado. Sanção pela disposição de cláusulas que preveem o uso de 

mediação, arbitragem ou até mesmo de definição da competência de foro para julgamento 

por um tribunal. 

 Cooter e Ulen trazem uma lista de fatores que diminuem os custos de transação: 

mercadoria ou serviço padronizado, direitos claros e simples, poucas partes, partes sem 

hostilidade, partes que se conhecem, comportamento razoável, prestações instantâneas, 

ausência de contingências, baixos custos de monitoramento e sanções baratas. O inverso, 

obviamente, aumenta os custos de transação
96

. 

 Argumenta Coase que, tornando relevantes os custos de transações de mercado, a 

realocação dos direitos só ocorrerá se houver um aumento no valor da produção, maior do 

que os custos para esse rearranjo. Caso contrário, resultará no impedimento ou 

encerramento da exploração de uma atividade, porque se tornará inviável o pagamento de 

uma indenização ou cumprimento de determinada ordem judicial. Por isso que é 

imprescindível que haja uma delimitação prévia bem estabelecida dos direitos, já que 

fomentará o aumento do valor da produção: não é preciso haver negociação prévia entre as 

partes para essa delimitação que, por si só, já as fazem incorrer em despesas. Delegar tal 

                                                           
95

 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução de Rachel Sztajn. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 220. 
96

 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law &  Economics. 5ª ed. Harlow: Pearson Addison-Wesley, 2008. 

p. 94. 



55 

 

alocação de direitos para as partes poderá incrementar exageradamente os custos, fazendo 

com que chegar à solução ótima para todos não valha a pena economicamente, não sendo 

nunca alcançado
97

. 

 Aplicada a ideia aos exemplos já trabalhados, a poluição causada pela fábrica pode 

afetar inúmeras pessoas que desenvolvem uma ampla variedade de atividades. Negociar 

com cada uma delas a realocação dos direitos e recursos pode tornar os custos tão altos que 

inviabiliza a solução do problema. Alternativamente, ao invés de delegar às partes a 

possibilidade de negociar os direitos, pode o próprio Estado criar a sua regulação
98

.  

 No exemplo do confeiteiro e do médico, pode-se pressupor que a construção da 

parede para absorção do ruído e vibração seja a solução ótima para o confeiteiro e a 

mudança para outro local seja a solução ótima para o médico. Alternativamente, podem 

optar pela indenização por perdas e danos.  Em qualquer caso, as partes não conseguem 

negociar e se entender. Conforme esses dados, as alternativas para solução do problema 

são as seguintes: 

 

 Construção da 

parede < Mudança < 

Perdas 

Mudança < 

Construção da parede 

< Perdas 

Perdas < Mudança e 

Construção da parede 

Confeiteiro 

é 

responsável 

1. Iniciativa do 

confeiteiro 

2. Não precisa de 

acordo  

3. Escolhe construir a 

parede (solução ótima) 

1. Iniciativa do 

confeiteiro 

2. Não existe acordo 

3. Escolhe construir a 

parede (solução não 

ótima) 

1. Iniciativa do 

confeiteiro 

2. Não existe acordo 

3. Confeiteiro paga as 

perdas ou constrói a 

parede (solução não 

ótima) 
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Confeiteiro 

não é 

responsável 

1. Iniciativa do médico 

2. Não existe acordo 

3. Mudança para outro 

consultório (solução 

não ótima) 

1. Iniciativa do médico 

2. Não precisa de 

acordo  

3. Mudança para outro 

consultório (solução 

ótima) 

1. Iniciativa do médico 

2. Não precisa de 

acordo  

3. Médico assume as 

perdas 

 

 A partir da tabela acima, verifica-se que as soluções dos dois últimos quadros da 

primeira linha e o primeiro da segunda linha são os que fomentarão uma solução não 

ótima, isto é, que os custos serão maiores que os ganhos. Optar por tais soluções é agir 

contrariamente ao estímulo e desenvolvimento econômico. 

 No segundo quadro da primeira linha, o confeiteiro tem determinado legalmente a 

responsabilidade pelo dano. Pela análise da situação, a opção com menores custos é a 

mudança do médico. O confeiteiro não tem como persuadir o médico a se mudar em razão 

de sua responsabilidade legal e de não terem como negociar. Destarte, optará pela solução 

que não realoca adequadamente os recursos de construir a parede. 

 No primeiro quadro da segunda linha temos o inverso. Não há responsabilidade 

legal do confeiteiro e a melhor solução é a construção da parede. Como não há 

responsabilidade, não há como o médico persuadir o confeiteiro, até porque a negociação é 

inviabilizada por desacordo entre as partes. Assim, o médico optará pela solução não ótima 

de mudança para outro consultório. 

 No terceiro quadro da primeira linha, uma das opções é a construção da parede, que 

é uma solução não ótima nos mesmos termos das anteriores. Só que o elemento das perdas 

muda a configuração do problema a ponto de aparentemente ser uma solução ótima. As 

perdas por si só não prejudicam a realocação dos recursos, mas podem ser insuficientes 

para a compensação do prejudicado. Ademais, outro elemento importante se perde com a 

simples indenização, que é o estímulo a não causar dano à parte contrária.  

 Pela leitura do terceiro quadro da primeira linha, nota-se que o confeiteiro pagará 

para continuar causando danos. Não parece ser esse um caminho interessante para a 

solução do caso, já que a legislação incentivará aquele que tem maior poder econômico a 
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causar danos se tiver dinheiro suficiente disponível para indenizar. Pior solução está no 

terceiro quadro da segunda linha, que deixa mais evidente ainda o problema de estímulo. 

Não havendo responsabilidade do confeiteiro, o médico terá que arcar com todas as perdas 

e se organizar da maneira que conseguir para internalizá-las e continuar desenvolvendo 

suas atividades. 

 A princípio, parece ser correto que sejam utilizadas as soluções contidas no 

primeiro quadro da primeira linha e no segundo quadro da segunda linha. Qual delas 

deverá ser adotada? Dependerá daquilo que for concretamente menos oneroso. Será 

necessária a percepção pela autoridade se construir uma parede ou realizar a mudança para 

outro consultório envolve menos custos diante da realidade. Em outras palavras, para 

legislar sobre a devida regulamentação, a autoridade deverá exercer um exame de realidade 

– intrínseco de sua atividade – e distribuir a responsabilidade conforme a alocação de 

recursos esteja mais bem otimizada
99

. 

 Embora as situações utilizadas para ilustrar o Teorema de Coase sejam de natureza 

extracontratual, isso não significa que não haja qualquer interesse ao Direito Contratual. 

Muito pelo contrário, haja vista que os custos de transação lhes são especialmente 

importantes para determinar a sua eficiência e, por conseguinte, a vantagem que as partes 

podem extrair dele.  

 Via de regra, prevalece neste ramo jurídico a autonomia da vontade, em que as 

partes deliberam dentro dos amplos parâmetros legais os seus direitos e deveres expressos 

pelas obrigações contraídas. Em um paralelo com a atuação Estatal que estabelece 

responsabilidades, a negociação, com a estipulação de cláusulas contratuais que distribuem 

prestações, faz o mesmo entre as partes. É o efeito prático do brocardo jurídico pacta sunt 

servanda, em que o contrato faz lei entre as partes, tão invocado pelos países do sistema do 

civil law. 

 Conforme visto no item 1.2.2., contratos envolvem a alocação dos riscos, já que 

aquilo a expectativa das partes sobre aquilo que foi contratado pode não ser concretizado. 

Alguns deles podem ser alocados explicitamente, como em uma cláusula que estipula que 

uma das partes terá que arcar com determinados custos na ocorrência de um evento 

previsto no contrato. Outros não são explícitos, formando os chamados contratos 
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incompletos, isto é, aqueles que contêm lacunas (gaps), intencionalmente ou não, sobre 

determinadas situações. A falta de intenção tem relação com a imprevisibilidade pelas 

partes de que determinado fato poderia acontecer e influir na relação contratual
100

. É o 

caso, por exemplo, de as partes não preverem qual a solução que lhes é desejada caso 

determinado serviço não possa ser prestado pela ocorrência de uma manifestação 

previamente marcada no local. 

 Quando intencional, é “porque as partes atribuíram a um terceiro, a uma delas ou a 

acordo de ambas a determinação sucessiva do elemento faltante
101

” ou, até mesmo, a 

fatores externos ao contrato
102

. Normalmente, o contrato se torna incompleto 

intencionalmente sobre determinados aspectos em razão de as partes julgarem ser remota a 

chance de o acontecimento ocorrer. Tais riscos remotos não justificariam o custo de 

negociação de sua alocação
103

.  

 Em outras situações, contudo, como na incerteza e em longa duração das complexas 

operações econômicas, há uma justificativa para sua incompletude. Uma má alocação ex 

ante dos riscos, por serem considerados inicialmente extraordinários e imprevisíveis, 

acarretará em uma desproporção para a parte que internalizará as perdas, não cabendo 

invocar a revisão ou resolução do contrato por ausência de vícios ou invalidade ou até 

mesmo os mecanismos da teoria da imprevisão
104

. 

 Neste diapasão é que as partes podem racionalmente deixar lacunas em seus 

contratos, considerando se alocam os riscos ex ante ou as perdas ex post. A condição para 

optar por uma ou outra solução reside nos custos de transação para alocar os riscos. Se o 

custo de alocar um risco for maior do que de alocar uma perda multiplicada pela 

probabilidade desta, então compensar deixar uma lacuna no contrato. Entretanto, se o custo 

for menor, então é mais eficiente alocar os riscos preenchendo a lacuna
105

. 

 Todas as conclusões aqui apresentadas acerca da aplicação do Teorema de Coase e 

da incidência de custos de transação são interessantes para a teoria do inadimplemento 
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eficiente. No modelo mais simples, em que as transações sejam de custo zero, a alocação 

de recursos determinadas pelas próprias partes será, desde o início, eficiente. Afinal, os 

direitos estão suficientemente definidos pelo legislador e pelas partes contratualmente. Na 

ocasião do surgimento de proposta mais interessante para uma delas, a nova alocação de 

recursos será obrigatoriamente eficiente em um universo de custo zero, pois a 

compensação realizada deixará a parte vítima do inadimplemento em situação que não será 

de modo algum pior do que já estava.  

 Consequentemente, na situação hipotética de custo zero não há qualquer 

necessidade de intervenção judicial para realocar recursos. Como já dito alhures e 

concluído – e que aqui se aplica – o próprio mercado se encarregará de eficientemente 

distribuir os ganhos e perdas. 

 No tocante às situações em que há custos de transação, a análise interessa à teoria 

do inadimplemento eficiente por apontar, na somatória das despesas, se ainda assim valerá 

a pena à parte se tornar inadimplente e contratar com terceiro. Em outras palavras, se além 

das despesas que terá com o desfazimento em si do contrato, os custos de transação serão 

impeditivos para que a parte ainda lucre com o seu comportamento. 

 Por isso que é essencial que tanto a legislação quanto as partes definam bem as 

responsabilidades de cada um. O prévio estabelecimento equivocado das responsabilidades 

alocam ineficientemente os recursos. Com isso, há um desincentivo para realização de 

novas relações contratuais e para o desenvolvimento econômico, haja vista que aumenta 

consideravelmente os custos de transação. E com o aumento dos custos, quebrar um 

contrato por haver uma ineficiência pode se tornar demasiadamente oneroso. Ou seja: 

torna-se ineficiente quebrar um contrato ineficiente. 

 Para fins de manutenção do vínculo contratual, parece ser por via inversa um bom 

estímulo: se deve cumprir aquilo que foi pactuado. No entanto, não há vantagem em 

manter contratos que são desvantajosos para ambas as partes. Contratos adicionalmente 

têm a função de alocação de riscos além de um mero vínculo cooperativo de interesses 

mútuos, situação esta que será detalhada no item 2.5.5. do Capítulo 2. O instrumento que 

deveria servir de incentivo para os melhores esforços se torna um peso para todos. 

 A legislação precisará em primeiro lugar realizar uma prévia apreciação da 

alocação dos recursos ou, nos termos de Ronald Coase, definir os direitos de propriedade. 
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Esta medida, por si só, já reduz consideravelmente os custos de transação. Em seguida, a 

partir dos parâmetros legislativos, cabe às partes estabelecerem suas responsabilidades 

através das cláusulas contratuais em um desenho que aloque os recursos de maneira ótima. 

Caso surja proposta mais interessante de terceiro, como os direitos estarão bem definidos, 

caberá somente à parte avaliar se os custos de execução e encerramento compensam 

conforme o valor ofertado na nova proposta. Ou, caso seja um contrato na modalidade 

incompleta, da devida comunicação entre as partes para a distribuição justa das perdas. 

 Isto depende além do mais do relacionamento entre as partes e sua comunicação. 

Consequentemente, depende do nível de informação compartilhado entre elas. Conforme 

explica Ian Ayres e Robert Gertner especificamente para o caso dos contratos incompletos, 

além de as partes deixarem lacunas por conta do aumento dos custos, elas o fazem também 

em razão das informações que detêm e não desejam revelar à parte contrária
106

. Este 

elemento do compartilhamento de informações será detalhado no item seguinte. 

 

 1.2.3.3. Informação assimétrica 

 

 Muito do que foi desenvolvido até então presume que as partes têm total acesso às 

informações necessárias ao desenvolvimento de sua relação contratual. Naquelas que são 

mais simples, por envolverem produtos ou serviços em que a qualidade é facilmente 

verificável e de serem de baixa complexidade, o ajuste dos preços se dará pelo próprio 

mercado. Em regra, entre duas lanchonetes é fácil perceber qual terá lanches de maior 

qualidade pelo maior preço cobrado, por exemplo.  

 O problema surge quando as informações não são obtidas facilmente ou, dada a 

natureza da relação, uma das partes tem maior conhecimento sobre o objeto do contrato ou 

o que o circunscreve que a outra parte. Até mesmo pode ser impossível ou muito caro obter 

tais informações
107

. Deste panorama de desequilíbrio informacional é que surge a 

expressão “informação assimétrica” que pode causar significativos problemas ao 

funcionamento eficiente do mercado. 
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 George Akerlof foi um dos primeiros autores que percebeu os efeitos da assimetria 

informacional a partir da relação entre a qualidade dos produtos à disposição no mercado e 

a incerteza da gradação desta qualidade. Ele nota que em um mercado composto por 

produtos de boa e má qualidade sem que os consumidores tenham a possibilidade de saber 

quais são os bons e ruins de antemão, há um incentivo para o comércio de produtos de má 

qualidade. Os produtos ruins têm um custo de produção menor e os de boa qualidade, 

maior. Como os consumidores não sabem quais são os produtos de maior ou menor 

qualidade, é estabelecido um preço médio que maximiza os lucros destes e reduz daqueles. 

Então, quem produz aqueles de maior qualidade são desmotivados a continuar investindo, 

havendo um predomínio da má qualidade
108

. 

 Utiliza-se o exemplo dado por Akerlof do mercado de carros usados para 

esclarecer. Há a probabilidade de um carro usado comprado ser bom ou ruim, mas o 

comprador só descobrirá essa qualidade quando efetivamente adquiri-lo. O vendedor, por 

sua vez, por ser proprietário do carro, tem uma ideia muito melhor se o carro é bom ou 

ruim. Há aí uma assimetria de informação: o vendedor tem maior conhecimento sobre a 

qualidade do carro que o comprador. 

 Ainda assim, sendo bons ou ruins, os carros usados serão vendidos pelo mesmo 

preço justamente porque o comprador não tem como saber antecipadamente quais são bons 

e quais são ruins. Por conta disso, aqueles que têm um carro ruim continuarão os 

revendendo no mercado, enquanto que aqueles que tiverem um bom, o tirarão do mercado. 

No fim, somente carros ruins estarão à venda, decaindo a qualidade em razão da 

incerteza
109

. 

 A diferença para um mercado com simetria de informações é notável. Se 

antecipadamente é possível ao comprador saber quais carros são bons e quais são ruins, o 

preço deles será diferente: menor para os ruins e maior para os bons. Numa assimetria, 

haverá o equilíbrio a partir de um preço médio, desestimulando os bons de serem postos à 

venda. Só que nesta circunstância o equilíbrio é sempre ineficiente no sentido de Pareto em 

comparação com o equilíbrio na simetria. 
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 Ao tentar vender um carro ruim o vendedor afeta as percepções dos compradores 

sobre a qualidade do carro médio no mercado
110

. Por conseguinte, o mercado de produtos 

ruins se autodestrói, já que nenhum comprador estará disposto a pagar muito por algo de 

baixa qualidade. Esta escolha desastrosa dos compradores em razão da má qualidade dos 

produtos e serviços que resulta na autodestruição do mercado é chamada de “seleção 

adversa”. 

 Entretanto, existem alternativas para contornar o problema da seleção adversa. Os 

proprietários de carros de boa qualidade poderiam oferecer garantias de que seu produto é 

bom, circunstância fora do alcance daqueles que têm carros ruins. Poderiam, então, aceitar 

devolver parte do preço pago se o carro apresentar algum problema, permitir a primeira 

revisão após a compra de graça, etc. Chamada de “sinalização” (signaling), este 

instrumento auxilia o mercado a um melhor funcionamento. 

 A sinalização foi observada pela primeira vez por Michael Spence em um modelo 

simplificado envolvendo o mercado de trabalho e educação. Supondo um mercado de 

trabalho em que haja trabalhadores qualificados e desqualificados e que as empresas não 

têm como saber a qualidade deles, Spence defende que o melhor que elas têm a fazer é 

oferecer um salário médio. Isto pode causar o problema da seleção adversa, assim como 

ocorre no mercado de carros usados, haja vista que os trabalhadores qualificados poderão 

não estar dispostos a aceitar um salário abaixo daquilo que entendem ser devido à sua 

qualificação. A solução apontada é a aquisição de educação como diferencial e sinalização 

para as empresas: trabalhadores mais qualificados receberão salários mais altos, porque a 

educação os distingue dos demais
111

. 

 Ocorre, outrossim, a sinalização na publicidade. Ao divulgar o bem ou o serviço, o 

fornecedor está disponibilizando informações que concernem tanto as características 

daquilo que se quer vender como da própria confiabilidade daquele que o vende. E a forma 

de garantir se tais informações refletem a verdade é a comparação que deve ser realizada 

com os concorrentes. 

 Embora seja um importante instrumento de exposição da qualidade do produto ou 

serviço ofertado e, consequentemente, para a devida execução e continuidade da relação 
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contratual, a sinalização também tem a sua importância para a teoria do inadimplemento 

eficiente. A sinalização aumenta os custos de transação e causa uma nova alocação dos 

riscos do contrato.  

 No momento da negociação, a parte que quer atrair a outra para a celebração do 

negócio terá que oferecer uma garantia que a diferencie das demais partes ofertantes no 

mercado. Dependendo daquilo que foi oferecido como garantia, há gastos. No exemplo da 

revisão de graça do veículo adquirido: o fornecedor não será reembolsado das custas que 

incorrer para trocar as peças ou remunerar a mão de obra havida. Na ocasião de uma 

quebra contratual, para se tornar eficiente, tais despesas devem entrar na conta para que 

haja eficiência no sentido de Pareto. 

 Além disso, a sinalização acarreta uma nova dinâmica contratual, em que o 

fornecedor assume riscos maiores de sucesso ou falha do negócio. É preciso confiança 

maior na qualidade do produto ou serviço ofertado, na adimplência da parte contrária e 

uma análise sobre a capacidade econômica de arcar com as garantias para que não haja a 

falência de sua atividade. Uma alocação equivocada dos riscos impede que, advindo uma 

nova oportunidade mais interessante, haja qualquer possibilidade de um inadimplemento 

eficiente. 

 Outra solução é a chamada “detecção” (screening). Igualmente trabalhada por 

Michael Spence
112

, mas com enorme contribuição de Joseph Stiglitz
113

, a técnica consiste 

em combater a assimetria pelo agente com menos informações. Assim, enquanto que a 

sinalização reduz a assimetria por iniciativa daquele que detém mais informações, a 

detecção é feita por aquele que tem menos.  

 O uso da detecção reduz a assimetria e propicia um aumento na eficiência no 

sentido de Pareto. Na detecção, aquele que possui menos informações se valerá de 

manobras para revelá-las. Para tanto, são apontadas duas distintas fontes para sua 

aquisição, além daquela própria já apresentada para a sinalização: diretamente pelo 

interessado ou por terceiros
114

. 

                                                           
112

 Cf. SPENCE, Michael. Market Signaling: Informational transfer in hiring and related screening 

processes. Cambridge: Harvard University Press, 1974. 
113

 Cf. STIGLITZ, Joseph E. The Theory of “Screening”, Education, and the Distribution of Income. The 

American Economic Review, v. 65, n. 3, p. 283-300, jun. 1975. 
114

 MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução de Rachel Sztajn. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 431. 



64 

 

 Buscar diretamente a fonte é dizer que o interessado faz por si só pesquisas para 

angariar informações. Então, por exemplo, quando um prestador de serviços de 

dedetização oferece vários planos para o controle de pragas (baratas, cupins, etc.) e o 

consumidor escolhe aquele que elimina o maior número, o prestador descobre que há 

várias infestações na residência do consumidor. Ou então quando um vendedor oferece 

para aquisição uma obra de arte valiosa e verdadeira por um preço baixo, revela ao 

comprador não entender sobre o tema. Também pode ser levado em consideração o 

monitoramento das atividades da parte contrária ou uma pesquisa sobre sua reputação na 

Internet. São inúmeras medidas que podem ser adotadas, demonstrando que o meio para a 

descoberta das informações dependerá do contexto.  

 A informação adicionalmente pode ser obtida junto de terceiros através do chamado 

mercado da informação. A modalidade mais singela é a colaboração de alguém que presta 

informações sobre determinado produto ou fornecedor, por exemplo. É o caso da 

indicação: um amigo informa que o pedreiro é de confiança e faz um bom trabalho, um 

colega de trabalho indica um restaurante que tem bons pratos e um serviço de qualidade, 

entre outros exemplos. Só que adicionalmente existem modalidades mais complexas, como 

no caso de agências de avaliação que atribuem notas de credibilidade para organismos 

privados e públicos. Exemplos são as agências Moody’s, Fitch Ratings e Standard & 

Poor’s que atribuem notas às empresas conforme sua escala de risco ou do banco de dados 

de consumidores do SPC/SERASA. 

 Assim como a sinalização pode ter custos, a detecção também pode ter. A busca de 

informações junto de terceiros, como no exemplo do SPC/SERASA, depende do 

pagamento para estes concederem o acesso ao banco de dados. Isso sem contar demais 

despesas com deslocamento, comunicação (Internet, telefone), etc. que podem envolver 

terceiros ou serem exclusivamente realizadas pelo interessado. Todos estes custos de 

transação, decorrentes da assimetria das informações, precisam ser avaliados caso se esteja 

decidindo optar por um inadimplemento eficiente.  

 A assimetria das informações, outrossim, afeta o mercado quanto ao 

comportamento do agente econômico devido ao contexto em que ele se encontra. Em 

outras palavras, o cuidado que determinado indivíduo tomará em suas atividades dependerá 

dos incentivos a ele dado. Não estando as partes em total convergência de vontades, pode 

faltar incentivo para uma delas agir em conformidade com a vontade da outra. Diante desta 
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situação, o desequilíbrio entre as ações e intenções de uma e a capacidade de 

monitoramento de outra faz com que haja atrito na relação. É o que a Economia 

informacional, ramo da Economia que trata especificamente do tema da informação 

assimétrica, a partir dos estudos de Kenneth Arrow, chama de “risco moral” (moral 

hazard)
115

. 

 O exemplo clássico para tanto é o mercado de seguros. O cuidado que o segurado 

tomará com seus bens é proporcional à cobertura do seguro: “seguro de menos significa 

que as pessoas suportam muito risco; seguro demais significa que as pessoas tomarão 

pouco cuidado
116

”. A indenização do seguro, portanto, precisará ser em um patamar que 

equilibre o risco envolvido. Por isso mesmo é que há a franquia, parcela do valor que o 

próprio segurado arcará para que haja um mínimo de incentivo para que tenha cuidado. A 

empresa de seguro não tem controle sobre a quantidade de cuidado que o segurado tomará. 

Dessa forma, não permite uma indenização que impeça um nível mínimo de cuidado.  

 Efeito prático do risco moral em um mercado equilibrado é o racionamento que 

uma das partes pode realizar. No caso da seguradora, a cobertura poderia até ser maior, 

mas não há disposição para tanto porque os clientes podem ter um incentivo a tomar menos 

cuidado. 

 Assim, o reconhecimento de que há imperfeição na informação e que são 

importantes, que há custos na obtenção de informação e que a sua extensão é afetada pelas 

ações das pessoas teve profunda implicação na ciência econômica, fornecendo explicações 

concretas e interessantes para fenômenos sociais e econômicos. A ideia nuclear não é nova, 

pois Hayek em 1945 já denunciava que o problema central da Economia era o 

conhecimento da informação ao dizer que este não era dado a ninguém em sua 

totalidade
117

.  

 Conforme argumenta Stiglitz
118

, a informação passou a ser considerada uma 

espécie distinta de commodity, o que faz surgir o problema de apropriação dos retornos de 

investimentos em informação e conhecimento. Cada pedaço de informação é diferente do 
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outro e não é comparável a uma mercadoria qualquer: enquanto que as características de 

uma mercadoria comum são possíveis de serem apreendidas previamente, para a 

informação, uma vez revelada, não há mais razão para que o outro pague por ela. Além 

disso, por serem as informações diferentes, não podem ser compradas repetidamente como 

as demais mercadorias, porque senão não seriam informações novas. Com isso, mercados 

com informação assimétrica são inerentemente imperfeitos, fazendo com que a reputação e 

as garantias façam toda a diferença
119

. 

 Isto reflete fortemente nas relações contratuais. Importante ressalva é feita por Ejan 

Mackaay e Stéphane Rousseau ao afirmar que a assimetria por si só não é motivo de 

preocupação, porque o contrato é celebrado por conta das diferenças de conhecimento. 

Este desequilíbrio é o motor de uma parte procurar a outra, já que esta tem o domínio sobre 

determinado aspecto que aquela não tem. O problema está, na verdade, quando a assimetria 

de informação se torna instrumento de oportunismo, em que a parte mais bem informada se 

aproveita de sua posição para modificar a seu favor de forma significativa a repartição dos 

ganhos conjuntos
120

. 

 O contrato, paradoxalmente, serve de instrumento de cooperação e, ao mesmo 

tempo, de instrumento de satisfação de interesses individuais. Nesta dualidade, a parte se 

vê diante da necessidade de revelar informações imprescindíveis para a consecução do 

objetivo contratual enquanto devem restritas outras para a sua própria preservação e do 

mercado que explora
121

. Como exemplo disso há os acordos de confidencialidade (non 
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disclosure agreement - NDA) e os procedimentos de classificação de documentos em razão 

da sensibilidade da informação neles contida.  

 Nos casos dos acordos de confidencialidade há a revelação de detalhes que terceiros 

não podem saber por serem estratégicos àquele que está revelando, mas que mesmo assim 

devem ser divulgados para a parte contrária senão o cumprimento do pactuado – ou do que 

se vai pactuar, se for uma prévia revelação ainda nas negociações – se torna impossível. E 

na mesma esteira de Stiglitz, é uma commodity tão importante que impõe 

responsabilidades pré e pós-contratuais no caso de revelação indevida
122

. 

 Já no caso de classificação de documentos, o próprio detentor das informações 

seleciona aquelas que merecem maior proteção e aquelas que podem ser divulgadas 

indistintamente. Tudo vai depender das circunstâncias e atividade explorada. Quanto maior 

a classificação da informação, isto é, quanto maior o seu sigilo, maior será a assimetria 

entre as partes nas relações que ela envolver. 

 Conforme já relativamente adiantado no item anterior, quanto maior for a 

assimetria de informações, maiores os custos de transação. Informação tem valor 

econômico e se os direitos não são bem distribuídos, seja pelas autoridades, seja pelas 

partes, todas as medidas tratadas alhures de aquisição da informação tem os custos 

incrementados. E o aumento dos custos de transação, invariavelmente, afetará a quebra 

contratual, podendo torná-la ineficiente. 

 Contratos incompletos podem reduzir a assimetria das informações
123

. Cláusulas 

que tratem ex ante exaustivamente das eventualidades que possam acontecer abrem a 

possibilidade de tratamento ruim sobre elas, justamente porque uma das partes dispõe de 

maiores informações do que a outra. E como já estaria pactuada a consequência, nada 

poderia fazer a parte para a proteção do seu direito, salvo se houvesse uma violação 

verificável ao dever de informar e de exigível observância, como no caso de vício 

redibitório, sobretudo em um mercado contaminado pela seleção adversa. Partes 

informadas podem avaliar com mais segurança se a quebra contratual será eficiente ou não. 
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 A assimetria das informações pode propiciar, inicialmente, uma animosidade entre 

as partes em razão da surpresa do inadimplemento como se fosse uma traição da confiança. 

No entanto, é preciso lembrar que nem todo inadimplemento deixará a vítima em situação 

pior. Se há motivo legítimo para a quebra que tenha por característica ser eficiente no 

sentido de Pareto, não se pode falar em que como algo negativo, ao menos sob o ponto de 

vista econômico. 

 Ainda adiante neste estudo será discutido com maior detalhamento o problema de 

se entender o contrato como uma promessa, influenciado pela moralidade. Frise-se por 

enquanto que se pode compreender a quebra como uma opção além do cumprimento do 

objeto do contrato.  

 A informação assimétrica pode ensejar em momento posterior uma compensação 

abaixo do patamar que atenda a eficiência no sentido de Pareto. Legislações pelo mundo 

tentam de várias maneiras mitigar esta assimetria através de regras que reforcem o dever de 

informar ou que imponham penalidades para quem se omitir. No caso brasileiro há o dever 

de informação atrelado ao princípio da boa-fé. No direito estadunidense, fala-se em regras 

específicas de cooperação para a revelação das informações e certas penalidades
124

. 

 Há alternativa que torna desnecessária uma intervenção tão direta do Estado na 

relação contratual. A mera previsão de um direito de quebrar o contrato já pode ter a 

função de reduzir a assimetria da informação, conduzindo a um contrato mais equilibrado 

e, por conseguinte, na ocasião de se aventar o inadimplemento eficiente, a análise de sua 

viabilidade será mais condizente com a realidade dos fatores envolvidos. Assim, o direito 

de descumprir o contrato acaba induzindo a revelação da informação que não seria 

transmitida na negociação
125

. 

 Maria Bigoni et al
126

. trazem exemplos interessantes para justificar tal afirmação. 

Determinado consumidor contrata um pintor para pintar as paredes externas de sua casa. O 

consumidor detém a informação de que referidas paredes não forem devidamente seladas e 

absorvem mais tinta do que o normal, o que encarece o serviço. Sem o direito de quebrar 

tal contrato, o consumidor não irá revelar tal informação, porque senão o pintor encarecerá 
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seu serviço. Em outras palavras, o consumidor agirá de maneira oportunista. Por outro 

lado, se houver o direito de quebrar o contrato, o comportamento do consumidor muda, já 

que o pintor poderá rescindir a avença ao descobrir o problema da parede. Desse modo, o 

consumidor terá que revelar o problema e consentir com um preço maior pelo serviço de 

pintura. Ou seja, o simples fato de existir um direito de quebra contratual bem definido 

serviu de incentivo para a diminuição da assimetria das informações. 

 Ainda na relação entre o consumidor e o pintor, mas agora com a diferença de que 

não há o problema nas paredes, e sim, que está prestes a ser aprovado pelo município um 

regulamento que obriga que todas as novas pinturas devem ser ecologicamente favoráveis. 

Tal informação é de que conhecimento do pintor e não do consumidor, sendo que este 

contratará o serviço daquele para fazer a pintura com tinta que não é ecologicamente 

favorável. Neste contexto, inexistindo o direito de quebra contratual, o contrato ineficiente 

será cumprido, trazendo gastos a mais ao consumidor que terá que pintar novamente as 

paredes de sua casa. Por outro lado, com o direito de quebra, o pintor é induzido a informar 

o consumidor da regulamentação, senão o contrato será desfeito e ele poderá não ser 

compensado devidamente pelas perdas e danos. 

 Em ambos os exemplos se nota que parece mais efetivo existir um direito de 

quebrar o contrato ao invés de haver previsão legal de um dever de informar. Afinal, o 

direito de quebra faz com que a parte tenha um prejuízo econômico caso não revele a 

informação importante, enquanto que pelo dever de informar as partes tentam a sorte de 

esconder as informações e, se tudo der certo, saem no lucro sem que a parte contrária 

descubra a verdade. Assim, o direito à quebra é um ótimo instrumento para incentivar a 

revelação de informações
127

. Com as partes estando bem informadas o descumprimento é 

menos traumático. Por conseguinte, compreendendo a sua eficiência, quando ambas 

estarão em situação melhor ou igual à preexistência do contrato, o inadimplemento 

eficiente é mais bem aplicado. 
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 1.2.3.4. Economia comportamental  

 

 Conforme o que fora estudado no item 1.2. supra, a Economia presume a busca 

pela eficiência das relações econômicas já que todos, racionalmente, farão escolhas que 

lhes beneficiarão e da melhor forma distribuirão os recursos disponíveis. No entanto, ao 

longo deste capítulo já foi possível notar que a depender da complexidade das 

circunstâncias fica muito difícil para o agente econômico notar aquilo que lhe trará o 

melhor custo-benefício ou até mesmo que não deixará ninguém em situação pior do que já 

se encontrava. A escolha equivocada leva a distorções no resultado do modelo econômico 

desenvolvido, desafiando a sua validade.  

 Só que este é apenas um dos problemas. E se a parte, voluntária e conscientemente, 

escolhe a opção menos eficiente? Por qual motivo ela escolheria algo aparentemente 

prejudicial aos seus interesses? Estas são algumas das questões que a Economia 

Comportamental (Behavioral Economics) tenta responder. 

 Uma diferença crucial para a Economia neoclássica é admitir que pessoas reais 

sofrem limitações em sua força de vontade, no seu interesse próprio e na sua racionalidade. 

Ainda que isto não seja novidade para as demais ciências sociais, só recentemente a 

Economia passou a admitir isso mais abertamente, relativizando o modelo do homo 

economicus
128

.  

 A limitação na força de vontade significa dizer que os seres humanos por vezes 

tomam decisões que conflitam com seus interesses em longo prazo. Em um exemplo, o 

fumante que quer parar de fumar e precisa entrar em um programa de apoio antifumo. Ou 

no apoio a um programa assistencialista governamental por não confiar em si mesmo para 

poupar dinheiro para o futuro.  

 Já a limitação ao interesse próprio é a preocupação com os outros além de si 

mesmo, ainda que as outras pessoas não sejam conhecidas. É o tratamento equânime além 

de um mero altruísmo, de se preocupar em tratar o outro com justiça se ele também se 

comporta dessa maneira. 
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 Um exemplo desta limitação é o chamado jogo do ultimato (ultimatum game). Nele, 

um dos participantes, o proponente, recebe $10 e pede para que ele proponha uma divisão 

dessa quantia entre ele e o respondente. Em seguida, a divisão é mostrada para o 

respondente e lhe é perguntado se aceita ou não. Se aceitar, ocorre a divisão, mas se a 

recusar ambos saem sem nada do jogo. 

 Pela Economia neoclássica, com jogadores completamente racionais, a divisão seria 

de $0,01 para o respondente e $9,99 para o proponente. Afinal, trata-se da menor oferta 

possível que o proponente pode fazer, recebendo o maior ganho. Quanto ao respondente 

inevitavelmente a aceitaria a oferta, porque é melhor do que nada. A divisão é claramente 

desigual, mas é aquela que se mostra mais eficiente dada as regras do jogo. 

 Só que esta previsão racional não é observada na prática. Ofertas menores que vinte 

por cento do valor total são rejeitadas, sendo que em média o mínimo aceito pelos 

respondentes é entre vinte e trinta por cento. O motivo alegado e observado é a injustiça da 

divisão e o respondente tenderá a punir o proponente por este comportamento. 

 Outro fato pôde ser observado: antecipando que o respondente rejeitaria ofertas 

injustas, os proponentes várias vezes ofereceram uma divisão média que orbita entre 

quarenta e cinquenta por cento. Isso fez com que as propostas fossem mais aceitas pelos 

participantes
129

. 

 Se só isso não fosse suficiente para evidenciar o equívoco da ciência econômica, 

algumas variações do jogo foram executadas que o tornaram ainda mais enfático. Não cabe 

neste estudo apontar todas, mas foram verificadas leves alterações – se comparadas com o 

jogo do ultimato original – no envolvimento de diferentes gêneros e variações conforme a 

cultura dos envolvidos
130

. Do mesmo modo não houve mudanças substanciais quando o 

valor do objeto da divisão era maior
131

. Nenhum chegou a uma conclusão próxima da 

previsão clássica de atendimento ilimitado ao próprio interesse. 

 Mais uma distorção similarmente pode ser percebida no dilema do prisioneiro 

trabalhado no item 1.2.3.1. supra. Enquanto foi concluído que a melhor estratégia seria 
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confessar o crime, entre quarenta e cinquenta por cento dos jogadores acaba negando o 

crime (ou, em algumas versões, cooperando ficando silente). Não é possível dizer com 

precisão se os jogadores entenderam o jogo ou se realmente decidiram que negar o crime 

seria o certo a fazer, mas é uma evidência de que o modelo racional do dilema não condiz 

tanto com a realidade
132

. 

 Parece haver um fator não considerado pela Economia neoclássica: a equidade 

(fairness) como um sentimento de justiça que se expressa tanto individual quanto 

coletivamente. Há uma rejeição ao comportamento desleal que está além da preocupação 

egoística com o próprio interesse material. As motivações do ser humano não são 

unicamente econômicas, isto é, o homem não é tão simples quanto a teoria econômica diz 

ser. Um homem puramente econômico neste sentido é prejudicial para a sociedade como 

um todo
133

. 

 Matthew Rabin, de acordo com seus estudos, oferece um modelo de equidade. 

Estabelece três assertivas: as pessoas aceitam sacrificar seu próprio bem-estar material para 

ajudar aqueles que são gentis, também aceitam este sacrifício para punir os que não são 

gentis e a motivação para agir destas duas maneiras aumenta quanto menor for o custo do 

sacrifício
134

. Talvez isto explique as distorções ocorridas na execução do dilema do 

prisioneiro e no jogo do ultimato, mas ainda evidencia algo muito mais interessante: suas 

conclusões se assemelham com a estratégia do tit-for-tat de cooperação e punição de 

acordo com o bem ou mal causado pela parte contrária.  

 Naquele momento, baseada nos estudos de Robert Axelrod, a explicação dada se 

baseava na teoria evolutiva de Darwin. É melhor cooperar para sobreviver, ou seja, a 

atenção é voltada aos ganhos. A Economia Comportamental, entretanto, tem uma 

explicação diferente. A teoria evolutiva tem a sua importância, mas não precisa ser 

proeminente em uma análise econômica. Sabe-se que as pessoas são avessas às perdas e, 

por conseguinte, não aceitam custos irrecuperáveis (sunk costs)
135

. E é neste ponto que o 
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modelo neoclássico falha: ele não presta atenção nas perdas irrecuperáveis e, por isso, faz 

previsões ruins
136

. Por isso que empresas, por exemplo, recorrem a uma nova gestão ou 

contratam consultores quando estão em declínio. É uma tentativa de trazer indivíduos que 

não carregam a relutância de aceitar a derrota e seguir tomando decisões erradas, e não 

porque os dirigentes anteriores tinham menos competência
137

. 

 A racionalidade limitada aponta que as habilidades cognitivas do ser humano não 

são infinitas como o modelo da escolha racional busca descrever
138

. Para a solução de 

problemas de média ou grande complexidade o indivíduo raramente dispõe da informação 

necessária para a sua solução ou, se dispõe, não tem capacidade para avaliar tudo 

corretamente. Por isso, atalhos mentais e anotações, por exemplo, são comuns para auxiliar 

a memória e minimizar os erros em suas decisões que acarretem maiores custos. No 

entanto, a utilização destes simplificadores para ativar a memória não significa que 

necessariamente fará com que a pessoa chegue ao melhor resultado racionalmente 

desenvolvido. Utilizar-se dele é perfeitamente racional como meio de reduzir o tempo e 

trabalho, mas o seu resultado não é sempre o melhor
139

.  

 Richard Thaler
140

 menciona um exemplo interessante para ilustrar o problema. 

Considerando dois trechos de uma linha de trem, de uma milha cada, que se encontram ao 

final, formando uma linha reta. Nas pontas que não se encontram, os trilhos estão presos, 

mas tanto no meio quanto na ponta que se encontram, soltos. Por causa do sol, eles se 

aquecem e dilatam, expandindo cada um uma polegada. Em razão de uma das pontas estar 

presa ao solo, eles só podem expandir para cima, formando um triângulo pitagórico. A 

pergunta é: quanto o trilho subiu acima do chão? 

 A resposta é obtida pela simples aplicação do teorema de Pitágoras, o qual o 

resultado é de 29,7 pés. Ainda que o cálculo seja relativamente simples, a maioria das 

pessoas não chega intuitivamente nem perto desta resposta. Arriscam que o trilho subirá de 

uma a três polegadas porque comparam com a distância da dilatação. 
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 Neste ponto é que fica evidenciada a diferença entre o homo economicus da 

Economia neoclássica e o homem real apontado pela Economia Comportamental: enquanto 

aquele diria a exata resposta – ou pelo menos um valor aproximado –, este tem uma 

resposta totalmente fora da realidade dos fatos, ainda que tenha um mínimo de 

conhecimento sobre o funcionamento das leis da física e de matemática.  

 Esta diversidade de tratamento advém do fato de que, conforme apontam Daniel 

Kahneman e Amos Tversky
141

 em sua teoria do prospecto (prospect theory), a Economia 

neoclássica é normativa e descritiva ao mesmo tempo, sendo que nem sempre aquilo que é 

previsto racionalmente é verificado na prática em razão de outros fatores não inseridos no 

modelo. Em seu estudo verificaram que a maneira como a informação é apresentada afeta 

as preferências, sendo que racionalmente a escolha não deveria mudar. A teoria aos poucos 

se mostra interessante para o Direito
142

.  

 A Economia Comportamental, por sua vez, separa os dois propósitos, permitindo 

uma previsão mais precisa do comportamento humano sem deixar de utilizar além do mais 

os instrumentos clássicos da Economia. A escolha racional da Economia neoclássica não 

deixa de ser um modelo que serve como primeira aproximação ao problema, mas não 

descreve fielmente o fenômeno. É preciso dar um passo a mais. 

 Para a situação observada por Kahneman e Tversky da apresentação da informação, 

nota-se que há uma enorme influência da Psicologia Cognitiva, a Heurística, na 

interpretação das ações humanas. O homem é incapaz de julgar corretamente pequenas 

probabilidades, ignorando-as completamente. No entanto, quando há um exemplo próximo 

do perigo, a avaliação do risco é superestimada
143

. É a chamada heurística disponível 

(availability heuristic), que faz com que pessoas desistam de viajar de avião em razão da 

ocorrência de um acidente aéreo no dia anterior. O homo economicus nunca deixaria de 

viajar, pois verificaria a baixa probabilidade de um novo acidente aéreo, já que a Economia 

neoclássica mistura seu aspecto normativo com o descritivo. Não deixa de ser o mesmo 

fundamento do que acontece com problemas complexos como o dos trilhos mencionado 

anteriormente, que mediante a heurística há uma simplificação imperfeita do problema. 
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 Aplicada à Law and Economics, a Economia Comportamental tenta encontrar 

explicações sobre como a lei afetará o comportamento humano, como a lei pode ser 

utilizada para alcançar certos fins como deter comportamentos socialmente indesejáveis e, 

acima de tudo, entender de maneira mais ampla os fins do ordenamento jurídico conforme 

as incertas preferências humanas. Em outras palavras, amplia as tarefas positiva, 

prescritiva e normativa da Economia neoclássica, respectivamente
144

. 

 No item 1.2.3.2. foi estudado o teorema de Coase que, em linhas gerais, define que 

em um mercado sem custos de transação ou que estes sejam mínimos, os recursos sempre 

serão realocados para onde haverá a maior eficiência. Neste sentido, no embate entre 

interesses contrapostos, aquele que mais valoriza um bem será contemplado. Um juiz neste 

contexto só teria o poder de apontar aquele que tem o dever de pagar. 

 Para testar a realidade deste argumento, Richard Thaler, Daniel Kahneman e Jack 

Knetsch conduziram em sala de aula um experimento simples
145

. Em um grupo de quarenta 

e quatro pessoas, eles distribuíram aleatoriamente vinte e duas canecas com a insígnia da 

Universidade de Cornell, aonde realizaram o experimento. Os que receberam as canecas 

eram proprietários dela e potenciais vendedores. Os que não receberam – os potenciais 

compradores – puderam examinar as canecas para que pudessem ter as mesmas 

informações sobre o objeto. Cada caneca custava $6, mas todos os envolvidos puderam dar 

o seu valor privativo. Assim, o preço das mercadorias acabaria sendo determinado pela 

regra da oferta e demanda.  

 Em um pedaço de papel, os proprietários deviam responder a uma série de questões 

que, a cada aumento ou diminuição sucessiva de $0,50, deviam responder se vendiam ou 

não vendiam a caneca. Já os potenciais compradores deviam fazer o mesmo, mas 

respondendo o quanto estavam dispostos a pagar pela caneca. O menor valor que alguém 

estivesse disposto a vender e o maior que estivesse a pagar seriam os chamados “preços de 

reserva”.  

 Feito isso, foi iniciado o mercado, com todos os “preços de reserva” hierarquizados 

do menor para o maior no caso dos vendedores e do maior para o menor no caso dos 
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compradores. Assim foi feita uma combinação do maior preço ofertado com o menor 

exigido, como se fossem vendas. 

 Se o teorema de Coase previsse corretamente, dentre os quarenta e quatro alunos, as 

canecas seriam distribuídas entre os vinte e dois que mais as valorizassem. Afinal, com a 

simetria de informações pelo exame das canecas por todos e a ausência de custos de 

transação, não há como realocar os recursos de maneira diferente. Dessa maneira, seriam 

realizadas onze vendas, ou ao menos um número próximo disto. 

 Não foi o que aconteceu. Realizado o experimento por quatro vezes consecutivas, o 

número de vendas foi de quatro, uma, duas e duas. Os que receberam a caneca relutaram 

em vendê-la, enquanto que os que não a tinham não se mostraram muito tendentes a 

comprá-la. Ademais, o preço de reserva médio dos vendedores foi de $5,25 em todas as 

vezes, enquanto que o preço de reserva médio dos compradores foi de $2,75 em uma e 

$2,25 nas demais. 

 O que justifica a diferença de resultados entre a realidade demonstrada pelo 

experimento e a previsão do teorema de Coase? A resposta está no chamado “efeito de 

dotação” (endowment effect) trabalhado na Psicologia e na Economia Comportamental, 

que consiste na ideia de que as pessoas têm a tendência de valorizar mais alguma coisa 

simplesmente porque as têm
146

. Em outras palavras, ao invés de tomar a decisão que 

racionalmente parece correta – como vender ou comprar as canecas quando o valor 

oferecido por ela for alto ou baixo, respectivamente – escolhem uma opção 

economicamente menos eficiente.  

 O efeito de dotação parece ser instantâneo e as causas apontadas são várias a 

depender de a investigação estar sendo realizada na Psicologia ou na Economia. Como 

para este estudo interessa as respostas dadas pela Economia, a reflexão se dará somente 

neste campo. Para a Economia neoclássica a explicação está na própria teoria evolutiva 

darwiniana. O ser humano evoluiu para resistir às injustiças e prestar atenção às perdas 
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irrecuperáveis. Logo, o efeito de dotação nada mais é do que a descrição de um fenômeno 

já observado e de simples explicação
147

.  

 Já a Economia Comportamental aborda de maneira diferente. Entende que há 

decorrência da teoria do prospecto, em que no jogo de probabilidades que envolve algum 

risco, o ser humano com sua limitada racionalidade não faz boas avaliações dos ganhos e 

perdas envolvidos. Aliado a isso, o ser humano por natureza tem uma grande aversão à 

perda e, por isso, tende a se manter inerte (status quo bias). O simples fato de a pessoa se 

desfazer de algo cria um sentimento de perda e, por isso, o preço privativo dado à coisa é 

aumentado para que se desfaça dela. Assim, para haver uma mudança, é preciso que haja 

um bom motivo para tanto ou apesar de este existir
148

. 

 Sobre o teorema de Coase também foi explicado no item 1.2.3.2. que as próprias 

partes poderão realizar uma renegociação independentemente da decisão judicial para que 

se altere a alocação de recursos de forma mais eficiente se assim for verificado, ainda que 

em contradição com a determinação judicial. Em um cenário em que os custos de transação 

seriam mínimos, as partes não hesitariam em definir seus direitos de forma diferente. 

 Só que a realidade insiste em não condizer com as expectativas teóricas. Ward 

Farnsworth entrevistou advogados estadunidenses de aproximadamente vinte processos de 

alta litigiosidade em que houve sentença ao final. Em nenhum deles as partes ao menos 

tentaram negociar um acordo para contornar a decisão judicial, mesmo os custos de 

transação sendo baixos e com terceiros notando uma boa perspectiva para tanto. Ademais, 

os advogados deixaram claro que mesmo se a sentença fosse para a parte contrária, ainda 

assim a renegociação não ocorreria
149

. 

 A Economia neoclássica explicaria essa falta de renegociação pela informação 

assimétrica, o que não deixa de ser uma boa explicação, porém parcial. Se ao menos 

tivesse se iniciado uma renegociação e ela fosse frustrada, talvez a fizesse sentido a 

diferença de informação entre as partes ter sido um impedimento. Contudo, a renegociação 

nem ao menos teve início, explicitando uma independência da quantidade de informações 

compartilhadas. 
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 O efeito de dotação parece explicar mais satisfatoriamente este entrave. Como a 

parte já recebeu a manifestação judicial sobre seu caso, ela tende a ficar inerte acerca de 

uma futura renegociação. O direito já foi reconhecido e pode ser exigido o seu 

cumprimento, não havendo sentido, na cabeça da parte vitoriosa, conceder qualquer 

vantagem ao derrotado. Além disso, houve um considerável investimento em advogados, 

provas e demais custas ao longo de todo o trâmite processual, fazendo com que o vencedor 

se entenda merecedor daquele direito na sua integridade. Aliado à animosidade existente 

entre as partes, a renegociação nem ao menos é cogitada por elas
150

. 

 O caso é interessante para se pensar em conjunto com a teoria do inadimplemento 

eficiente. Imaginando um contrato em que comprador e vendedor determinam a venda de 

certa mercadoria. Como remédio contra o inadimplemento do vendedor, as partes elegem a 

prestação específica (specific perfomance), ou seja, não havendo a transferência da 

mercadoria, o comprador poderá exigir judicialmente a sua entrega
151

. O vendedor recebe 

oferta mais interessante de terceiro, desejando, destarte, descumprir o contrato com o 

comprador. Havendo o inadimplemento, o comprador propõe ação judicial e sai vitorioso, 

com ordem judicial de entrega da mercadoria.  

 Qual medida deveria o vendedor tomar? Para a ciência econômica tradicional, o 

vendedor deveria entrar em contato com o comprador para “comprar” o direito de 

propriedade sobre a mercadoria. Este, por sua vez, cobrará o valor do bem mais um 

acréscimo que o indenize e retire parte do lucro do vendedor
152

. Chegando a um acordo 

sobre o valor, ambas as partes sairiam melhor do que estariam se o contrato fosse 

cumprido. Logo, a quebra teria sido eficiente. 

 Pelas conclusões tiradas acima tendo por base o aspecto descritivo da Economia 

Comportamental, a solução do parágrafo anterior dificilmente ocorreria se a animosidade 

entre as partes fosse alta. Não haveria espaço para o diálogo e para o pensamento racional 

de maximização dos lucros. Os custos de transação havidos com o processo provavelmente 
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já seriam impeditivos e o comprador abrir mão de receber a mercadoria após a vitória no 

tribunal é um cenário muito distante da realidade. 

 Ademais, na renegociação para a “compra” do direito de propriedade do comprador 

é difícil prever se a indenização requerida bem como a parcela do lucro exigida seriam 

razoáveis a ponto de permitir o negócio. Novamente, a animosidade existente poderia 

ensejar ofertas de complicada aceitação ou de truncadas tratativas. Outrossim há o efeito de 

dotação: o comprador terá o sentimento que a mercadoria é essencialmente sua, e ao 

comparar sua avaliação depois do contrato e da decisão judicial é bem diferente de avaliá-

la com a média de preços no mercado
153

. 

 Isto tem a ver também com o conceito de equidade. O ser humano se preocupa com 

aquele que o trata bem e, ao menos em situações ordinárias, não se comporta unicamente 

com o objetivo de prejudicar o próximo. Entretanto, não significa dizer que não haja 

preocupação com os próprios interesses a ponto de superestimá-los. Não são conceitos 

antagônicos: há a preocupação com o outro, desde que o próprio bem estar igualmente 

esteja garantido
154

. 

 Tal visão parcialmente distorcida das relações ajuda a explicar as negociações 

frustradas. Mesmo que as circunstâncias criem uma expectativa de que haverá um acordo, 

a proteção aos próprios interesses criam impedimentos intransponíveis. A assimetria das 
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informações ajuda a explicar o fenômeno, sobretudo a falta de sinalização e detecção
155

. O 

comprador deseja proteger demasiadamente seus interesses e, com isso, não aceita uma 

renegociação, ainda que mais eficiente. 

 Aliado a isto, a ideia negativa que carrega o descumprimento do pactuado impacta 

diretamente na disposição das partes em chegar a um entendimento. O simples fato de uma 

delas não conseguir visualizar a eficiência econômica da medida já cria uma barreira 

natural à mudança de status quo bias. Neste sentido é que se pode verificar numa aplicação 

clara da teoria do prospecto: o meio de apresentação da informação do pagamento da 

indenização e do inadimplemento do contrato em favor de oferta de terceiro faz toda a 

diferença. 

 Embasado então na teoria do prospecto, parece ser necessário novo enquadramento 

(framing and editing) da teoria do inadimplemento eficiente: compreender que o 

inadimplemento não é um mal por si só e que dele se pode obter vantagens também. Mais 

que isto, que o inadimplemento está contido igualmente no curso normal de vigência de 

um contrato pela dinâmica das relações sociais que o estruturam. Assim sendo, esta nova 

representação do problema pode ensejar uma nova postura das partes, talvez mais do que 

meros hábitos e costumes que adotem
156

. 
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CAPÍTULO 2 – A EFFICIENT BREACH THEORY NO DIREITO 

ESTADUNIDENSE 

 

 2.1. Ideias preliminares sobre o Direito Contratual no direito estadunidense: a 

Teoria Econômica do Contrato 

  

 Antes de discorrer propriamente sobre a efficient breach theory, é necessário 

destacar algumas peculiaridades do Direito Contratual estadunidense para que não se faça 

confusão com aquilo que é de costume encontrar nos sistemas de tradição da civil law, que 

é o caso brasileiro. Como não se trata do foco desse estudo, serão destacados somente 

temas pertinentes, sem a pretensão de esgotar o tema. 

 Um contrato poderá surgir a partir de uma promessa feita de uma pessoa a outra, 

seja de transferir um bem, seja de fazer alguma coisa, seja de não fazer alguma coisa. 

Prometer, todavia, não é certeza de cumprimento. E quando há uma quebra dessa 

promessa, a parte buscará o Estado, representado pelo sistema judiciário, para forçar o 

inadimplente a cumprir sua obrigação.   

 O Direito Contratual nos Estados Unidos surge para responder duas questões 

fundamentais
157

: “Quais promessas são exigíveis (enforceable)?” e “Qual deve ser o 

remédio por quebrar uma promessa exigível?”. As respostas estarão nas mãos do 

Legislativo, que criará normas para a regulamentação dos contratos, e das Cortes, que 

enfrentarão disputas contratuais objeto das ações que lhe são propostas. 

 Para responder à primeira questão, tanto a doutrina quanto as Cortes desenvolveram 

historicamente a bargain theory, a qual defende que para uma promessa ser exigível, é 

preciso que tenha havido antes uma negociação (bargain), na qual ambas as partes 

contribuíram e ofereceram contraprestações
158

. Neste sentido, uma simples promessa 
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unilateral, como um presente, por exemplo, não seria apta a ser exigível seu cumprimento 

por uma Corte. 

 A negociação é o diálogo que deve existir sobre o valor da promessa, em que as 

partes chegam a um acordo. Para a bargain theory, três elementos devem estar presentes 

nesse diálogo: a oferta, a aceitação e a consideração. Os dois primeiros não causam 

maiores dúvidas, pois se tratam da proposta feita por uma das partes e a concordância da 

outra. Uma parte deverá induzir a outra a celebrar o contrato (reciprocal inducement), 

entregando dinheiro, um bem, um serviço ou até mesmo outra promessa quando o contrato 

tem termo para o seu cumprimento. 

 O que será dado para induzir o cumprimento da promessa é a chamada 

consideração, o terceiro elemento do diálogo. Enquanto não houver a consideração, o 

contrato ainda está incompleto e, por consequência, não é exigível. Em vista disso, para a 

bargain theory, um contrato só poderá ser exigido perante uma Corte se houver a 

consideração
159

. 

 Essa doutrina em muito se difere da solução trazida pelos países que seguem a 

tradição da civil law, haja vista que nestes a vontade determinará a exigibilidade de uma 

avença. E referida diferença é tão crucial que não se costuma questionar perante a bargain 

theory o equilíbrio das obrigações. É suficiente que tenha havido a consideração para que 

se torne exigível perante uma Corte, o que pode se tornar um problema quando há uma 

desproporção entre as considerações
160

. 

 Outro problema consiste na falta de exigibilidade pela Corte mesmo que as partes 

assim queiram caso a promessa não tenha origem em uma negociação. Cooter e Ulen 

desenvolvem um exemplo que esclarece essa situação: 

 

Por exemplo, assuma que um comprador começa sua busca por um carro levando 

um Chevrolet novo para um test drive. Depois do test drive, o comprador planeja 

continuar sua busca visitando outros vendedores de carro. O vendedor quer 

induzir o comprador a considerar com cuidado a compra do novo Chevrolet. 

Consequentemente, o vendedor promete vender o novo Chevrolet ao comprador 

por um dado preço, desde que o comprador aceite dentro de uma semana. [...] O 
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comprador não quer perder seu tempo considerando a oferta cuidadosamente e 

depois descobrir que o vendedor não mais a quer. Consequentemente, o 

comprador quer que a promessa seja exigível. O vendedor sabe que é mais 

provável que o comprador considere a oferta cuidadosamente se ela for exigível, 

então o vendedor quer que ela assim o seja. Portanto, ambos querem que a 

promessa seja exigível. Apesar dos seus desejos, a bargain theory não permite a 

exigibilidade porque o comprador não deu nada ao vendedor em troca deste 

prometer manter a oferta em aberto
161

. 

  

 Com isso, nota-se que a bargain theory é muito mais dogmática do que responsiva, 

pois privilegia outros interesses, diversos dos das partes envolvidas na relação. Caso fosse 

responsiva, a preocupação seria muito mais com o bem-estar dos envolvidos, satisfazendo 

seus interesses. Diante disso e de situações como as trazidas no exemplo de Cooter e Ulen, 

as Cortes estadunidenses contemporâneas tem entendido a bargain theory como 

equivocada. 

 Por isso desenvolve-se nos Estados Unidos uma teoria econômica do contrato, 

baseada em uma regra que seja responsiva ao determinar situações que sejam Pareto 

eficientes. Assim, a eficiência econômica, aplicada ao Direito Contratual, determina que 

uma promessa possa ser exigível perante uma Corte caso as partes queiram que assim 

seja
162

. A função geral do Direito Contratual é, portanto, “minimizar o total dos custos de 

modelagem do contrato pelas partes, do de sua interpretação pelos tribunais e dos 

comportamentos ineficientes resultantes de contratos mal redigidos ou incompletos
163

”. E 

isso traz diversas consequências práticas benéficas para a relação contratual que 

evidenciam os próprios propósitos da teoria econômica do contrato. 

 O primeiro propósito é permitir a cooperação entre as partes, convertendo situações 

em que não há cooperação em soluções cooperativas. Para explicar essa primeira 

consequência, pode-se valer de um exemplo utilizando a Teoria dos Jogos, como 

trabalhado no item 1.2.3.1. do Capítulo 1. 

 O comprador resolve adquirir determinada mercadoria do vendedor e paga em 

adiantamento $10. Caso o vendedor coopere e entregue referida mercadoria, tanto o 

comprador quanto o vendedor terão um lucro somados de $10, isto é, $5 para cada. Neste 

                                                           
161

 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law &  Economics. 5ª ed. Harlow: Pearson Addison-Wesley, 2008. 

p. 201. 
162

 Ibid., p. 202. 
163

 Tradução livre do original visto em WITTMAN, Donald. Economic Foundations of Law and 

Organization. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 194. 



84 

 

exemplo, o contrato não é exigível por uma Corte. No jogo o contrato se formaria da 

seguinte maneira: 

 

  Vendedor 

 

 

 

Comprador 

 Cooperar Apropriar-se 

 

Pagar 

5 10 

5 -10 

 

Não pagar 

0 0 

0 0 

 

 Havendo cooperação, tanto comprador quanto vendedor recebem um lucro de $5, 

com o comprador recuperando o seu investimento de $10. Se o vendedor resolver não 

colaborar e se apropriar do valor transferido pelo comprador, não haverá lucratividade 

alguma, pois nada irá ser produzido. Assim, o comprador terá uma diminuição de $10 e o 

vendedor ganhará $10. Nessa situação, a melhor jogada do comprador é não pagar, haja 

vista que nada impede que o vendedor se aproprie dos valores, sendo esta a sua melhor 

jogada. Se o comprador não pagar, logo não haverá contrato e, por conseguinte, nenhuma 

lucratividade para ambas as partes, sendo indiferente a cooperação ou apropriação. 

 Contudo, o jogo se altera caso o contrato se torne exigível: 

 

  Vendedor 

 

 

 

Comprador 

 Cooperar Apropriar-se 

 

Pagar 

5 -5 

5 5 

 

Não pagar 

0 0 

0 0 

 

 No caso de pagamento com cooperação do vendedor, o resultado é o mesmo da 

situação anterior. Igualmente ocorre no caso de não pagamento. Entretanto, se houver 

apropriação pelo vendedor, isto é, um inadimplemento com a possibilidade de se exigir 
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judicialmente o cumprimento do contrato, o comprador terá que compensar o comprador: 

deverá devolver os $10 recebidos e mais $5 que era esperado de lucro
164

. Assim, será 

responsável por $15, ficando com um prejuízo de $-5. 

 A partir desse exemplo pode-se concluir que a melhor alternativa para o Direito 

Contratual é tornar a lei responsiva, admitindo que as partes possam exigir das Cortes o 

cumprimento dos contratos, haja vista fomentar a cooperação. Cria-se um compromisso 

entre as partes forte o suficiente – com alto custo de responsabilidade – para impedir o 

inadimplemento. 

 Para haver a cooperação e compromisso esperados, também é necessário que as 

partes informem da melhor maneira possível as circunstâncias que podem afetar a relação 

contratual como o prazo, o preço, os objetivos, etc. Por isso, a informação se apresenta 

como outro aspecto importante da teoria econômica contratual: fomenta a colaboração de 

todos a partir da revelação de dados necessários ao bom desenvolvimento do contrato, 

realizando uma melhor alocação dos riscos
165

. 

 Neste ponto se encaixa o problema da informação assimétrica trabalhada 

anteriormente no item 1.2.3.3. do Capítulo 1. A assimetria pode impedir o mútuo benefício 

que as partes poderiam extrair do contrato e, por consequência, reduzir ou impedir a sua 

eficiência. Para que isto não aconteça, o Direito Contratual precisa intervir obrigando as 

partes a revelarem determinadas informações e as encorajando a revelar aquilo que 

beneficiará o bom relacionamento contratual.  

 Terceiro propósito da teoria econômica do contrato é fazer com que o cumprimento 

do pactuado seja realizado da melhor maneira possível. O direito estadunidense nesse 

ponto se diferencia em certa medida da tradição dos países de civil law, pois privilegia o 

ressarcimento das chamadas expectation damages, isto é, indenização que visa colocar a 

parte na situação que estaria caso o contrato fosse cumprido, mais do que compensar pelas 

despesas incorridas pela crença da sua execução (reliance damages)
166

. As modalidades de 

dano serão estudadas adiante. 
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 Diante disso, começa a se desenvolver a ideia de que a quebra contratual não é um 

mal por si só, mas parte da relação contratual que deve ser levada em conta quando da sua 

execução. Surge o que se denomina de indifference principle, que torna a parte indiferente 

entre a outra cumprir ou se tornar inadimplente em razão do montante em danos que esta 

pagará alternativamente ao cumprimento do contrato
167

. 

 Nisso há um estímulo à confiança, explicitando o quarto propósito da teoria 

econômica do contrato. Com o pacto, há uma mudança de postura das partes induzidas pela 

promessa de cumprimento de sua obrigação, o que faz com que haja um aumento no valor 

deste contrato, tanto no aspecto subjetivo – pela importância dada à parte ao seu objeto – 

quanto no preço. Sendo assim, a quebra contratual incorre igualmente em uma quebra de 

confiança, fazendo com que a parte culpada indenize os danos decorrentes desta frustração 

(reliance damages). A teoria econômica do contrato, consequentemente, precisa assegurar 

da melhor maneira possível a confiança das partes. 

 Outro propósito é a minimização dos custos de transação de negociação dos 

contratos ao prever padrões de termos e regulações. É a ideia central dos contratos 

desenvolvida por Wittman, a qual foi feita referência alhures: a modelagem e interpretação 

devem ter seus custos reduzidos
168

. Isso pode ser atingido tanto por um contrato que aloca 

explicitamente os riscos quanto por uma regulamentação que trace diretrizes básicas 

quanto a isso. Ou, ainda, o contrato pode se manter silente sobre determinados riscos 

voluntariamente (rational gap), quando o custo para alocá-los é maior do que de alocar a 

perda diante da probabilidade de sua ocorrência
169

, como visto no Capítulo 1, item 1.2.3.2. 

quando foi tratado dos contratos incompletos. 

 É importante do mesmo modo que haja um mínimo de padronização para que as 

Cortes possam preencher as lacunas contratuais de casos que são a elas apresentados. 

Servirão como um guia regido pelo Teorema de Coase de que a lei deve induzir um 

comportamento eficiente ao diminuir os custos de transação
170

. Em alguns casos, é 
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interessante que a padronização seja imperativa (mandatory rule) por impedir que as partes 

a derroguem por convenção. Em outros, que seja supletiva (default rule), admitindo 

derrogação pelas partes. Tudo dependerá dos custos e riscos envolvidos para determinar 

quando uma ou outra é mais conveniente
171

. 

 Tudo isso servirá de fomento a uma relação mais duradoura entre as partes, 

solucionando o problema da cooperação sem depender das Cortes para tornar os contratos 

exigíveis.  

 Mesmo com os esforços de uma bem construída teoria para o Direito Contratual, 

não há como fazer com que todos os negócios celebrados sejam cumpridos. Por isso 

também deve haver preocupação com a inexecução, que pode se dar pela falha no 

cumprimento na data avençada ou pela rescisão antecipada, indicando à parte contrária que 

não poderá adimplir ou não quer assim agir voluntariamente
172

. 

 Como consequência, a parte culpada será obrigada a pagar pelos danos causados ou 

ser forçada a cumprir com sua obrigação. São os chamados remédios, que servirão de 

incentivo de maneiras diversas para compelir a celebração do contrato e cumprimento de 

suas cláusulas, sendo que podem ser acordados pelas partes ou impostos por uma Corte. 

Essas situações serão estudadas a partir do item 2.3 infra, haja vista que particularmente 

interessam ao desenvolvimento da efficient breach theory.  

 

 2.2. Origem e conceito da efficient breach theory 

 

 Em 1970, Robert L. Birmingham
173

 escreveu artigo em que defende que a quebra 

contratual, em determinados casos e condições, seria socialmente eficiente. Ao invés de 

considerar que as medidas para indenizar a parte prejudicada pelo inadimplemento seriam 

meras aplicações de conceitos de justiça natural, isto é, que os remédios contra a 

inadimplência devam se estruturar em princípios morais, entende que as considerações 
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sobre eficiência econômica são mais do que suficientes como justificativa. Com isso, diz 

ele, há um encorajamento à realocação otimizada dos fatores de produção e das 

mercadorias sem causar instabilidade de expectativas. A substituição do adimplemento por 

uma compensação monetária seria mais do que suficiente para deixar a parte prejudicada 

na mesma situação que estaria caso o contrato fosse cumprido. Dois anos depois, Richard 

Posner, com sua obra Economic Analysis of Law, ajudou a difundir a teoria. 

 Esse conteúdo serviu de base para que, quase uma década depois, Charles J. Goetz 

e Robert E. Scott
174

 estabelecessem a expressão efficient breach theory (teoria do 

inadimplemento eficiente) para definir o encontro da Análise Econômica do Direito com o 

Direito Contratual no tema da inadimplência voluntária, envolvendo a sua justa 

compensação, a liquidação de danos e a devida aplicação de penalidades. Para eles, a 

maneira mais eficiente para as partes de compensar as consequências do inadimplemento é 

estabelecerem, voluntariamente, cláusulas contratuais de liquidação dos danos, e não se 

limitarem a uma imposição legal de instrumentos para tanto.  

 Desse modo, a efficient breach theory defende que a quebra de um contrato é 

eficiente e desejável se o ganho da parte excede seu lucro esperado com o adimplemento, 

bem como excede os gastos que com o pagamento da indenização pelas perdas e danos da 

parte contrária. Ao final, ninguém fica em situação pior que a anterior e ao menos uma das 

partes se encontra em situação melhor, isto é, a quebra pode ser classificada como Pareto 

superior
175

. Poderá servir tanto para perseguir ganhos com o inadimplemento quanto evitar 

perdas. A quebra, então, é economicamente esperada e incentivada a ser cometida
176

, pois 

maximiza o bem estar social
177

. 

 Assim como Gregory Klass
178

 afirma, a efficient breach theory talvez seja o aspecto 

da análise econômica que seja mais conhecido e, ao mesmo tempo, mais criticado dentro 

do Direito Contratual. Enquanto a lei parece querer a manutenção e cumprimento das 
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avenças celebradas entre as pessoas, já que o inadimplemento parece ser moralmente 

errado e não deve ser encorajado, a efficient breach theory enfatiza a voluntariedade das 

partes, que buscará a melhor forma de atender aos seus próprios interesses. 

 Esse não deixa de ser, contudo, o conceito mais simples e difundido da teoria e, 

justificadamente, mais criticado. Afinal, seu campo está em um mundo imaginário em que 

os custos de transação são iguais à zero, havendo somente verificação da eficiência no 

próprio inadimplemento
179

. Enquanto os juristas ainda debatem sobre sua aplicabilidade 

nos sistemas jurídicos contemporâneos, economistas já deram um passo além e 

desenvolveram desdobramentos mais complexos
180

. Neste sentido, após o estudo de seus 

aspectos elementares através da teoria mais simples, será feita uma reflexão sobre os novos 

modelos de inadimplemento eficiente. 

 A efficient breach theory acaba por destacar uma característica peculiar dos países 

que adotam o sistema do common law, sobretudo do ordenamento jurídico estadunidense: 

tanto a prestação principal quanto as penalidades pecuniárias pelo inadimplemento podem 

ser vistas como obrigações alternativas, assim como defendem MacLeod
181

, Daniel 

Markovits e Alan Schwartz
182

 e, como algo negativo, Oliver Wendell Holmes
183

. Não 

significa, todavia, que a ideia é aceita de forma unânime, pois há aqueles a negam, 

vislumbrando-a como moralmente errada em certas circunstâncias
184

 ou em todas
185

, como 

uma quebra de confiança
186

 ou que há uma diferença na natureza das obrigações
187

. Esse 

problema será mais bem desenvolvido adiante no item 2.5. 
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 A teoria do inadimplemento eficiente do contrato é uma solução para o problema 

apresentado por Lon Fuller e William Perdue em artigo publicado em 1936
188

, em que 

identifica três interesses para a vítima do inadimplemento na obtenção de proteção, 

correspondendo cada uma delas a uma medida de dano. O primeiro, que deverá a parte 

inadimplente providenciar à parte inocente os ganhos esperados com a transação 

(expectation damages), colocando esta em uma posição que teria ocupado caso o contrato 

fosse cumprido. O segundo, que a parte inadimplente deve compensar a parte inocente de 

qualquer mudança em seu status baseada na confiança de que a primeira iria cumprir o 

pactuado, pois com isso incorreu em gastos (reliance damages). O terceiro diz que, com o 

inadimplemento de uma parte, esta deve restituir qualquer benefício que a outra a 

providenciou (restitution damages). 

 Para Lon Fuller e William Perdue, os dois últimos interesses são fáceis de intuir, 

pois houve uma mudança de situação da parte inocente em razão da avença. Por isso, a 

compensação é devida. Entretanto, o primeiro é de difícil fundamentação, haja vista que a 

lei estaria compensando a parte por algo que ela nunca teve
189

. 

 Na linha de pensamento dos adeptos da Análise Econômica do Direito, a solução 

vem da sua maior premissa no âmbito contratual: o contrato só deverá ser cumprido se não 

resultar em um uso ineficiente de recursos, sendo os instrumentos contra o inadimplemento 

apenas um incentivo ao cumprimento quando for benéfico à parte. E dentre os três 

interesses, somente os danos gerados pela expectativa do cumprimento do contrato é que 

providenciam esse incentivo quando for eficiente. Por isso, é interessante que a partir de 

agora se entenda o que são esses danos. 

 

 2.3. Danos pela expectativa (expectation damages) 

 

 Os interesses identificados por Lon Fuller e William Perdue recebem especial 

atenção nos Estados Unidos, classificando-os em interesse pela expectativa (expectation 
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interest), interesse pela confiança (reliance interest)
190

 e interesse na restituição (restitution 

interest). Cada um deles, nessa ordem, tem correspondência com as três situações 

destacadas no item anterior. O Restatement (Second) of Contracts
191

, em seu § 344, traz 

suas definições: 

 

§344. PROPÓSITOS DOS REMÉDIOS 

Os remédios judiciais, sob as regras presentes neste Restatement, servem para 

proteger um ou mais dos seguintes interesses do credor: 

(a) seu interesse pela expectativa, que é o seu interesse em ter o benefício do 

negócio ao ser colocado em posição equivalente a que ele estaria se o contrato 

tivesse sido adimplido, 

(b) seu interesse pela confiança, que é o seu interesse de ser reembolsado pelas 

perdas causadas pela confiança no contrato, sendo colocado em posição 

equivalente a que ele estaria se o contrato não tivesse sido celebrado, ou 

(c) seu interesse na restituição, que é o seu interesse em ser restituído de 

qualquer benefício que ele conferiu para a outra parte
192

. 

 

 Na ocorrência de um inadimplemento, a parte culpada precisa observar referidos 

interesses, exigíveis por meio dos instrumentos à disposição da parte prejudicada. Dessa 

maneira serão constituídas as perdas e danos que servirão de indenização. E no caso 

específico da efficient breach theory, mesmo com a compensação feita pela parte culpada, 

ainda assim o lucro excederá os gastos. 

 O interesse pela confiança, ressarcido por reliance damages, é equivalente a parte 

dos danos nos países de que seguem o sistema da civil law. Tudo aquilo que foi gasto pela 

parte prejudicada para cumprir com o contrato deve ser ressarcido, pois o inadimplemento 

a deixou em posição pior do que se o contrato não existisse. Assim, o ideal é que os danos 

nesse tópico sejam ressarcidos a ponto de, em última análise, ser indiferente para a vítima a 

quebra ou a inexistência do contrato
193

. 

 Os opportunity costs, já trabalhados no item 1.2. do Capítulo 1, não deixam de ser 

uma extensão das reliance damages. Isso porque a parte celebrou o contrato confiando no 
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seu adimplemento, deixando de contratar com alternativa – por vezes mais vantajosas, 

pecuniariamente falando, que pode ter percebido posteriormente – disponível no mercado. 

Assim, embora não mencionado expressamente no dispositivo, é possível que a parte seja 

indenizada pelos opportunity costs damages que, se ressarcidos perfeitamente, deixa a 

vítima indiferente entre a quebra e o adimplemento do melhor contrato alternativo
194

.  

 Já o interesse pela restituição é ressarcido por meio do restitution damages que, 

caso a parte prejudicada tenha adiantado algum valor ou bem a parte inadimplente, esta 

deverá restituir aquilo que lhe foi dado.   

 Especial atenção deve ser dada ao interesse pela expectativa. Afinal, é através dele 

que a parte prejudicada será indenizada a ponto de ser colocada em posição correspondente 

a da hipótese de adimplemento. Isso não significa que deverá o contrato ser forçadamente 

adimplido pela parte contrária por meio da indenização. Na verdade, a posição que a parte 

se encontrará com as expectation damages é a decorrente do benefício que auferiria com o 

cumprimento da prestação pelo devedor
195

. É o que no ordenamento jurídico brasileiro e 

geralmente nos países de tradição civil law se chama de lucros cessantes (lucrum cessans) 

ou danos positivos
196

. 

 Em um singelo exemplo: “A” oferece a venda de determinado produto para “B” por 

$100, com termo em 20 de janeiro. No dia 19 de janeiro, o preço do produto no mercado 

sobe para $120 e “A” se recusa a cumprir o pactuado com “B”. Nessa situação, os danos 

pela expectativa serão medidos pelo resultado da subtração entre o valor contratado e o da 

valorização, ou seja, serão de $20. 

 A compensação por danos de expectativa levam a parte a se encontrar na desejável 

posição vantajosa que estaria com o cumprimento da avença, mas não significa que todo e 

                                                           
194

 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law &  Economics. 5ª ed. Harlow: Pearson Addison-Wesley, 2008. 

p. 250. 
195

 Disposição semelhante é encontrada também no Uniform Commercial Code, no § 1-305(a): 

§ 1-305. Remédios a serem livremente administrados 

(a) Os remédios providenciados pelo Uniform Commercial Code devem ser livremente administrados para o 

fim de que a parte prejudicada seja colocada numa posição equivalente àquela que estaria se a outra parte 

tivesse adimplido mas tanto as perdas consequenciais quanto especiais ou penais podem ser ressarcidos, 

exceto se especificamente previstos no Uniform Commercial Code ou pela regra de outra lei. (Tradução livre 

do original) 

Importante destacar que o Uniform Commercial Code é um código-modelo aprovado pelo Congresso 

estadunidense contendo diversos dispositivos regulamentando as transações comerciais. Foi adotado por 

todos os estados, salvo a Louisiana que excepcionou o artigo 2º, preferindo manter a sua própria legislação 

acerca da compra e venda de mercadorias. 
196

 COOTER; ULEN, op. cit., p. 247. 



93 

 

qualquer benefício seria medida indenizável. Há limitações impostas pelos próprios 

precedentes, sendo o mais famoso o caso inglês Hadley v. Baxendale
197

, que deu origem à 

expressão Hadley rule (regra de Hadley), incorporada ao Restatement (Second) of 

Contracts no § 351.  

 Nele, o eixo da manivela de um moinho quebrou e o seu proprietário combinou 

com o fabricante que o encaminharia para que pudesse ser feito o novo. Para tanto, o 

proprietário contratou um serviço de entregas que prometeu entregar o eixo no dia 

seguinte. Entretanto, o serviço de entregas descumpriu o contrato e só entregou o eixo da 

manivela dias depois. O proprietário do moinho então processou o serviço de entregas 

pelos lucros cessantes no período em que poderia ter desenvolvido sua atividade caso o 

eixo tivesse sido entregue na data combinada. A Corte acabou decidindo que o proprietário 

poderia recuperar os danos naturais da violação – expectation damages -, mas os danos 

ditos especiais só poderiam ser recuperados caso a parte contrária tivesse ciência das 

circunstâncias individuais. 

 A Hadley rule consiste em diferenciar danos recuperáveis pela parte prejudicada 

pelo inadimplemento, sendo que só serão contemplados aqueles que ambas poderiam saber 

– uma razoável certeza (reasonable certainty) – e prever (foreseeability) que ocorreriam 

com a quebra. E esses elementos que terão como consequência a recuperação dos danos 

devem ser verificáveis no momento da celebração do contrato
198

. 

 A razoável certeza igualmente tem fundamento no § 352 do Restatement (Second) 

of Contracts, o qual define que não são recuperáveis os prejuízos por perdas além do 

montante que a evidência permite estabelecer com razoável certeza. A previsão, por sua 

vez, encontra fundamento no § 351, o qual define que os danos não são recuperáveis pelas 

perdas que a parte inadimplente não tinha razão para prever como um provável resultado 

para sua violação quando da celebração do contrato; só será previsível a perda decorrente 

do curso ordinário de eventos ou como resultado de circunstâncias especiais que a parte 

inadimplente tinha razão para conhecer. A Corte, então, poderá limitar a indenização 

excluindo a recuperação dos lucros cessantes, permitindo apenas a recuperação das perdas 
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decorrentes da confiança, ou se de outro modo concluir diante das circunstâncias por 

motivos de justiça para impedir uma compensação desproporcional.  

 Outrossim pode haver limitação pela aplicação da norma de mitigação (duty to 

mitigate the loss), que consiste em um agir razoável para evitar ou reduzir perdas e danos 

diante do inadimplemento da parte contrária, pois caso contrário sua indenização não terá 

direito à indenização ou esta será limitada
199

. A norma está presente no § 350 do 

Restatement (Second) of Contracts, a qual determina que as perdas e danos não são 

indenizáveis pela perda que a parte prejudicada poderia ter evitado sem indevido risco, 

ônus ou desonra. Isso não impede, contudo, de a parte prejudicada ser indenizada na 

medida em que fez esforços razoáveis mas sem sucesso para evitar a perda. 

 Há limitação, além do mais, no § 353 do Restatement (Second) of Contracts, 

especialmente ao abalo moral. Somente haverá indenização se também houver dano físico 

ou se a quebra contratual é de tal forma que um sério distúrbio emocional era um provável 

resultado. Contudo, conforme salienta Curtis, o abalo emocional não é frequentemente um 

resultado previsível do inadimplemento contratual e, por isso, geralmente as Cortes não 

entendem ser um dano indenizável
200

. 

 Outra limitação está presente no controverso caso Peevyhouse v. Garland Coal 

Mining Co
201

. O casal Peevyhouse, proprietários de uma fazenda, celebraram contrato com 

a mineradora Garland para que esta possa explorar a sua propriedade rural para extrair 

carvão mineral. Consta como cláusula contratual que após cinco anos, a mineradora 

deveria pagar royalties e restaurar a terra após a exploração. Passado o prazo, a mineradora 

se recusou a realizar a restauração porque o custo seria de vinte e nove mil dólares dada a 

natureza do serviço e os reiterados alagamentos no local. O casal Peevyhouse então propôs 

ação contra a mineradora, requerendo vinte e cinco mil dólares de indenização, mas o 

primeiro júri condenou esta a pagar o montante de cinco mil dólares.  

 A mineradora recorreu à Suprema Corte de Oklahoma e lá restou decidido que os 

fazendeiros só poderiam ser indenizados a 300 dólares, que seria o valor de melhoria da 

propriedade caso o serviço de restauração fosse realizado. Desse modo, seria um exagero a 
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indenização no valor do serviço em si de melhoria, pois em muito supera o valor de 

mercado do bem caso o contrato fosse cumprido. O caso gera controvérsias sobretudo 

porque dois dos juízes do caso estavam envolvidos posteriormente em um escândalo de 

propina e houve boatos que a mineradora influenciou indevidamente no resultado do 

julgamento. Não há, no entanto, qualquer comprovação
202

. Além disso, atualmente muitas 

Cortes se recusam a aplicar o precedente, sob a premissa de que os danos devem ser 

medidos pelo atual prejuízo causado, e não pelo valor hipotético de mercado
203

. 

 Limitar o interesse pela expectativa não é só uma questão de natureza jurídica, mas 

igualmente de motivação econômica. Se o interesse é atendido de maneira demasiada, a 

eficiência do inadimplemento se desfaz, pois o quantum indenizatório ultrapassa os ganhos 

da parte inadimplente. Consequentemente, a parte se vê obrigada a cumprir o que celebrou. 

Ainda que isso pareça inicialmente interessante, há de se levar em conta que um valor alto 

acaba por promover o cumprimento de contratos ineficientes no sentido de Pareto. Por 

outro lado, se o interesse recebe proteção deficiente, há um incentivo ao inadimplemento, 

pois qualquer melhor oferta será aceita e a compensação ao lesado não é significativa
204

. 

 Por isto, é ponto central para a efficient breach theory o desenvolvimento da 

proteção dos interesses pela expectativa e, por conseguinte, dos prejuízos advindos da sua 

inobservância: poderá ser causa de incentivo ou não para um inadimplemento eficiente. O 

importante é que com o atendimento ao interesse pela expectativa, através da indenização 

pelos prejuízos causados pela expectativa (expectation damages), nenhuma das partes se 

encontre ao final em situação pior do que a inicial. 

 Não se trata de um problema recente, pois já fora confrontado pela Corte inglesa de 

Exchequer Chamber em 18 de janeiro de 1848
205

. Neste julgamento, consolidou-se a ideia 

de que, diante de uma quebra contratual, a parte prejudicada deve ser posta na mesma 

situação como se o contrato tivesse sido cumprido, no que diz respeito aos prejuízos. E 

pelo que se constatou, a mesma ideia acabou se consolidando no direito estadunidense. 
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 Se a expectativa é de imprescindível proteção no caso de inadimplemento, se faz 

necessário o desenvolvimento de formas de medição dos prejuízos. Para tanto, o § 347 do 

Restatement (Second) of Contracts direciona a interpretação dos casos concretos: 

 

§ 347. Medida das perdas e danos em geral 

Sujeito às limitações previstas nos §§ 350-53, a parte prejudicada tem direito às 

perdas e danos baseadas no seu interesse pela expectativa, medidas por 

(a) a perda no valor para ela da prestação da outra parte causada por sua falha ou 

deficiência, mais 

(b) qualquer outra perda, incluindo perdas incidentais ou consequenciais 

causadas pelo inadimplemento, menos 

(c) qualquer custo ou outra perda que tenha sido evitado por não ter que 

prestar
206

. 

 

 Inicialmente o dispositivo faz menção às limitações previstas nos parágrafos 350 a 

353, já mencionadas alhures. Em seguida, frisa que as perdas e danos são baseadas na 

violação do interesse pela expectativa, o que mostra o privilégio deste perante os demais 

interesses
207

. E parte para três situações que buscam medir a extensão da reparação pelos 

prejuízos havidos. 

 O primeiro caso é o elementar para a efficient breach theory e trabalhado desde 

então com as expectative damages: a perda no valor aqui é justamente a posição que estaria 

se o contrato tivesse sido adimplido. Como houve a falha, a parte prejudicada não pôde 

fruir dos benefícios que alcançaria com o adimplemento. 

 Em seguida são tratadas as perdas incidentais e consequenciais. Os prejuízos 

incidentais, conforme consta nos comentários do § 347 do Restatement (Second) of 

Contracts, são os custos que a parte incorreu razoavelmente na tentativa de, com sucesso 

ou não, evitar o dano, assim como ocorre quando a parte realiza gastos para tentar realizar 

uma operação substitutiva. Já os prejuízos consequenciais são os danos pessoais e 

patrimoniais sofridos em razão do inadimplemento da outra parte.  

 Especificamente para o comércio, o Uniform Commercial Code disciplina 

similarmente os prejuízos consequenciais e incidentais que podem ser exigidos. O que 

muda é que para o vendedor é previsto somente o ressarcimento pelas perdas incidentais, 
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enquanto que para o comprador há a possibilidade de ressarcimento tanto para as perdas 

incidentais e consequenciais
208

. 

 Por fim, o próprio Restatement (Second) of Contracts define em seu § 345 quais são 

os instrumentos judiciais disponíveis à parte prejudicada para a proteção de seus interesses: 

 

§345. REMÉDIOS JUDICIAIS DISPONÍVEIS 

Os remédios judiciais disponíveis para a proteção dos interesses previstos no 

§344 incluem um julgamento ou ordem 

(a) concedendo uma quantia em dinheiro devida por previsão contratual ou como 

prejuízos, 

(b) exigindo a prestação específica do contrato ou exigindo a sua não realização, 

(c) exigindo a restauração de uma coisa específica para evitar o enriquecimento 

sem causa, 

(d) concedendo uma quantia em dinheiro para evitar o enriquecimento sem 

causa, 

(e) declarando o direito das partes, e 

(f) exigindo o cumprimento de uma sentença arbitral
209

. 

 

 Dos casos especificados, tem-se que os itens “a” e “d” se tratam do que se chama 

de liability rule, enquanto que os itens “b” e “c” tratam da property rule. O item “e” tem 

efeito meramente declaratório, e, destarte, não se fala em condenação. O item “f” pode se 

referir tanto a liability rule quanto a property rule. Ambas serão desenvolvidas nos itens 

seguintes. 
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 2.3.1. Regra de responsabilidade (liability rule) e compensação pelos danos 

 

 A ideia da liability rule advém da proteção legal dada a um direito quando o 

infrator deve pagar ao prejudicado uma quantia em dinheiro fixado por terceiro, como no 

caso de uma Corte. Com isso, o prejudicado receberá o benefício que teria caso a parte 

contrária tivesse cumprido com o seu dever. No caso do direito estadunidense, o valor de 

indenização pelos danos será determinado por uma Corte ou pelo júri, a depender da 

natureza do caso. É o instituto adequado à indenização das expectation damages. 

 Nesse sentido, quando aplicável a regra de responsabilidade, a parte infratora 

poderá adquirir – ao invés de cumprir – o objeto do negócio jurídico, desde que pague o 

valor acordado dos danos ou se submeta e cumpra aquilo que for estipulado pelo 

terceiro
210

. Ganha força a ideia de uma opção do potencial infrator, que escolherá cumprir 

com o pactuado ou pagar o equivalente em danos
211

. Há, então, uma preocupação ex post 

da parte, em que decidirá posteriormente se é mais interessante o cumprimento do 

pactuado ou pagamento dos danos. 

 A nomenclatura liability rule tem origem em artigo de Guido Calabresi e Douglas 

Melamed
212

, em que identificam as maneiras de se proteger um direito legalmente previsto, 

sendo a regra de responsabilidade uma das maneiras e a outra a property rule, a ser 

estudada em seguida. 

 Interessante questão que se coloca é se a liability rule é imperativa (mandatory 

rule) ou apenas supletiva (default rule). Afinal, se as perdas pela violação do interesse pela 

expectativa são recuperadas pela regra de responsabilidade, cogitar-se-ia a obrigatoriedade 

de as partes converterem em perdas e danos a obrigação de entrega ou prestação não 

cumprida. Predomina a ideia de que é supletiva ao invés de uma obrigatoriedade, até 
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porque há para as partes a possibilidade de estipularem uma cláusula diversa em que se 

obriga a prestação específica
213

. 

 

 2.3.1.1. Cláusula de danos liquidados (liquidated damages clause) 

 

 No contexto estadunidense, todavia, o mais comum é o estabelecimento da 

chamada cláusula de danos liquidados (liquidated damages clause). Seu objetivo é de 

antecipadamente estipular o valor da indenização caso uma das partes não cumpra com a 

sua obrigação contratual. São normalmente pactuadas quando o prejuízo é incerto diante 

das circunstâncias, sobretudo quando não há mercado para o objeto do contrato que torne 

possível a realização de uma operação substitutiva ou parâmetro satisfatório para medir as 

perdas com o inadimplemento
214

. Algumas Cortes, todavia, adicional ou alternativamente, 

requerem que a cláusula não seja substancialmente diferente da real perda, medida 

subsequentemente ao inadimplemento
215

. Sendo assim, a liability rule não só é 

compreendida como um padrão para o sistema jurídico estadunidense como é comumente 

adotado no conteúdo dos contratos por meio da cláusula de danos liquidados. 

 Nos Estados Unidos, o §356(1) do Restatement (Second) of Contracts trata do 

instituto: 

 

§ 356. Prejuízos Liquidados e Penalidades 

(1) Prejuízos pelo inadimplemento por qualquer das partes podem ser liquidados 

em acordo mas somente em um montante que é razoável à luz da antecipada ou 

atual perda causada pelo inadimplemento e as dificuldades de sua prova. Um 

termo fixando uma não razoável alta liquidação dos prejuízos não é exigível por 

razões de ordem pública como uma penalidade
216

. 

 

 Seguindo a mesma orientação, tendo redação semelhante o Uniform Commercial 

Code trata do instituto na Seção 2-718(1): 
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§ 2-718. Liquidação ou Limitação dos Prejuízos; Depósitos. 

(1) Prejuízos pelo inadimplemento por qualquer parte pode ser liquidada no 

acordo, mas apenas em um montante que é razoável à luz do atual ou antecipado 

dano causado pelo inadimplemento, às dificuldades de prova da perda, e à 

inconveniência ou inviabilidade de obter outro remédio adequado. Um termo 

fixando uma não razoavelmente alta liquidação de prejuízos é nula como uma 

pena
217

. 

 

 A razoabilidade exerce um papel central na análise da cláusula de danos liquidados 

pois é a partir dela que será realizado o cotejo do valor estipulado com as condições que a 

cláusula estabelece. Se não atender a referidos limites, a cláusula é considerada nula, pois 

deve atender, sobretudo, ao chamado princípio de compensação: se o valor estipulado é 

muito menor do que o dos atuais prejuízos, haverá a necessidade de se complementar. Por 

outro lado, se ultrapassar exacerbadamente, não terá mais a natureza indenizatória, mas 

punitiva, natureza esta vedada pelo sistema jurídico estadunidense, conforme será visto no 

item 2.3.1.2. a seguir. 

 Nos comentários que acompanham o §356(1) do Restatement (Second) of Contracts 

esclarecem essa tensão entre o valor estipulado e do dano realmente experimentado, no 

caso da dificuldade de prova. Com uma grande dificuldade de provar qual seria um valor 

adequado para a indenização, é admissível um distanciamento maior entre os valores 

pactuados e do prejuízo. Entretanto, sendo pequena a dificuldade, o distanciamento deve 

ser menor. 

 Outro exame criterioso que é feito pela doutrina sobre o tema é acerca de uma 

leitura permissiva das cláusulas de danos liquidados, que sistematicamente poderia trazer 

desvantagens para partes mais desinformadas ou com menor poder, seja econômico, de 

influência, etc. Assim como exemplifica Wilkinson-Ryan, se uma parte exclusivamente 

tem conhecimento da alta probabilidade de inadimplemento ou tem mais experiência com 

as leis que amparam o negócio, ela poderá inserir uma cláusula que acaba por impor muito 

mais uma penalidade do que uma liquidação de danos. E a parte prejudicada aceitará tal 

situação, pensando ser a quebra improvável ou que essa é a regra legal
218

. 

 Embora seja uma séria preocupação no campo da prática contratual, não parece ser 

a efficient breach theory ou, mais especificamente, a liquidated damages clause a arena de 
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discussão. Mais adequado é trazer o debate para a doctrine of unconscionability
219

 que, 

para o Brasil, seria o equivalente, em partes, aos defeitos do negócio jurídico. 

 Outro questionamento levantado é se os danos liquidados acabam encorajando a 

quebra contratual. O problema esbarra no conflito entre a moralidade e a eficiência do 

inadimplemento contratual. Como Wilkinson-Ryan constata a partir de seu método 

experimental, as partes se preocupam não apenas com o nível dos prejuízos, mas também 

com a sua origem. A partir disso, quando compreendem que existe a probabilidade do 

inadimplemento e que suas consequências são parte do acordo, há uma menor resistência à 

quebra e a achá-la moralmente ofensiva. Desse modo, as partes perseguem uma maior 

eficiência na alocação de seus recursos em suas ações dentro de comportamentos 

moralmente aceitáveis
220

. 

 

 2.3.1.2. Danos punitivos (punitive damages) 

 

 Conforme já adiantado alhures, os chamados danos punitivos (punitive damages) 

não encontram, de maneira geral, sustento no direito estadunidense. Embora 

historicamente a ideia da penalidade tenha servido para conter fraudes e coações, aos 

poucos esta começou a se mostrar muito cara frente as alternativas que foram surgindo
221

. 

Por isso, a tradição das Cortes no sistema da common law tornou-se a exigência do 

cumprimento da cláusula de danos liquidados, mas aliviando as estipulações que excedem 

o real prejuízo, nomeando esse excedente como penalidade
222

.  

 O Restatement (Second) of Contracts, no §356(2) proíbe o uso de cláusulas de 

danos liquidados que operam como penalidades: 
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§ 356. Prejuízos Liquidados e Penalidades 

(2) Um termo em um acordo providenciando uma quantia de dinheiro como uma 

penalidade pela inocorrência da condição do acordo é inexigível em matéria de 

ordem pública na extensão que a quantia excede as perdas causadas por essa 

inocorrência
223

. 

 

 Há duas modalidades de punitive damages que podem ser identificadas na doutrina 

estadunidense: aquelas que excedem de maneira extravagante o valor das perdas e aquelas 

chamadas in terrorem, que servem simplesmente para compelir a parte contrária a cumprir 

o pactuado. A consequência para ambas é a mesma. 

 No campo da análise econômica do Direito Contratual, Charles Goetz e Robert 

Scott argumentam que tal regra se justifica pelo alto custo de seus efeitos. Em primeiro 

lugar, não haveria verdadeira compensação à parte prejudicada no caso de proteção de 

interesses idiossincráticos de impossível comprovação, induzindo-a a protegê-los por meio 

de seguros ineficientes ou sofrer exposição a quebras ineficientes. Esse argumento é bem 

exemplificado com o caso dos alunos que contratam uma empresa de ônibus para fazer o 

transporte para um importante jogo do torneio de basquete universitário, em que seus 

colegas irão jogar, trabalhado no estudo de Goetz e Scott
224

. O valor subjetivo do jogo para 

os alunos é de difícil mensuração, e com certeza tem mais valor que o contrato de 

transporte tem para a empresa de ônibus. 

 Assim, para garantir o contrato, a empresa de ônibus aceita que seja estipulada uma 

penalidade no caso de haver inadimplemento, por não chegar ao destino a tempo por causa 

do tráfego ou pelo ônibus quebrar, por exemplo. Em contrapartida, os alunos aceitam pagar 

um valor maior que o comum pelo contrato, por conta de seguro que a empresa de ônibus 

teve que contratar caso tenha que compensar os alunos pela quebra contratual. 

 E mesmo não considerando esses raros interesses em que está em discussão a 

diferença de valoração subjetiva, há um aumento nos custos pela contínua revisão da 

cláusula de danos liquidados por causa das circunstâncias em que as partes podem ser 

reembolsadas pelas suas verdadeiras perdas e que são incertas em sua extensão. Por fim, o 

desenvolvimento da unconscionability doctrine é uma alternativa muito menos custosa 
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para eliminar invalidades que a regra da penalidade. Dessa maneira, a adoção da 

penalidade seria um anacronismo diante do desenvolvimento social
225

. 

 Posner além do mais argumenta que a penalidade acaba por fomentar um maior 

número de processos judiciais, sem um ganho claro de compensação. Isso porque ao 

disponibilizar um novo remédio para os credores receberem mais dos inadimplentes, 

haverá um encorajamento daqueles em contratar pessoas não confiáveis, isto é, sem tomar 

maiores cuidados necessários. Além disso, quando a penalidade é muito alta, a parte 

prejudicada poderá tentar provocar o inadimplemento, pois lhe seria mais eficiente receber 

a penalidade judicialmente do que cumprir o contrato. Por fim, a penalidade pode 

desencorajar a renegociação e modificação das cláusulas contratuais, já que a parte 

contrária irá requerer uma compensação pela alteração maior do que a penalidade
226

. 

 Por conseguinte, em linhas gerais, danos punitivos são ineficientes em contratos 

porque fazem com que a parte culpada pague um excedente à parte prejudicada, além do 

necessário para a compensação do seu prejuízo. Isso resulta em uma menor flexibilidade na 

autonomia das partes, pois não irão descumprir o pactuado, ainda que essa seja a saída 

mais eficiente economicamente, porque a penalidade torna a situação ainda mais 

ineficiente. Em outras palavras, cumpre-se o contrato ineficiente para não sofrer uma 

ineficiência ainda maior com o pagamento da penalidade prevista
227

. 

 De maneira contrária, existem aqueles que veem a estipulação de danos punitivos 

como benéficas diante do contexto da relação contratual. Alan Schwartz defende que, visto 

no período ex ante a contratação, não há verdadeiramente uma penalidade, e sim, uma 

compensação pelo excepcional risco de perdas, ou seja, em uma relação em que o risco de 

inadimplência é acima do comum
228

. Posner rebate o argumento com o exemplo de um 

contrato de empréstimo: a parte que receberá o bem poderá utilizar a penalidade como um 

argumento a favor de sua confiabilidade, estipulando-a muito acima do valor dos custos 
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que aquele que o emprestar terá para cumprir sua obrigação. O problema não é que a 

cláusula da penalidade compense demasiadamente ex ante, mas sim ex post
229

. 

 Contudo, se Posner verifica tal situação como um argumento contrário aos danos 

punitivos, há quem veja como algo favorável, justamente por causa do acréscimo em 

confiabilidade da parte. Para Cooter e Ulen, se há a promessa de pagar tão alto valor, é que 

a parte confia que cumprirá sua obrigação. A penalidade acaba sendo o caminho mais 

barato para transmitir credibilidade
230

. 

 Contrariamente ao argumento de Posner sobre a maior litigação com a existência de 

danos punitivos, William Dodge
231

 argumenta que a adoção de penalidades nos contratos 

diminuiria a quantidade de quebras contratuais voluntárias. Com menos quebras, menos 

processos e mais estabilidade e previsibilidade nos contratos. Isso servirá de encorajamento 

para as negociações e reduzir o número de ocasiões em que os danos precisam ser 

individualizados, o que por si só já é complicado para as Cortes
232

. 

 Nesse sentido, há forte corrente a favor de danos punitivos para quebras 

voluntárias, sobretudo na sua modalidade oportunista
233

, porque demonstra que o 

inadimplente seria uma pessoa ruim e, consequentemente, deveria ser punida. Prevalece, 

contrariamente, ideia já trabalhada anteriormente: não se trata o inadimplente de uma má 

pessoa, mas alguém que está meramente exercendo sua opção de quebra. 

 Um das poucas exceções à regra da proibição de danos punitivos se encontra nos 

contratos de seguro. Compreendem as Cortes e a doutrina que a medida tradicional de 

danos contratuais é insuficiente para esta espécie no caso de má-fé da empresa de seguros. 

Afinal, poderiam elas calcular a vantagem de descumprir o contrato, causando ao segurado 

abalos emocionais e danos consequenciais. E mais: coagir o segurado a receber um valor 
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abaixo da política praticada
234

. O mesmo princípio é invocado para contratos de trabalho e 

bancários, como ocorre nas Cortes da Califórnia
235

. 

 Outra exceção está prevista no §355 do Restatement (Second) of Contracts, 

caracterizada pela conduta que constitui o inadimplemento ser além do mais um ato ilícito 

que faz com que os danos punitivos sejam recuperáveis: 

§355 Danos punitivos 

Danos punitivos não são recuperáveis por conta do inadimplemento contratual, a 

não ser que a conduta que constitua o inadimplemento seja também um ato ilícito 

em que os danos punitivos são recuperáveis
236

. 

 

 Uma saída identificada por Avery Katz
237

 contra a falta de exigência pelas Cortes 

de danos punitivos é renomear a penalidade como bônus, pois o seu resultado seria o 

mesmo e, adicionalmente, as Cortes exigiriam o seu cumprimento. Exemplo
238

: comprador 

paga ao vendedor $90 pelo bem, sendo que dentro de um mês ele valerá $100. Acordam 

ainda que, caso não haja a entrega do bem, o vendedor pagará $125 por perdas e danos. 

Com essa estipulação, as Cortes não permitiriam a exigência dos $25 por ser uma 

penalidade, ou seja, excede os $100 de dano efetivo que o comprador sofreu. Com o 

cumprimento do contrato, o comprador teria lucrado ao final $10 e o vendedor $90. Com o 

inadimplemento, na situação em que não há cobrança judicial, o comprador receberia $125 

- $90 = $35 e o vendedor $90 - $125 = $ -35. 

 Para contornar a impossibilidade de exigência judicial, as partes podem transformar 

essa penalidade em bônus da seguinte maneira: o comprador paga $65 para o vendedor na 

celebração do negócio e mais $25 como um bônus pelo adimplemento, totalizando $90. 

Assim, o comprador terá lucrado dentro de um mês $10 e o vendedor $90 com o 

adimplemento. Caso não seja cumprido o contrato, o comprador receberá $100 – $65 = 

$35, enquanto que o vendedor $65 - $100 = $ - 35. O resultado, portanto é idêntico à 

estipulação da penalidade, mas mascarada como bônus. No fim, a proibição de penalidade 
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acaba por fomentar a criação de contratos com bônus que são materialmente iguais aos 

contratos com danos punitivos. 

 Em comparação, a Suprema Corte do Reino Unido já teve a oportunidade de se 

manifestar sobre o tema. Até 2015, a regra para a penalidade seguia o que fora 

desenvolvido até então – no mesmo sentido trabalhado até aqui no direito estadunidense –, 

explicitado na manifestação do Lorde Dunedin no caso Dunlop Pneumatic Tyre Company 

Ltd. v New Garage and Motor Company Ltd.
239

 em que (a) a essência de uma penalidade é 

o pagamento em dinheiro estipulado in terrorem da parte contrária, o que não é exigível, 

enquanto que danos liquidados são genuinamente uma pré-estimativa dos danos e, por isso, 

exigível, (b) trata-se de uma penalidade se a soma estipulada for extravagante e impensável 

em comparação com a maior perda que poderia ser provada como consequência do 

inadimplemento. 

 Todavia, em 2015, após o julgamento dos casos Cavendish Square Holdings BV v. 

Talal El Makdessi e ParkingEye Ltd. v. Beavis, os Lordes Neuberger e Sumption 

derrubaram a ideia anterior para formular um novo tipo de teste para a verificação da 

possibilidade de exigência da cláusula: “o verdadeiro teste é se a previsão impugnada é 

uma obrigação secundária que impõe um detrimento ao inadimplente fora de toda a 

proporção a qualquer interesse legítimo da parte inocente na exigência da obrigação 

principal
240

”.  

 Para o direito inglês, dessa maneira, a exigibilidade de uma cláusula de danos 

liquidados não depende mais da correspondência com os danos realmente experimentados, 

mas sim a sua proporcionalidade diante dos interesses legítimos da vítima do 

inadimplemento contratual. Isso acaba por enfraquecer a regra da penalidade, aumentando 

a atividade da Corte em verificar a natureza da cláusula e, por conseguinte, tornar a 

litigação e os custos de transação mais caros, sem contar a ampliação do tempo que levará 

a Corte para decidir.  

 Antes, era verificado se simplesmente a quantia estipulada atendia a estimativa de 

perdas ou era uma forma de evitar o inadimplemento. Se fosse a segunda opção, a cláusula 
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era inexigível. Agora, nitidamente tornou mais denso o ônus probatório daquele que se 

submeter ao pagamento da previsão contratual, pois terá que identificar se o interesse da 

parte inocente é de assegurar o adimplemento, e não de recuperar perdas. Ainda assim, o 

interesse legítimo pode ser, por exemplo, comercial, permitindo a estipulação de uma 

cláusula com penalidade. 

 Por fim, é importante diferenciar os punitive damages dos disgorgement damages 

que, em uma tradução aproximada, seriam os danos pelo desrespeito ou traição da 

confiança. O disgorgement ocorre com o agir desleal de uma parte que prejudica a vítima 

e, desse agir, aufere lucros. Condenar a parte culpada ao ressarcimento dos disgorgement 

damages é fazê-la perder o que ganhou com seu agir ilícito
241

. Os danos punitivos, 

consoante visto, funcionam de maneira diferente: servem para punir a parte pelo seu 

inadimplemento, em valor superior às perdas e danos por ela sofridos. 

 

 2.3.2. Regra de propriedade (property rule) e prestação específica (specific 

performance) 

 

 A nomenclatura property rule, assim como ocorreu com a liability rule, foi 

desenvolvida por Guido Calabresi e Douglas Melamed
242

. Enquanto que nos casos da regra 

de responsabilidade a propriedade é protegida por um externo e objetivo padrão de valor 

para facilitar a transferência de direitos, isto é, por uma quantia suficiente em dinheiro que 

substitui o próprio bem, no caso da regra de propriedade (property rule) o próprio bem é 

que deve ser transferido, não havendo inicialmente qualquer estipulação do valor do bem 

em si. O que importa é ele por si só, e não o equivalente em dinheiro. É necessária a 

concordância do detentor do direito para a sua transferência, tanto que sua indevida 

apropriação poderá sujeitar o infrator à prisão ou o pagamento de uma multa. 

 Transportada a regra para o Direito Contratual, quando um contrato está submetido 

à property rule, é necessário que o devedor cumpra sua obrigação, ainda que forçosamente. 

Não é admissível um substituto pecuniário, pois somente a prestação específica é que é de 
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direito salvo se, não querendo adimplir, o devedor pagar o equivalente para o credor 

(“recomprar”)
243

. O remédio adequado para a property rule é, então, a prestação específica 

(specific performance), em que a parte é obrigada a cumprir a sua obrigação senão estará 

obstruindo a justiça ou, literalmente, desrespeitando a Corte (contempt of court). Há uma 

preocupação ex ante, haja vista que interessa à parte o cumprimento do contrato, e não o 

pagamento do equivalente a título de indenização. O bem é único para o interessado
244

. 

 Ulen
245

 defende que a specific performance deve ser considerada o remédio padrão 

contra as quebras contratuais. Sua conclusão advém do resultado de seu estudo 

comparativo entre a concessão de indenização e da prestação específica: quando os custos 

de transação são baixos, a prestação específica encorajaria as partes a transacionarem o 

direito ao cumprimento de maneira voluntária e eficiente; se os custos de transação são 

altos, deve haver intervenção de uma Corte compelindo uma indenização. Como na relação 

contratual já é preexistente um contrato, os custos de transação serão provavelmente baixos 

e, por isso deve ser fomentada a prestação específica. 

 Conforme já adiantado alhures, no direito estadunidense a prestação específica é a 

exceção, pois deve a parte prejudicada, em regra, se contentar em ser compensada em 

dinheiro pelos danos causados. Aplica-se a specific perfomance quando identificada a 

inexistência de mercado para uma operação substitutiva, como na venda de antiguidades, 

certas licenças e patentes, venda da parte majoritária de uma empresa, contratos de longo 

termo de produção ou requisição de determinados produtos, no caso de venda de imóveis 

em que o vendedor não entrega o bem ou ocasionalmente em contratos de emprego e de 

construção
246

.  

 Tomando como exemplo o caso de venda de imóveis, comumente há uma 

dissonância no valor dado ao bem pelo comprador em comparação com o próprio mercado, 

em que aquele poderá valorizá-lo muito mais diante das circunstâncias, explicitando a 

dificuldade de estimar os danos
247

. Afinal, em regra, não se trata um apartamento, por 
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exemplo, de um bem fungível, e aquele particularmente adquirido pode ser interessante 

para o comprador por motivos pessoais. Um problema de idiossincrasia próximo daquele 

verificado nos danos punitivos no item anterior. 

 Mesmo que o problema da avaliação do bem seja resolvido com a prestação 

específica, outro acaba por surgir: havendo um inadimplemento por parte do vendedor, é 

possível e provável que ele tenha encontrado outro comprador que tenha apresentado uma 

melhor oferta. A prestação específica, então, impediria inicialmente que o segundo 

contrato fosse celebrado e cumprido, ocasionando em um déficit em eficiência. No entanto, 

esta situação pode ser contornada com o pagamento pelo vendedor de quantia suficiente 

para que o comprador desista do imóvel e desde que ainda tenha lucro com o novo 

contrato, independentemente dos custos de transação necessários para essa negociação 

adicional
248

. 

 Aliado a isso, em muitos casos a indenização por danos não compensam a parte 

verdadeiramente. Danos incidentais, por exemplo, são de difícil comprovação e de 

transformá-los em valores pecuniários. Do mesmo modo como o são os custos de 

oportunidade (opportunity costs). Diante disso, dificilmente após a indenização a parte se 

encontrará na posição que estaria caso a parte contrária tivesse adimplido
249

. 

 Outros argumentos podem ser apresentados a favor da specific performance. Pelo 

viés do princípio da indiferença explicado no item 2.1., a prestação específica está mais 

próxima de entregar à parte prejudicada aquilo que ela realmente queria, haja vista que os 

danos pela expectativa muitas vezes não conseguem indenizar suficientemente a parte a 

ponto de ela ser indiferente quanto ao adimplemento ou à compensação. Destarte, a 

prestação específica parece ser o melhor caminho para dar efetividade ao princípio da 

indiferença
250

. 

 No tocante ao bargain principle, quando aplicado, deve-se ter em mente que as 

próprias partes são os melhores juízes para julgar aquilo que lhes é útil. A negociação serve 

justamente para isso: ajustar as cláusulas para extraírem o melhor da avença e trazer 

                                                           
248

 POSNER, Richard. Economic Analysis of Law. 9ª ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer Law & Business, 

2014. p. 145. 
249

 SCHWARTZ, Alan. The Case for Specific Performance. Yale Law Journal, v. 89, p. 271-306, 1979. p. 

276. 
250

 EISENBERG, Melvin A. Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and 

the Indifference Principle in Contract Law. California Law Review, v. 93, n. 4, p. 975-1050, jul. 2005. p. 

1018. 



110 

 

exigibilidade para os seus termos. Nesse sentido, se foi combinada a entrega de 

determinado bem, é exatamente ele que a parte quer, e não o equivalente em dinheiro
251

. 

Negar isso é criar uma indevida equiparação à responsabilidade civil extracontratual: a 

conversão em pecúnia é necessária, pois muitos dos danos não têm possibilidade de 

restauração ou entrega de equivalente, como no caso de uma amputação. Contratos, por 

outro lado, podem ser cumpridos salvo se for tarde demais
252

. 

 Contrário à specific performance é o argumento de que ela torna os contratos 

injustos e que torna difícil a supervisão o adimplemento. No primeiro caso, a inadequação 

na consideração, falta de garantia para o adimplemento e erros unilaterais da parte que 

deve prestar são exemplos de injustiças que podem acontecer tanto na estipulação de um 

preço muito baixo ou de cláusulas contratuais desproporcionais. E ajuda neste quadro que 

as regras para propor ação para os poucos casos em que cabe a execução forçada são muito 

mais restritivas do que para as ações que pleiteiam a indenização por danos
253

. 

 Um argumento de cunho procedimental além disso pesa em favor da liability rule: 

para as Cortes é muito mais fácil lidar com indenização por danos ao invés de prestações 

específicas. Isso porque, caso a parte não pague voluntariamente, a Corte, após o 

julgamento, poderá enviar uma ordem de execução para penhorar tantos bens quanto 

bastem para compensar o prejudicado. É resolvido de imediato.  

 No caso da prestação específica, por outro lado, o processo continua em trâmite 

enquanto não houver a entrega do bem, atrasando o encerramento da demanda. O processo 

é resolvido por meio de um decreto em que ordena a parte a adimplir, sob pena de 

responder por crime de obstrução de Justiça (contempt of court), punível com prisão, multa 

ou ambos. Trata-se de medida muito mais grave, em que o cometimento de um erro 

judicial pode levar alguém que não tem responsabilidade a uma restrição de sua liberdade. 

Em comparação à liability rule, a parte talvez tenha que pagar além daquilo que realmente 

deve à título de danos, mas isso não impacta em seu direito de ir e vir. 
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 O erro judicial pode ter origem em uma interpretação equivocada da Corte sobre a 

obrigação inadimplida ou induzida a erro maliciosamente pelo autor da ação. Além disso, o 

decreto de prestação específica pode sofrer igualmente interpretação equivocada pela parte 

a quem ele é direcionado. 

 Há ainda o gravame moral que a execução forçada pode causar. Conforme destaca 

Einsberg
254

, nos Estados Unidos há uma preferência por soluções mercadológicas sobre 

ações Estatais invasivas. Em sua visão existe ainda uma desproporção sobre a 

consequência, já que existem condutas muito mais graves que um mero inadimplemento, 

como uma fraude ou lesão corporal. E o efeito de diante de descumprimento poder o 

indivíduo responder por crime já é por si só capaz de causar um estigma social. 

 Ainda em relação a problemas procedimentais, é comum para indenizações por 

danos haja um julgamento por um júri, ao contrário do caso das specific perfomances. Só 

que aquele que tem o direito de exigir uma prestação específica não perde o direito de 

processar por danos. Isso acarreta uma ausência de paridade de armas: aquele que pode 

exigir o cumprimento da obrigação tem dois instrumentos a sua disposição que, por mera 

conveniência diante das circunstâncias, escolherá aquele que lhe concederá maiores 

chances de sucesso
255

.  

 Outrossim, pode ser apontado um conflito entre a specific perfomance e o duty to 

mitigate the loss. Não há dúvidas de que a cobrança judicial não tem efeitos instantâneos. 

Por conseguinte, aquele que exige a prestação específica acaba se desvencilhando do ônus 

de ter que mitigar o seu dano. Afinal, pouco importa se evitou ou reduziu seus prejuízos: 

receberá ainda exatamente aquilo que estava previsto no contrato. 

 Mais uma dificuldade se encontra quando o vendedor é quem precisa propor a ação 

em razão do inadimplemento do comprador. Em um contrato de compra e venda, o 

vendedor receberá dinheiro em troca do bem comprado. Ora, se há exigência de prestação 

específica pelo vendedor, ele somente poderá pedir dinheiro, o que pouco se difere da 

solução da indenização. 
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 Finalmente, a prestação específica pode fomentar condutas oportunistas, o que pode 

ser mais bem explicado por meio de um exemplo. Digamos que um comprador adquira de 

um vendedor determinado produto por $100. Na data combinada para a entrega do bem, o 

vendedor se torna inadimplente. Poucos dias depois, o valor de mercado do bem sobe para 

$130. Nesse caso, compensará para o comprador exigir a prestação específica. Isso porque 

a medição dos danos se faz no momento do inadimplemento contratual, que era de $100. O 

vendedor, por sua vez, terá que entregar agora um produto que vale $130, embora tenha 

recebido $100 de contraprestação.  

 O contrário similarmente mostra oportunismo. Ao invés de haver um acréscimo no 

valor, o produto na verdade tem seu valor de mercado reduzido a $80. Nessa situação, vale 

mais a pena a exigência de indenização, pois à época do inadimplemento o valor do 

produto era $100. A lei não deveria permitir que o comprador pudesse agir dessa maneira, 

na mesma linha da falta de paridade de armas entre as partes. 

 Para impedir tais situações e, ainda, impedir altos custos de produção, Steven 

Shavell defende uma posição intermediária. Afirma que contratos de produção de 

mercadorias devem seguir a liability rule e, com isso, receber indenização pelas 

expectation damages, já que a specific performance levaria a um alto custo de produção 

tornando a quebra ineficiente. Por outro lado, se for um contrato de transmissão de 

propriedade, deve ser utilizada a specific perfomance, justamente porque o bem já existe e, 

assim, custos de produção são iguais a zero. Afinal, neste último caso, um segundo 

possível interesse da parte seria de revender o bem a terceiro e, desse jeito, a prestação 

específica se torna especialmente interessante
256

. Ainda assim, é uma tomada de posição 

que dependeria de mudanças no sistema jurídico estadunidense. 

  

 2.4. A questão temporal da efficient breach theory 

 

 Até o momento foi trabalhado o inadimplemento eficiente em seus fundamentos, 

identificando quais elementos a identificam e institutos jurídicos correlatos que influem em 
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sua aplicação. Ocorre que ainda não foi discutido o momento de sua aplicação. Afinal, 

haveria um momento certo para que a quebra contratual seja eficiente? 

 A resposta para esta indagação perpassa por inúmeros fatores, desde o objeto do 

contrato em si até as circunstâncias que rodeiam a relação. Pode-se dizer com certa 

segurança que o melhor momento para se buscar a eficiência é antes mesmo de uma parte 

realizar consideráveis investimentos para o cumprimento do contrato. Ainda assim é uma 

resposta insuficiente, pois nem sempre se estará diante de uma relação contratual em que 

sejam necessários investimentos. Vide, a título exemplificativo, um simples contrato de 

compra e venda que basta ao vendedor entregar em data ajustada a mercadoria – que em 

nada extrapola um ordinário bem de consumo – ao comprador, considerando que são 

vizinhos. Não há significativos investimentos aqui a ponto de serem considerados para 

uma eventual indenização. 

 Em outros, contudo, o investimento é evidente e pode ocasionar em diferenças nos 

valores a serem recuperados, tornando o inadimplemento interessante ou não. Fan Zhang
257

 

traz exemplo interessante em seu estudo dos hotéis que cobram uma multa mais pesada 

para cancelamentos próximos da data da estadia agendada. Quanto mais próximo do dia da 

estadia, mais difícil fica para o hotel conseguir encontrar um hóspede alternativo no 

mercado. Justifica, igualmente, o porquê de a cláusula de danos liquidados ser ainda maior 

em reservas nos períodos de alta temporada. 

 Em termos econômicos, a possibilidade de se aplicar a efficient breach theory em 

múltiplos momentos em contratos em que a parte vítima do inadimplemento fez 

sequenciais investimentos, a quebra só será eficiente – alocando recursos a ponto de não 

permitir que as partes fiquem em pior situação do que já estavam antes da celebração do 

contrato – se a parte culpada internalizar os custos de oportunidade (opportunity costs)
258

 

instituto visto no item 1.2. do Capítulo 1. 

 Na linha deste exemplo, a possibilidade de inadimplemento eficiente em momentos 

diversos acaba por afetar o duty to mitigate the loss. A norma de mitigação incide sempre 

que, diante de um inadimplemento, a parte prejudicada nada faz para evitar ou reduzir seu 
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prejuízo. Uma das maneiras de aplicá-la é realizar uma operação substitutiva
259

, em que o 

prejuízo é compensado com a realização de um novo negócio jurídico. Só que nem sempre 

é tão fácil à vítima do inadimplemento encontrar um contratante alternativo e, dependendo 

do momento em que a quebra é realizada, seu poder de negociação com o contratante 

alternativo fica prejudicado. Com isso, por necessidade e mitigar seu prejuízo, fica sujeito 

a aceitar um contrato alternativo que não necessariamente lhe é eficiente, reduzindo só 

parcialmente suas perdas e danos. Há aí um desincentivo social para que a parte busque a 

mitigação
260

. 

 Numa situação mais crítica, pode ser que não só houve o inadimplemento como a 

parte vítima não encontrou alternativa para uma operação substitutiva.  Nesse caso, mesmo 

tendo poder total de negociação, qualquer incentivo social para a mitigação restará 

prejudicado
261

. 

 Alexander Triantis e George Triantis
262

 também trazem algumas boas reflexões 

sobre o tema no que concerne a rescisão antecipada (anticipatory breach) da avença. 

Defendem os autores, com razão, que a parte rescindirá antecipadamente o contrato se o 

decréscimo esperado na responsabilidade pelos danos resultantes da mitigação da outra 

parte exceder o valor do contrato rescindido, valor este que inclui a opção de quebra no 

futuro.  

 Conforme já desenvolvido anteriormente, a parte que for vítima do inadimplemento 

apenas será compensada pelas perdas caso o contrato tivesse sido cumprido (expectation 

damages) e não pelo valor da perda da opção de quebra. E para os autores essa perda da 

opção de quebra deveria ser indenizada, haja vista que, como o direito contratual 

estadunidense estabelece como alternativa o pagamento de indenização no caso do 

inadimplemento, a antecipação da parte contrária em desfazer o contrato retira-lhe essa 

opção e, eventualmente, um possível ganho que teria com a compensação ao invés do 

cumprimento da obrigação primária. Tudo isso dependerá do grau em que a parte 

prejudicada poderá evitar seu prejuízo, da volatilidade do custo do adimplemento, do 
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momento do cumprimento da obrigação e do número de ocasiões futuras esperadas que a 

parte culpada informará a decisão de antecipadamente rescindir o contrato
263

. 

 A situação se agrava quando ambas as partes tem a opção de rescindir, ficando 

evidente que as expectation damages não são suficientes para compensar as perdas e 

danos. Além de não haver a “internalização” do prejuízo completamente, a parte ainda 

descontará o valor de manter seu próprio contrato com o risco de a outra parte rescindir 

antes e privá-lo da opção de quebra. Nisso, acabaria havendo uma “corrida” de quem se 

antecipa na rescisão contratual
264

.  

 Como solução para esse problema, sugerem Alexander Triantis e George Triantis 

que devem ser elaboradas cláusulas de preço ajustáveis conforme a base contratual, 

sobretudo em contratos de prazo prolongado. Afinal, estabelecer antecipadamente uma 

cláusula de danos liquidados estática nesses casos é demasiadamente difícil e custosa. O 

uso da prestação específica poderia ser uma alternativa, pois retira o ônus da quantificação 

do prejuízo em prol da entrega do próprio bem (como visto no item anterior). Entretanto, a 

specific perfomance apenas encerra a possibilidade ou atrasa a rescisão
265

, além dos 

problemas já mencionados no item anterior, evidenciando que uma cláusula maleável de 

preços é ainda a saída mais adequada. 

 Richard Craswell
266

 tem visão oposta, ao afirmar que ao invés de as partes 

acelerarem a rescisão, elas têm a tendência de postergá-la. Isso porque a responsabilidade 

futura pelos danos pode ser descontada da probabilidade de insolvência. Nesse ponto, há 

razão em Alexander Triantis e George Triantis em sua discordância quando se verifica que 

há a possibilidade de ambas as partes rescindirem ou se tornarem insolventes, causando a 

corrida supracitada de quem rescinde o contrato primeiro
267

.  
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 2.5. Posições contrárias à efficient breach theory  

 

 Em que pesem as polêmicas já tratadas nos itens anteriores, a efficient breach 

theory é adotada pelo direito estadunidense na interpretação e efetivação dos contratos. 

Entretanto, isso não significa dizer que não existam aqueles que se posicionem 

contrariamente a ela e com argumentos bastante consistentes. Os críticos
268

, para 

diferenciá-la dos modelos que propõem a partir de suas reflexões, a nomeiam como simple 

efficient breach theory. Neste item passaremos a adotar tal nomenclatura para diferenciar 

aquilo que já fora trabalhado anteriormente. 

 Em 1983, com a publicação do Restatement (Second) of Contracts, a teoria do 

inadimplemento eficiente já era de amplo conhecimento daqueles que se dedicavam aos 

estudos dos contratos, sobretudo porque Richard Posner já havia publicado em 1972 sua 

primeira edição do Economic Analysis of Law. Essa difusão impactou na própria redação 

do Restatement (Second) of Contracts que, nas Notas Introdutórias de seu Capítulo 16, faz 

menção crítica à efficient breach theory: 

 

O foco nos aspectos pecuniários do inadimplemento falha em levar em conta as 

noções de santidade do contrato e a resultante obrigação moral de honrar com a 

promessa. A análise do inadimplemento contratual em termos puramente 

econômicos assume uma habilidade de medir valor com uma certeza que não é 

frequentemente possível em um processo judicial. A análise também ignora os 

“custos de transação” inerentes ao processo de negociação e na solução de 

disputas, um defeito que é especialmente significativo quando o montante 

controvertido é pequeno
269

. 

 

 Este trecho sintetiza três grandes críticas ao inadimplemento eficiente: o problema 

da sua moralidade, de se basear em falsas premissas e a exclusão dos custos de transação 

para aferir a eficiência. Verificaremos a seguir os argumentos trazidos para cada um desses 

problemas, além de outros identificados por este estudo. 
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 2.5.1. O problema da moralidade 

 

 O argumento da moralidade indica que o inadimplemento eficiente é imoral, tendo 

em vista que há no contrato uma promessa de adimplemento, isto é, de cumprimento 

daquilo que é seu objeto. O pagamento de indenização pelos danos é uma mera 

compensação à parte prejudicada, e não uma obrigação alternativa que permite à parte 

culpada escolher entre adimplir ou indenizar. Afinal, contratos são regidos por uma base de 

princípios morais que deve ser respeitada, fato que não acontece quando se permite trair a 

expectativa da parte contrária com o pagamento de indenização pelos prejuízos
270

. 

 Trazendo a discussão para uma dimensão mais próxima da filosofia, é discutir se, 

ainda que seja legal, se o inadimplemento eficiente é moral, discussão esta que atormenta 

por séculos os juristas e jusfilósofos, sobretudo no embate entre positivismo e 

jusnaturalismo. É discutir dois tipos de avaliação moral: a permissibilidade de uma ação e 

a forma como o agente decidiu realizá-la
271

. Em termos contratuais, se é moral permitir 

adimplir ou indenizar como alternativas e se optar pela indenização é uma quebra de 

confiança. É entender se o sistema jurídico pode encorajar uma atividade imoral apenas 

porque produz mais riquezas
272

. 

 Assim, para os que defendem a incidência mais intensa da moralidade na relação 

contratual, uma promessa precisa ser disjuntiva ou condicional em sua forma para 

adicionalmente ser disjuntiva ou condicional nos seus efeitos. Ou seja, para a parte 

contrária ter a opção de escolher entre adimplir e indenizar precisaria que o contrato 

também fosse criado com a mesma intenção, o que de fato não é o que ocorre. Interessa-

lhes a prestação em si, o principal motivo de sua existência. O inadimplemento eficiente, 

portanto, promove atos que a lei deveria condenar
273

.  

 Embora tais argumentos encontrem ressonância na doutrina, é uma posição 

minoritária. Isto porque negar completamente a escolha entre realizar a obrigação e 
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indenizar é ir contra a própria cultura jurídica do direito estadunidense e, de certa maneira, 

dos países que seguem a tradição da common law. Isso não impede, porém, de as Cortes 

concederem maiores indenizações quando a quebra contratual ocorre por evidente e 

comprovada intenção (willful breach) da parte como meio de reduzir o incentivo à 

quebra
274

. Por isso, tem mais adeptos uma posição parcial de que em somente alguns casos, 

cumpridas determinadas condições, é que a quebra contratual, ainda que eficiente, é 

imoral. 

 Seana Shiffrin defende que o adimplemento da obrigação pactuada é o padrão 

conforme o dever moral previsto no contrato e que não há a opção entre pagar e indenizar. 

No entanto, a quebra contratual não é por si só algo moralmente errado, salvo em certas 

circunstâncias, ainda que haja a indenização pelos danos de expectativa. O ponto é que as 

partes podem acordar uma cláusula de “pagar ou indenizar”, mas o argumento de que há 

um melhor contrato com terceiro ao invés de cumprir o que fora celebrado anteriormente 

não é moralmente suficiente
275

. 

 Um exemplo trabalhado é o caso da contratação de um encanador para comparecer 

em determinado dia e horário. Ele não aparece na data e nem ao menos avisa que faltará. O 

interesse do consumidor no caso é o conserto feito pelo encanador e não uma indenização 

que pagaria alternativamente, já que o problema no encanamento persistirá. E a 

compensação pecuniária nunca seria equivalente ao prejuízo, haja vista que não tem como 

medir precisamente o que o consumidor deixou de auferir com o tempo que ficou 

esperando o encanador. Afinal, mesmo que ele apareça posteriormente ou dê um desconto 

pelo tempo perdido, ainda assim restará uma irritação, além de ele ter decidido, 

unilateralmente, como o consumidor deveria gastar o seu tempo, deixando-o a sua mercê. 

 A situação não se resolve se o encanador avisar antecipadamente que não irá. 

Mesmo abrindo a possibilidade de o consumidor buscar outro encanador, ele já terá 

decidido como o tempo deverá ser gasto unilateralmente: o consumidor terá que se esforçar 
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para encontrar outro encanador, talvez até por preço ou condições desfavoráveis. Há uma 

alteração total daquilo que havia unido ambas as partes
276

.  

 Por isso, a alternativa das expectation damages deve ser algo ocasional, conforme 

as circunstâncias, em que se torna aceitável para ambas as partes receber dinheiro ao invés 

dos bens ou serviços. O que motivou as partes a contratarem foi a troca de prestações. 

Levando o argumento ao extremo, Shiffrin defende que se a compensação por danos de 

expectativa fossem o padrão, então ninguém conseguiria o que quer, pois essa seria a 

contraprestação de todos aos contratos. Consequentemente, não haveria mais contratos, 

porque ninguém nunca conseguiria o que quer
277

. 

 Trata-se da situação similarmente observada por Daniel Friedmann que 

determinadas relações contratuais não podem ser substituídas por meras indenizações, 

sobretudo em uma sociedade moderna como a nossa. Contratos são também formas de 

riqueza e merecem a proteção adequada. Por isso é que é perfeitamente rejeitável a ideia de 

alguém ser privado de sua conta bancária, seguro ou pensão em troca de mera indenização 

pelos danos de expectativa, sobretudo se decidido (muito) posteriormente por uma Corte 

que pode inclusive não apreciar corretamente o prejuízo
278

. 

 Outros argumentos de moralidade, outrossim, são cogitados a partir das posições a 

favor de seu afastamento da efficient breach theory. Em um deles, é criada uma cisão entre 

Direito Contratual e obrigações morais: contratos conferem poderes para as partes 

fundados na norma jurídica, quando assim elas quiserem. Sendo assim, os meios de se 

exigir o seu cumprimento ou a estipulação de suas cláusulas nada tem a ver com as 

próprias obrigações morais das partes
279

. Referida posição é duramente criticada, sobretudo 

porque muitos estudiosos visualizam deveres outros além daqueles contratuais que as 

partes legalmente se obrigaram que influem nos contratos
280

 e que as regras não podem se 

afastar demasiadamente da moral
281

. 

                                                           
276

 SHIFFRIN, Seana. “Could” Breach of Contract Be Immoral?. Michigan Law Review, v. 107, n. 8, p. 

1551-1568, jun. 2009. p. 1564-1565. 
277

 SHIFFRIN, loc. cit. 
278

 FRIEDMANN, Daniel. The efficient breach fallacy. The Journal of Legal Studies, v. 18, n. 1, p. 1-24, 

jan. 1989. p. 23-24. 
279

 BARNETT, Randy E. Contract is Not Promise; Contract is Consent. Georgetown University Law 

Faculty Publications and Other Works, 2011. 
280

 KLASS, Gregory. Three Pictures of Contract: Duty, Power and Compound Rule. New York University 

Law Review, v. 83, p. 1726-1783, 2008. p. 1727-1731. 
281

 SHIFFRIN, Seana. The Divergence of Contract and Promise. Harvard Law Review, v. 120, p. 708-753, 

2007. p. 722-723 e 740-743. 



120 

 

 Há similarmente a ideia de que obrigações contratuais tem seu conteúdo 

amplamente neutro, haja vista que descrevem ações futuras e não meras promessas. Deve 

haver uma distinção entre meras promessas (“Eu prometo”) e promessas de atos (“Eu 

prometo fazer”). E quando se faz uma promessa dentro de um contrato, está também 

havendo concordância com os termos legais, bem como os remédios para o caso de 

inadimplência
282

. A resposta para tal argumento se assemelham à dada ao anterior. 

 Outros irão além, negando que no Direito Contratual haja necessariamente uma 

promessa. Um exemplo pode ser extraído de David Hume quando descreve “dois homens 

que estão a remar um mesmo barco, fazem-no por um acordo ou convenção, embora nunca 

tenham prometido nada um ao outro
283

”. Não houve promessa alguma de cumprimento da 

obrigação e, por conseguinte, não houve expressa submissão à obrigação moral de remar o 

barco, mas mesmo assim o fazem. Por isso, a falta de promessa não significa ser o acordo 

moralmente inerte, ainda que demande uma maior flexibilidade dos envolvidos na questão 

do adimplemento e os remédios para obrigá-lo. Só é simplesmente outra espécie de 

obrigação, mais fraca do que aquela baseada em uma promessa. 

 Um último argumento contra o envolvimento da moral no Direito Contratual é que 

neste último há menores exigências da parte do que a moralidade. Em estrita observância 

da moral, a parte deverá abrir mão de um negócio melhor para cumprir o que foi pactuado 

anteriormente, enquanto que no Direito Contratual poderá evitar o cumprimento ao pagar o 

preço indenizatório.  

 Há aqui uma divisão aparentemente inconciliável para aqueles que veem uma 

relação entre ambos os ramos, mas se pode refletir sobre o tema sob outro ponto de vista. 

Na verdade, a moral não atuaria na exigibilidade da obrigação principal de cumprir o que 

foi contratado, mas nas obrigações secundárias que surgem com a quebra contratual, que 

envolvem o relacionamento entre as partes, sua reputação etc. Em outras palavras, aquelas 

obrigações que envolvem a própria moralidade do inadimplemento. Neste sentido, a 

quebra contratual não é um mal, menos ainda se for eficiente. O que a torna moralmente 

condenável são os demais efeitos que ela pode causar às questões secundárias que 
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envolvem essa relação contratual. O Direito Contratual deve, assim, reforçar uma cultura 

moral em que as pessoas contratam pelas razões corretas
284

. 

 Conforme dito anteriormente no item 2.2., o inadimplemento eficiente pode servir 

tanto para aumentar os ganhos quanto para evitar as perdas. Para a primeira situação, temos 

como exemplo o terceiro que oferece ao vendedor valor superior ao comprador sobre 

determinada mercadoria, tornando mais eficiente a quebra do contrato original, Para a 

segunda, há o caso do aumento do custo da produção ao vendedor, não valendo mais a 

pena concluir o contrato, sendo preferível o pagamento da indenização pelos danos pela 

expectativa. 

 Pela análise econômica do contrato, o inadimplemento eficiente é válido para 

ambos os casos, com indistinta valoração. No entanto, a ciência acaba por não espelhar a 

impressão que causa nas pessoas que se deparam com elas. Baron e Wilkinson-Ryan 

realizaram estudo empírico e notaram que as pessoas agem de maneira mais tolerante 

quando a quebra é decorrente de uma tentativa de evitar perdas, a ponto de estabelecer 

maiores valores indenizatórios para aqueles que consideraram mais moralmente 

culpados
285

. Para a Economia Comportamental, as diferentes reações são reflexos das 

diferentes atitudes que as pessoas têm acerca das perdas e ganhos
286

. As pessoas valorizam 

muito mais as perdas do que os ganhos, o que é determinante para quais ações ou 

mudanças são aceitáveis ou não dentro de uma comunidade
287

. Essa discrepância, 

inclusive, é observada nas decisões das Cortes
288

. 

 Estas constatações encontram apoio na questão fundamental da influência da 

moralidade no Direito Contratual. A diferente valoração entre buscar o ganho e evitar uma 

perda tem origem na concepção de justiça, em que a intenção de prejudicar o outro em 

benefício próprio é muito mais repreensível moralmente do que evitar o prejuízo próprio.  

 Seria o caso de haver uma mudança legislativa para tornar ambas as situações 

equiparáveis? A pergunta é mais complexa do que aparenta ser e ultrapassa o escopo deste 
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estudo, motivo pelo qual será realizada uma breve reflexão, em complemento ao que já 

fora discutido no item 1.2.1.1. do Capítulo 1. Posto que para a análise econômica as 

situações são indiferentes porque redistribuem riquezas e alocam recursos igualmente, para 

os padrões de equidade e justiça elas não funcionam igualmente. E o Direito, por mais que 

tenha sua autonomia, ainda deve extrair sua inspiração de normas de outra natureza, as 

quais se incluem as normas morais. 

 Como Ronald Dworkin defende, o Direito deve ser coerente e íntegro, isto é, deve 

recorrer ao histórico de práticas das instituições legitimadas socialmente
289

 e reconhecer os 

princípios morais necessários para justificar a substância das decisões
290

, como se o 

ordenamento jurídico fosse um sistema único, como uma virtude paralela à justiça, à 

equidade e ao devido processo legal, como se o Estado tivesse uma única voz
291

. 

 Por isso, surge o paradoxo: um tratamento divergente entre a lei e a moralidade 

sobre as duas espécies de quebra pode torná-las ineficientes por presumir uma 

racionalidade inexistente
292

. A convergência, no entanto, identicamente fomenta a 

ineficiência, pois assume um ideal contrário a o que a economia contratual necessita. 

 

 2.5.2. O problema da base em falsas premissas 

 

 Os críticos da simple efficient breach theory observam que ela tem uma falsa 

percepção da realidade ao presumir circunstâncias, condutas e decisões das partes que na 

realidade não estão presentes no modelo teórico construído, seja pela ignorância de certos 

aspectos pelo próprio teórico, seja por intencionalmente excluir aspectos relevantes para o 

deslinde da situação. A teoria só funcionaria em um mundo ideal, em que tudo ocorre 

harmoniosamente de acordo com o previsto. 

 No tocante às partes, há uma presunção de que todas tomam suas decisões com 

racionalidade, buscando atender da melhor maneira aos seus interesses. Sendo assim, 
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desafiaria a lógica alguém realizar determinada conduta com o simples intuito de 

prejudicar o outro ou até mesmo se prejudicar. Todos querem sempre o melhor para si. E o 

que se observa na realidade é que nem sempre acontece dessa maneira. 

 Como última presunção equivocada, aqueles que defendem o inadimplemento 

eficiente consideram que apenas a responsabilidade legal é que dá razão para o 

adimplemento, deixando de fora aquelas que não estão adstritas ao âmbito legal. Assim, 

não são consideradas, por exemplo, a reputação após a quebra e as oportunidades de novos 

negócios no futuro com a parte vítima do inadimplemento, pois a confiança já estaria 

prejudicada com o inadimplemento anterior
293

. 

 Referidas críticas, apesar de interessantes e, de certa maneira, com razão, se 

equivocam por ignorar uma premissa essencial da Economia: a base de seu 

desenvolvimento e avanço é a partir de modelos de fenômenos sociais. Há, por isso, uma 

simplificação da realidade, em que há a eliminação daqueles dados considerados 

irrelevantes
294

. 

 Dentro do inadimplemento eficiente, o teórico jurídico só está importando um 

modelo propriamente econômico para dentro do Direito, em franca comunicação entre as 

duas ciências naquele ramo que se denominou Law & Economics. Por isso, o modelo 

ignora – e deve ignorar – aqueles detalhes que não impactam diretamente na relação 

contratual que sofreu ou sofrerá um inadimplemento eficiente. Em vista disso, a crítica só 

ganha relevância se o modelo construído ignora detalhes que efetivamente impactam na 

relação a ponto de modificar o comportamento das partes ou o próprio resultado esperado 

no modelo. 

 Quanto a segunda parte da crítica, acerca do comportamento irracional das partes, 

consoante já trabalhado anteriormente no item 1.2.3.4. do Capítulo 1, existem estudos 

econômicos acerca do tema na Economia Comportamental. Atos emulativos, inclusive 

prejudiciais para o próprio agente, têm espaço no estudo teórico e na composição do 

modelo econômico. Têm razão os críticos sobre esse ponto quando se deparam com a 

teoria simples do inadimplemento eficiente, pois precede a racionalidade dos agentes. No 
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entanto, ao atualizá-la conforme os estudos da Economia Comportamental, a crítica perde 

sua consistência. 

  O mesmo se pode dizer sobre os fundamentos paralelos para o inadimplemento 

eficiente além da responsabilidade legalmente prevista. A crítica é pertinente para a teoria 

simples, em que se verifica unicamente a relação contratual que sofrerá o inadimplemento. 

Contudo, em uma evolução desse pensamento, nota-se que futuras oportunidades de 

negócios e a reputação são igualmente detalhes importantes que impactam na decisão a ser 

tomada pela parte possivelmente inadimplente e, portanto, devem ser consideradas diante 

da possibilidade de um inadimplemento eficiente. 

 Outra crítica pertinente à teoria simples do inadimplemento eficiente diz respeito à 

assimetria das informações, tendo em vista que ela assume que as partes estão 

perfeitamente informadas sobre as peculiaridades do contrato e das circunstâncias que as 

rodeiam. Assim, no momento do inadimplemento, as expectation damages compensarão 

perfeitamente a parte prejudicada, pois ela terá plenas condições de provar o seu direito. 

Ademais, o inadimplemento será facilmente comprovado na sua extensão. 

 A realidade mostra exatamente o contrário: nem sempre a parte é verdadeiramente 

compensada pelos prejuízos sofridos ou consegue comprovar perfeitamente o 

inadimplemento, o que pode levar, inclusive, a erros de julgamento. Para Goetz e Scott, 

isso advém da falta de transparência de uma regra substantiva entre as partes que reduza o 

número de fatos que devam ser determinados quando do inadimplemento, o que reduzirá 

os custos de litigância e aumentará a precisão no procedimento
295

.  

 De fato, nem as próprias partes sabem dizer com precisão se a quebra foi eficiente 

ou não, pois demanda delas que saibam também todos os investimentos feitos pela parte 

contrária para o cumprimento do contrato. Além disso, é preciso saber adicionalmente qual 

a sua expectativa de lucro. Trata-se de informações de difícil conhecimento com exatidão 

e, por conseguinte, dificultam a avaliação de ser o inadimplemento eficiente ou não. 
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 2.5.3. O problema dos custos de transação 

 

 Uma das maiores falhas que são apontadas na simple efficient breach theory é que 

ela ignora os custos de transação. Consoante desenvolvido neste capítulo, o 

inadimplemento eficiente se preocupa com a compensação pelo inadimplemento através 

dos danos de expectativa para deixar a parte na posição em que ela estaria caso o contrato 

fosse cumprido. Considera-se, então, que as expectation damages conseguem compensar 

perfeitamente a parte, impedindo que ela tenha qualquer prejuízo pelo inadimplemento da 

outra. 

 Entretanto, essa conclusão só faz sentido em um mundo em que os custos de 

transação são iguais a zero, isto é, em que não há para as partes quaisquer outros gastos 

além daqueles próprios do contrato em discussão. Em outras palavras, a teoria simples do 

inadimplemento eficiente só funciona em um mundo imaginário, já que a realidade é muito 

mais plural, em que relações outras influem na contratual em apreço.  

 Para comprovar tal problema, não é difícil imaginar que com a quebra contratual 

haja certa animosidade entre as partes, a ponto de transformar as conversas posteriores 

sobre os danos de expectativa em um litígio judicial. E isso envolve o pagamento de custas 

processuais, honorários advocatícios, investimentos nas tratativas para a formulação de um 

acordo, gastos com deslocamento, dentre outros. Todos esses custos de transação podem 

tornar a quebra ineficiente, não sendo mais as expectation damages um incentivo para a 

quebra, assim como defende a teoria do inadimplemento eficiente. Assim como Klass 

comenta, a presunção de que a parte prejudicada é indiferente entre o adimplemento e o 

pagamento da indenização pela quebra é falsa na maioria dos casos
296

. 

 Quando o teórico cria o modelo para justificar o inadimplemento eficiente, costuma 

selecionar custos de transação que provam o que se quer provar – se a quebra é eficiente ou 

não – ignorando outros igualmente caros ou mais que os selecionados, que poderiam levar 

a conclusões distintas
297

. Essa crítica pode ser derrubada da mesma maneira que foi 

derrubada aquela sobre as falsas premissas, conforme trabalhado no item anterior. Se o 
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detalhe (custo de transação) é importante e altera a conclusão do modelo, ele deverá ser 

considerado. Caso contrário, é irrelevante e deve ser desconsiderado de um modelo que 

nada mais faz que um recorte da realidade, para se ter uma utilidade para um estudo 

econômico. Há certa dependência da honestidade acadêmica daquele que constrói o 

modelo. 

  Na linha da inadequada inserção dos custos de transação no modelo da simple 

efficient breach theory, Ian MacNeil demonstra que em um mundo em que os custos de 

transação são iguais a zero, a specific perfomance e as expectation damages são 

equivalentes quando mensuradas pela eficiência. Se não existem custos de transação para a 

parte para realizar a prestação, obrigá-la
298

 a cumprir o pactuado ou indenizar terão os 

mesmos resultados. No caso de danos de expectativa, a parte pagará o devido e o 

descumprimento do contrato será indiferente para a vítima do inadimplemento. No caso de 

prestação específica, a parte que quiser se tornar inadimplente irá comunicar a parte 

contrária, que prontamente aceitará receber um valor substituto à prestação. Justamente 

porque os custos de transação são zero: a resistência criaria custos de transação, destruindo 

a premissa do modelo
299

. 

 Isso evidencia um grande problema na teoria simples: ela exclui custos de transação 

no início da negociação e celebração do contrato, mas os considera no momento do 

inadimplemento, sobretudo para demonstrar que a specific performance é mais custosa do 

que as expectation damages. E paradoxalmente ignora que existam custos de transação nas 

expectation damages. Por isso, há uma necessária dependência relativa aos custos de 

transação de cada um dos remédios para avaliar se a quebra será ou não eficiente
300

. 

 Para os críticos, não há superioridade a priori da indenização sobre a prestação 

específica, pois os custos de transação são variáveis, devendo ser analisados seriamente 

caso a caso. Consoante já referenciado no item 2.3.2., Ulen
301

 defende que quando os 

custos de transação são baixos, a prestação específica encorajaria as partes a 
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transacionarem o direito ao cumprimento de maneira voluntária e eficiente. No entanto, se 

os custos de transação são altos, deve haver intervenção de uma Corte compelindo uma 

indenização. Tanto que ao final conclui que na maioria das vezes os custos de transação de 

uma relação contratual são baixos, sendo a prestação específica o melhor remédio. 

 Assim como Ian MacNeil resume: 

 

Aonde, assim como geralmente será o caso, os custos de transação sob ambas as 

regras excederão os ganhos de eficiência brutos possíveis por rescindir um 

contrato em favor do outro, cada regra é igualmente (in)eficiente. Aonde ambas 

as regras permitirão substituir um contrato mais produtivo por um contrato 

menos produtivo, a diferença em eficiência das regras será medida exatamente 

pela diferença nos seus respectivos custos de transação. Aonde uma regra 

permitirá substituição e a outra não, a diferença em eficiência será medida pela 

diferença em cada custo de transação respectivo, mas sujeito a um limite máximo 

consistente em um ganho líquido hipotético sob a regra com os menos custos de 

transação. Nenhum dos custos de transação pode ser deduzido pelo uso do 

modelo da microeconomia, mas apenas ser determinado indutivamente pela 

evidência empírica
302

. 

 

 Destarte, a verificação dos custos de transação não pode se limitar a alguns 

particularmente selecionados pelo teórico. Verdadeiramente, todos os custos de transação 

devem ser levados em consideração para a apreciação da superioridade da liability rule ou 

da property rule diante do caso concreto. Deve-se levar em conta aqueles decorrentes do 

planejamento inicial do primeiro contrato, do planejamento após o surgimento da nova 

oportunidade, de potencial ou atual litigância, da informação, da inércia, da incerteza, 

relacionais como de danos à reputação e perda de futuras oportunidades de negócio com a 

parte prejudicada, negativos (como a aplicação da norma de mitigação), externalidades, 

entre outros
303

.  

  

 2.5.4. O problema do oportunismo 

 

 Internamente, a simple efficient breach theory falha em sua própria existência 

quando considera que as partes, teoricamente, podem estipular ex ante cláusulas acerca das 
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contingências que podem ocorrer na relação contratual, como ocorre no caso das liquidated 

damages clause trabalhadas no item 2.3.1.1. supra. Em outras palavras, as partes podem 

decidir desde o início a solução para todas as possíveis dificuldades que podem existir. 

Dessa maneira, não existiria uma quebra verdadeiramente eficiente, pois se todas as 

situações já preveem uma saída eficiente para as partes, desrespeitar as estipulações 

contratuais é agir de modo ineficiente.  

 E mesmo que um contrato dessa espécie seja objeto de interpretação por uma Corte 

ex post, ainda assim seria ineficiente a quebra, pois seriam apreciadas todas as 

contingências previstas nele. Em nenhum caso, à vista disso, a quebra seria eficiente
304

.  

 Um exemplo seria considerar que, caso a produção da mercadoria para o vendedor 

ultrapasse o valor de $100 ou se um terceiro oferecesse mais que $100, sendo este o valor 

máximo oferecido pelo comprador, o vendedor poderá deixar de entregar a mercadoria ao 

comprador. Como já há a previsão da consequência para o inadimplemento, não há 

justificativa para um litígio, sendo o mais eficiente aquilo que fora decidido 

contratualmente por ambas as partes. 

 Logicamente, a crítica parte de um pressuposto artificial em que é possível prever 

toda e qualquer contingência de potencial incidência na relação contratual. Sabe-se muito 

bem que na maioria dos casos isso é impossível. No entanto, a crítica é válida para a 

identificação de quebras oportunistas, isto é, em que uma das partes – a culpada pelo 

inadimplemento – tenta receber os ganhos sem que arque com os prejuízos anteriormente 

acordados. É a tentativa da parte inadimplente de ganhar mais do que fora negociado às 

custas da parte contrária
305

. 

 Steve Thel e Peter Siegelman identificaram bem essa situação. A partir das quebras 

realizadas com evidente e total intenção (willful breach) é possível determinar quais delas 

poderiam ser evitadas sem ou com reduzidos custos pela parte culpada. E essas deveriam 

ser prevenidas ou dissuadidas
306

. Os autores alertam para uma questão essencial: não é 

porque existe a intenção de quebrar a promessa que elas são prejudiciais. É preciso 
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distinguir a intenção que causa prejuízo daquela que existiria ex ante, isto é, se a melhor 

proposta de terceiro existisse, nem ao menos o contrato primário teria sido celebrado. Ou 

como William Dodge divide a willful breach: a oportunista (o primeiro caso) e a eficiente 

(segundo caso)
307

. 

 Para estes casos argumentam que o remédio deveria ser a perda de todos os ganhos 

que conseguiu com a quebra do contrato original, como forma de manter a credibilidade 

das avenças realizadas e sem que se configurassem como danos punitivos
308

. Trata-se de 

solução semelhante a das disgorgement damages, conforme estudado no item 2.3.1.2. 

alhures. 

 Quebras oportunistas não somente são reprováveis, como também são ineficientes: 

ao invés de transferir os recursos produtivos para um uso mais valioso, alteram a 

distribuição da riqueza, o que não significa que a cria, mas a consome, pois os potenciais 

oportunistas e vítimas gastarão recursos para se proteger do oportunismo. Os oportunistas 

tentarão encontrar buracos nos contratos para achar um jeito de enganar sem ser pego. As 

vítimas tentarão impedir o oportunismo buscando com maior cuidado seus parceiros 

contratuais, rascunhando mais detalhadamente o contrato e gastando mais recursos para 

monitorar a prestação da parte contrária
309

.  

 Como não produzem lucro para as partes merecem maior reprimenda pelas Cortes. 

A Suprema Corte de Nevada, por exemplo, detectou em uma de suas decisões esse 

problema. No caso K Mart Corp. v. Ponsock
310

, uma grande empresa demitiu seu 

empregado para negá-lo seus benefícios de aposentadoria. A solução para o caso seria o 

pagamento de danos compensatórios, mas estes seriam insuficientes para recompensar o 

empregado e prevenir a empresa de continuar a tomar tal atitude com os demais futuros 

empregados que demitiria. Economicamente, valeria a pena pagar os danos 

compensatórios. Por isso, a Suprema Corte de Nevada decidiu condenar a empresa em 

danos punitivos, em solução diferente daquela defendida por Steve Thel e Peter Siegelman 

mencionada anteriormente. 
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 Quebras oportunistas, além do mais, criam custos sociais, já que diminuem a 

confiança de futuros parceiros econômicos. Para tais situações a simple efficient breach 

theory não tem uma resposta satisfatória, pois somente permite condenar a parte culpada 

pelos danos de expectativa. Neste exemplo da decisão da Suprema Corte de Nevada, uma 

condenação além da compensação se torna um incentivo a favor do adimplemento, já que 

não há um uso mais valioso dos recursos, e sim, uma apropriação indevida dos valores do 

benefício da aposentadoria sem que tenha havido qualquer negociação neste sentido. É o 

mesmo que ocorre em um contrato de seguro que a seguradora se nega ou demora a pagar 

o valor do benefício: não é uma realocação eficiente de recursos, mas uma apropriação 

indevida que a teoria simples não soluciona devidamente.  

 Richard Posner reconhece esse problema ao afirmar que faz diferença decidir qual 

remédio é apropriado para a situação de um inadimplemento oportunista. Tirar vantagem 

da vulnerabilidade da parte contrária pela quebra contratual é condenável e merece a 

adequada resposta. E exemplifica com um contrato entre duas partes que, após uma delas 

realizar o pagamento para receber em troca mercadorias, a que recebeu o pagamento utiliza 

o dinheiro para construir uma piscina ao invés de entregar as mercadorias. O remédio 

adequado, em sua concepção, é a restituição do valor
311

. Daniel Friedmann
312

, por sua vez, 

contesta a solução de Richard Posner, entendendo que esta redistribuição dos lucros iria 

contra a essência de uma regra de indenização. Afinal, o incentivo tem que ser para o 

rompimento apenas dos contratos ineficientes, não podendo o valor indenizatório a ser 

recebido por um inadimplemento oportunista ser igual ao devido em quebras que não 

sejam oportunistas. 

 O problema consiste, desta forma, em determinar quando a quebra é eficiente ou 

oportunista. Para a simple efficient breach theory, é eficiente quando há realocação de 

recursos em que as partes ficam em situação melhor ou idêntica ao momento anterior do 

contrato, tendo por remédio a compensação pelas expectation damages. É oportunista 

quando não há realocação de recursos, mas distribui a riqueza de maneira diferenciada a 

ponto de só trazer vantagens para o inadimplente, tendo sua compensação a partir da 

avaliação do remédio mais adequado. Enquanto que no primeiro caso a parte inadimplente 
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consegue compensar a parte vítima pelas suas perdas e ainda assim ter ganhos, no segundo 

caso ela aumenta seus ganhos além da negociação havida pelas expensas desta
313

. 

 Consoante Klass aponta, o inadimplemento oportunista expõe um problema no 

Teorema de Coase, pois presume que a última alocação dos recursos será sempre eficiente, 

isto é, “afetará quem recebe quanto, mas o direito eventualmente ficará aonde criará mais 

valor
314

”. Neste sentido, os detentores menos valiosos de direitos serão trocados por 

detentores mais valiosos de direitos, já que estes desejarão pagar mais por eles. E é 

justamente o que ocorre no oportunismo: os recursos, ao invés de realocar entre as partes, 

vão para o oportunista ao final, o qual tem o maior poder de deter direitos. 

 

 2.5.5. O problema da exclusão dos demais remédios 

 

 Outra crítica persistente à efficient breach theory é que ela a priori exclui os demais 

remédios à disposição das partes além das expectation damages por serem ineficientes 

quando levados os custos de transação em consideração. Gregory Klass demonstra sua 

discordância dessa conclusão ao afirmar que todos os remédios são igualmente eficientes a 

depender da correta apreciação dos custos de transação, inclusive os danos punitivos, desde 

que haja uma renegociação entre as partes
315

. Daniel Friedmann vai além, defendendo que 

regras de indenização tornam os custos de transação mais caro, enquanto que a prestação 

específica tem um melhor desempenho por reduzir custos de transação ex ante
316

. 

 Essa seria outra falha da simple efficient breach theory: só há a verificação dos 

custos de transação no momento do inadimplemento ou do adimplemento, como se fosse 

uma situação binária, quando na verdade há uma pluralidade de saídas a partir da 

comunicação entre os envolvidos. Além disso, as expectation damages não são a única 
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alternativa, mas um dos remédios que as partes podem se valer e ainda assim extrair ao 

final eficiência do negócio. 

 A depender do contexto, a renegociação alocará eficientemente recursos entre as 

partes, trazendo-lhes muito mais vantagens do que o inadimplemento. Assim como Alan 

Schwartz exemplifica, numa compra e venda de imóvel, o comprador pode preferir uma 

cláusula de danos liquidados ao invés da prestação específica porque o vendedor, por ter a 

posse do bem no momento da execução forçada, pode causar danos de difícil comprovação 

perante uma Corte. Assim como um comprador de um bem infungível poderá preferir 

indenização ao invés da prestação específica se ele puder convencer a Corte a condenar o 

vendedor por um valor exagerado
317

. 

 Nos casos Weathersby v. Gore e Duval & Co v. Malcom, compradores de algodão 

pleitearam a execução forçada dos vendedores, fazendeiros locais, para a entrega do 

algodão, que haviam se tornado inadimplentes em razão do preço ter triplicado entre a data 

da celebração do contrato e a data do cumprimento. Os compradores entenderam que os 

jurados não admitiriam uma indenização altíssima contra os pequenos fazendeiros, mas sua 

tese não foi aceita. Ao final, não tiveram sucesso na prestação específica de entrega do 

algodão. 

 No mesmo estilo dos exemplos que comprovam os menores custos de transação 

para a simple breach theory, pode-se pensar em um para a specific performance. Digamos 

que o comprador celebre contrato com o vendedor para a compra de uma mercadoria por 

$100. Há uma grande oscilação no valor de mercado, e terceiro resolve igualmente celebrar 

contrato com o vendedor, oferecendo $140 pela mercadoria. Antes da entrega, o preço de 

equilíbrio
318

 se estabelece em $120. Podendo se valer da specific performance, o 

comprador exigirá a entrega da mercadoria, salvo se o vendedor concordar em pagar $20 

pelos prejuízos e mais $10 para que fique em situação melhor do que simplesmente a 

cobertura pelos danos como punição. Havendo concordância do vendedor, o comprador 

receberá no total $130, valor maior do que o de mercado. O vendedor, por sua vez, terá um 

incentivo à quebra haja vista que lucrará $10 com a venda para o terceiro.  
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 Pelo exemplo acima, é possível extrair algumas conclusões interessantes. Enquanto 

o vendedor tiver uma oferta à sua disposição maior que o novo valor de mercado, ele terá 

um incentivo para a quebra. Já o comprador terá um incentivo para ameaçar com a 

prestação específica, pois poderá receber parte dos ganhos do vendedor com a quebra. 

 Dessa maneira, o perigo da prestação específica se torna um incentivo para um 

inadimplemento eficiente. O vendedor não estará disposto a pagar caro por uma discussão 

judicial, com gastos de honorários advocatícios – até porque a exigência da prestação 

específica só se dá judicialmente –, e indenizará o mais rápido que puder. Por outro lado, o 

comprador poderá ameaçar com a prestação específica, forçando uma negociação com o 

vendedor para que este não perca os lucros obtidos. A negociação seria complicada e, por 

conseguinte, os custos seriam maiores. 

 Pode-se pensar, além disso, em outra solução para o exemplo dado. Ao invés de 

haver o pagamento da indenização, com o perigo da prestação específica o vendedor busca 

no mercado a mercadoria para entregar ao comprador, assumindo que o acesso ao mercado 

tem o mesmo custo tanto para o comprador quanto para o vendedor. Com isso, ele paga 

$120 no mercado e recebe $100 do comprador, além de receber $140 do terceiro. No fim, 

ainda fica com um lucro de $20 e não teve sequer custos de transação com qualquer 

renegociação. O uso da prestação específica, à vista disso, não lhe gera gastos adicionais. 

 O mesmo raciocínio funciona para as punitive damages. Se a indenização somada 

com os danos punitivos ultrapassarem o valor do benefício do inadimplemento, o vendedor 

irá preferir adimplir o contrato, ainda que seja ineficiente. Só que essa não é a única opção. 

Ele poderá realizar uma renegociação, acordando com o comprador o encerramento do 

contrato antes mesmo do momento do inadimplemento. Havendo uma cláusula impondo 

danos punitivos, será interessante para o comprador que haja o inadimplemento. Só que 

neste caso o vendedor poderá ameaçar com o cumprimento, que deixou de ser interessante 

para o comprador. Nesse contexto resta somente a renegociação, isto é, a intenção primeira 

do vendedor, para que as partes cheguem a um valor que seja favorável a ambos
319

. 

 Por conseguinte, a presença dos demais remédios não é suficiente para afastar o 

inadimplemento eficiente assim como a simple efficient breach theory tenta transmitir. Na 
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verdade, ela pode ser determinante para a decisão de celebrar o contrato ou não e qual o 

nível de precaução que cada parte deverá tomar para evitar o inadimplemento. Mesmo que 

a renegociação tenha custo zero, o remédio previsto afeta as partes antes mesmo da decisão 

de cumprir ou contrato ou não
320

. Ao contrário, podem servir como incentivo para a 

eficiência, dependendo da peculiaridade do caso e os custos de transação envolvidos. 

Deve-se verificar qual remédio traz a maior eficiência pelo menor custo. 

 Os próprios incentivos são identicamente problemáticos, como apontam Robert 

Cooter e Ariel Porat
321

. Compensar completamente a vítima do inadimplemento reduzirá a 

probabilidade de sua cooperação, ampliando a chance de haver uma quebra, especialmente 

se sua não-cooperação não puder ser verificada. Afinal, para ela é indiferente o 

adimplemento ou não, já que consequentemente estará em situação melhor que anterior à 

celebração do contrato. Uma das saídas, então, é não compensar completamente a vítima, o 

que não deixa de acontecer na prática.  

 Ou então, contratar um serviço que os autores chamam de “antisseguro”: as partes 

celebram um contrato com um terceiro (“antissegurador”) em que a potencial parte vítima 

transmite os danos a ele no caso de inadimplemento. Assim, a vítima não receberá 

nenhuma compensação e a parte culpada compensa completamente o terceiro. Antes do 

inadimplemento o terceiro paga às partes pelo direito de receber os danos caso ele ocorra. 

Dessa maneira, as partes teriam um incentivo eficiente pois internalizariam os custos e 

benefícios das precauções que devem ter para reduzir a probabilidade de inadimplemento e 

impedir uma confiança exacerbada
322

.  

 Servir de incentivo, todavia, não é a única função dos remédios como parece dar a 

entender a teoria simples. Se em muitos contratos a função primordial é a de incentivo ao 

adimplemento – como no caso da contratação de um serviço de encanador, para que o 

serviço seja efetivamente prestado – em outros se destaca a função de alocação de riscos – 

como a que ocorre em um contrato de seguro, em que se desloca o risco da perda para a 

seguradora. Nesta segunda função, não há o que falar sobre efficient breach, pois não se 
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está querendo movimentar os recursos para algo mais produtivo, e sim, satisfazer as 

preferências das partes sobre o próprio risco.  

 Utilizando o exemplo do contrato de seguro, seria descabido falar que a seguradora 

poderia realizar um inadimplemento eficiente não concedendo o valor indenizatório para o 

segurado. O segurado negociou não só o valor do contrato, mas também pelo pagamento 

certo e célere quando validamente precisar acionar o seguro
323

.  

 Trata-se de um contrato baseado no risco e, desse modo, mereceria um tratamento 

diferenciado. Contudo, não é o que se observa unanimemente nos Estados Unidos. Estados 

como Kentucky, Michigan, Minnesota e Kansas não admitem indenização além da regra 

contratual tradicional de recuperação dos danos. Indiana, Geórgia, Illinois, Hawaii e Idaho 

se encontram em uma posição intermediária, restringindo os danos recuperáveis mas 

aplicando parcialmente regras extracontratuais. Já a Califórnia já se mostra mais leniente, 

permitindo uma maior recuperação dos danos a partir das regras extracontratuais
324

. 

 Outra função identificada por Richard Posner é de que os remédios, sobretudo se 

incorporarem uma penalidade, servem de sinal positivo para os futuros contratantes
325

. Um 

novo fornecedor no mercado, por exemplo, pode estabelecer uma penalidade alta como um 

atrativo de que poderá confiar nele que o contrato será cumprido. Ou então a specific 

perfomance para assegurar o mesmo
326

. Dependerá do caso concreto. 

 Voltando à concepção binária da simple efficient breach theory. Parece haver uma 

preocupação somente com o adimplemento ou o inadimplemento, esquecendo-se que uma 

relação contratual é dinâmica e contínua, passando por vários estágios que merecem uma 

cautelosa análise econômica.  

 Steven Shavell
327

 notou esse problema nitidamente nos danos de confiança 

(reliance damages) paralelamente aos danos pela expectativa. Afinal, quando a parte 

deverá investir para que sua decisão seja Pareto eficiente? Se a parte contrária realizar um 
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inadimplemento eficiente, o investimento terá sido em vão; ao contrário, se ocorrer o 

adimplemento, haverá uma maximização dos lucros.  

 Logicamente, através dos expectation damages a parte poderá ser indenizada por 

aquilo que lucraria caso o contrato fosse cumprido. Logo, parece ser mais lógico que se 

faça o investimento mesmo com o risco do inadimplemento. Só que referido problema 

expõe tanto o problema dos custos decorrentes da cobrança sobre esse investimento em 

vão quanto de moralidade: incentivar o adimplemento significa incentivar 

equivocadamente a outra parte a investir. Opostamente, incentivar a confiança só de 

maneira eficiente é dar fracos incentivos para que a outra parte cumpra o pactuado
328

. Por 

isso que a eficiência acaba por exigir atenção em outras variáveis além do 

(in)adimplemento. 

 

Nos últimos quarenta anos, estudiosos com orientação econômica identificaram 

muitas outras decisões sobrepostas que as regras dos remédios podem afetar. 

Elas incluem o número de transações, investigações prévias à formação do 

contrato de potenciais contratantes, a seleção de parceiros contratuais, termos 

quantitativos, busca por outras oportunidades após a celebração, a confiança do 

credor após a celebração, precauções contra o próprio inadimplemento e 

mitigação após o inadimplemento pela parte inocente. Nenhuma regra de 

remédios poderia providenciar incentivos otimizados sobre todas essas 

decisões
329

. 

 

 Justifica-se então que os remédios à disposição das partes deverão balancear ao 

máximo a relação contratual, diante de cada caso concreto, satisfazendo as necessidades e, 

eficientemente, gerando distribuição de riqueza e alocando recursos. 

 

 2.6. Novas perspectivas para a efficient breach theory 

 

 A teoria tradicional do inadimplemento eficiente não passou incólume pela doutrina 

estadunidense. Embora tenha angariado vários adeptos, os problemas apontados 

anteriormente atingem muito da essência do instituto. Por isso, alguns doutrinadores 
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pensaram em formas de evoluí-la, dada a sua importância pela aproximação do Direito e da 

Economia no âmbito contratual. A seguir serão apresentadas as concepções de Gregory 

Klass e de Daniel Markovits em conjunto com Alan Schwartz, as quais se destacam como 

alternativas viáveis para o desenvolvimento da efficient breach theory. 

 

 2.6.1. A Dual Performance Hypothesis de Daniel Markovits e Alan Schwartz 

 

 Daniel Markovits e Alan Schwartz no artigo “The myth of efficient breach” 

desenvolvem uma série de argumentos de natureza instrumentalista, interpretativa e moral 

para transmitir uma nova visão sobre a teoria do inadimplemento eficiente. Para tanto, 

realizam uma revisão de alguns conceitos básicos que estruturam toda a teoria tradicional. 

 Inicialmente argumentam que o Direito Contratual é utilizado pelas partes como 

instrumento de maximização de seus ganhos individuais. Para tanto, as partes se valem da 

chamada tese da equivalência distributiva. Defende ela que em um mercado competitivo 

com partes suficientemente sofisticadas, qualquer coisa que uma das partes perca no uso de 

remédios para a compensação das expectativas, ela já ganhou com um preço baixo ou 

algum outro termo favorável. Há, portanto, equivalência na relação contratual: se a parte 

não foi compensada ao final com os remédios para a quebra, ela já alcançou a 

compensação anteriormente na negociação dos termos contratuais. 

 Os autores, outrossim, afastam algumas presunções realizadas pela doutrina 

tradicional do inadimplemento eficiente, pois não condizem com a realidade. Primeiro, 

desconsideram a ideia de que os custos de transação são iguais a zero, tanto para a 

contratação quanto para a renegociação. Segundo, desconsideram que as partes não 

investem nos contratos. Terceiro, que os contratantes sempre podem pagar. Só mantém a 

ideia de que as Cortes estão suficientemente informadas para proteger as expectativas
330

. 

 Com isso, é mais adequado o uso da indenização dos danos pela expectativa ao 

invés da prestação específica, pois esta envolve muito mais custos de transação do que 

aquela. Até então, consoante já visto anteriormente no item 2.3.1., muitos já argumentaram 
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em favor disso. A novidade de Markovits e Schwartz consiste no argumento de que os 

custos maiores não são somente ex post, mas também ex ante, pois chegar a um acordo 

demanda considerar muito mais situações que ensejariam a quebra contratual além da 

formulação muito mais complexa dos preços. Com isso, há maior lucratividade na 

utilização da indenização pelos danos pela expectativa, que se iniciará pela distribuição 

equivalente ex ante do que a tentativa de compensação ex post com a prestação 

específica
331

. 

 A seguir sugerem uma mudança interpretativa nos contratos que nomeia sua teoria: 

os contratos devem ser entendidos como uma imposição de uma obrigação ou de pagar 

indenização. Desse modo, ao invés de haver uma relação subsidiária entre os 

comportamentos – pagar indenização se não cumprir a obrigação –, há uma relação 

disjuntiva. Por isso que o nome da teoria é dual-performance hypothesis (hipótese do 

desempenho dual): a parte pode escolher entre cumprir o pactuado ou pagar o valor 

indenizatório
332

. 

 Dessa maneira, entendem que a renegociação é desnecessária quando há proteção 

legal da regra de responsabilidade. Afinal, não é preciso realizar a realocação dos riscos se 

estes já foram devidamente feitos ex ante. A renegociação só interessa à regra de 

propriedade ou à restituição, porque há um incentivo para a parte que quebrou o contrato 

compartilhar parte de seus ganhos com a vítima para que não tenha que realizar a prestação 

específica ou a restituição do bem
333

. 

 Por fim, rebatem os argumentos de moralidade contra a efficient breach theory de 

que há imoralidade em permitir que não se cumpra o prometido em favor de uma maior 

lucratividade. Para os autores, quando se compreende que há opção de indenizar, na 

verdade não se está a falar em inadimplemento, pois esta é uma das modalidades de 

cumprimento do contrato. E vão além ao defender que a indenização pelos danos pela 

expectativa não deixa de ser uma forma de prestação específica. Desse modo, existe 

compatibilidade entre o pagamento de danos pela expectativa e a moralidade. Aqueles que 

defendem a sua incompatibilidade estão vislumbrando uma imagem falsa da realidade, 
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presos na própria linguagem contratual de que “alguém deve fazer tal coisa”, sendo que 

deveriam interpretar como “alguém deve fazer uma coisa ou outra”. 

 A imoralidade consiste naquela parte que deixa de cumprir sua obrigação e, além 

do mais, não indeniza. Esta sim é inadimplente e merece a repreensão legal, inclusive com 

danos punitivos se for o caso
334

. Há nítido oportunismo em seu comportamento e o 

ordenamento jurídico não pode permitir que aja dessa maneira. Nesta situação é que está o 

“mito” do inadimplemento eficiente que dá título ao artigo: só há quebra quando não há 

cumprimento da obrigação nem pagamento pelos danos. Consequentemente, nenhuma 

verdadeira quebra é eficiente
335

. 

 A perspectiva apresentada pelos autores é interessante, mas não escapa totalmente 

de críticas. A primeira delas é que presume uma sofisticação das partes que nem sempre é 

real. Primeiro porque elas terão que reconhecer que os termos contratuais são disjuntivos, 

ou seja, fazer a leitura de que aquilo que está escrito no contrato significa literalmente 

aquilo que se contratou e mais a opção pela indenização
336

. A realidade dos fatos por si só 

já levanta dúvidas sobre tal capacidade de entendimento. Ademais, se assim quisessem que 

fosse o contrato, facilmente teriam especificado isto em suas cláusulas
337

. 

 Em segundo lugar, a sofisticação identicamente presume que as partes alocarão os 

riscos de tal maneira que a compensação dos danos pela expectativa não fiquem somente 

ao período ex post. Simplesmente, a tese defende que a racionalidade das partes sempre 

estará ajustada conforme os interesses individuais
338

. Novamente, a realidade põe em 

xeque esta hipótese. 

 Conforme visto no item 1.2.3.4. do Capítulo 1, a Economia comportamental já 

demonstra que nem sempre as escolhas são racionais, mas, ao contrário, podem ser 

movidas pelo sentimento e circunstâncias outras alheias à relação contratual. Desse modo, 

parece muito mais adequado dizer que as partes racionalmente deveriam preferir a hipótese 

do desempenho dual a dizer que realmente a preferem.  
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 Mesmo assim, a perspectiva traçada por Markovits e Schwartz é bastante válida 

tendo em vista que desenvolve a efficient breach theory acima de suas críticas tradicionais. 

Conforme será visto adiante, as conclusões aqui traçadas serão igualmente importantes 

para uma crítica e desenvolvimento de uma teoria brasileira do inadimplemento eficiente, 

sobretudo na ideia de facultatividade de obrigações. 

  

 2.6.2. O modelo de remédios eficientes de Gregory Klass 

 

 Gregory Klass defende que a teoria tradicional do inadimplemento eficiente é 

radicalmente incompleta, pois, dentre outros problemas, não justifica suficientemente o 

porquê da opção pelos danos pela expectativa, presume circunstâncias que não se 

comprovam empiricamente e é moralmente insatisfatória. Ainda assim ela não deve ser 

ignorada, e sim, revisada e tornada mais sofisticada
339

. 

 Primeiro, identifica que o remédio escolhido pelas partes para a quebra afeta os 

demais termos contratuais, sobretudo a alocação de ganhos. Em um exemplo, pode-se 

imaginar um contrato em que vendedor e comprador precisam decidir qual remédio será 

utilizado no caso de inadimplemento do vendedor: prestação específica ou indenização 

pelos danos pela expectativa. Não há custos de transação, tornando ambos os remédios 

igualmente eficientes. Neste caso, o vendedor preferirá indenizar pelos danos pela 

expectativa, já que lhe permitirá manter todos os ganhos no caso de inadimplência, 

enquanto que o comprador preferirá a prestação específica, pois forçará o vendedor a 

entregar o bem ou “comprar” a sua liberação do contrato, apropriando-se de parte dos seus 

ganhos. 

 O meio de decidir qual remédio será utilizado dependerá das concessões feitas por 

cada uma das partes durante a negociação. Sabendo que há chance de inadimplemento, se 

for escolhida a prestação específica como remédio, o vendedor demandará um preço maior 

pelo produto ou serviço, pois dessa forma poderá negociar uma liberação do contrato com 

maior lucratividade e maior facilidade para compartilhá-la com o comprador. Se for 

escolhida a indenização pelos danos pela expectativa, o comprador demandará um preço 
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menor pelo produto ou serviço para já haver uma compensação ex ante caso ocorra o 

inadimplemento, sabendo que poderá não ser compensado completamente ex post. Quanto 

mais caro for o remédio para a parte, mais caro será o preço cobrado inicialmente
340

. 

 Tal linha de raciocínio desmonta o argumento de moralidade que a efficient breach 

theory favorece o que age incorretamente. Afinal, as próprias partes já definiram através do 

remédio escolhido e da negociação entabulada o preço em conformidade com as 

compensações que consideram devidas. Todos os ganhos recebidos ex post apenas 

complementam os ganhos já havidos ex ante na forma de cláusulas contratuais mais 

favoráveis
341

. 

 Neste sentido, uma legislação que prevê como remédio a prestação específica, 

danos punitivos ou punição pelo disgorgement só aparentemente traz um benefício para os 

compradores. Na realidade, estará distorcendo o mercado, pois os vendedores cobrarão 

preços maiores pelos seus produtos e serviços para compensar desde logo quaisquer perdas 

que possam incorrer. 

 Mais uma consequência de mudar o foco para a diferenciação nos preços consiste 

no abandono da ideia de que a teoria do inadimplemento eficiente promove bem estar 

social com a alocação dos recursos. A partir do momento em que se verifica o efeito dos 

preços, as partes já buscarão remédios mais eficientes. Como Craswell já defendia, “a 

tentativa de imitar os resultados de um processo de negociação perfeito é equivalente a 

identificar o remédio que é mais eficiente no sentido de maximizar a soma do bem estar 

esperado pelas partes
342

”. 

 Consequentemente, não há qualquer necessidade de dar preferência a um ou outro 

remédio para se ter um inadimplemento eficiente. Tudo dependerá dos custos de transação 

envolvidos e a verificação das circunstâncias envolvidas. Em um modelo em que as partes 

são neutras ao risco, sem assimetria nas informações e perfeitamente racionais é fácil 

imaginar um cenário em que há prevalência das expectation damages sobre a specific 

performance. No entanto, a realidade não conjuga todos estes fatores simultaneamente. Por 

vezes, não apresenta nenhum deles. Nestes cenários diversos é que os demais remédios 
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podem ser mostrar muito mais interessantes do que a indenização pelos danos pela 

expectativa
343

. 

 O problema está na forma como a teoria tradicional assume o Teorema de Coase. O 

raciocínio se encerra na alocação final que, conforme define o teorema, sempre será a mais 

eficiente. Sendo assim, o pagamento da indenização pelos danos pela expectativa sempre 

tornará o inadimplemento eficiente e, por isso, é o único remédio que deveria ser utilizado. 

A teoria tradicional, entretanto, ignora que são possíveis negociações pós-contratuais, 

como o caso da liberação do contrato “paga” pelo vendedor que assumiu em determinada 

contratação a specific performance
344

.  

 A crítica realizada no modelo de Daniel Markovits e Alan Schwartz do mesmo 

modo pode ser transportada para o modelo de Klass. Para haver o efeito dos preços se deve 

presumir uma racionalidade das partes que talvez não seja compatível com a realidade. 

Todavia, o próprio autor a percebe e a rebate, verificando que se trata de um problema 

muito mais empírico do que teórico, a ser analisado e resolvido caso a caso. Para isto, 

legislações e Cortes servirão para adequar os desvios e maximizar os valores envolvidos
345

.  

 Outra mudança defendida por Gregory Klass consiste em eliminar o tratamento 

igual dado entre o Direito Contratual e a responsabilidade civil e o Direito Criminal quanto 

à consequência jurídica, no sentido de esta estar anexada à identificação da conduta tida 

como ilegal
346

. Enquanto que na responsabilidade civil e no Direito Criminal os deveres e 

consequências estão previstos na lei, no Direito Contratual as obrigações são determinadas 

pelas próprias partes, assim como Charles Goetz e Robert Scott já haviam observado
347

.  

 O problema é que a consequência também deveria ser determinada pelas próprias 

partes, e não por uma autoridade como presume a teoria tradicional do inadimplemento 

eficiente
348

. Não há um remédio mais eficiente que deve ser adotado para todos os casos. 

Com isso, a teoria do inadimplemento eficiente se torna muito mais uma teoria do remédio 
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eficiente
349

, já que será adequado às necessidades individuais e específicas das partes. 

Afinal, elas sabem muito mais o que querem do que legisladores ou Cortes. 

 Neste sentido, o argumento sobre os remédios a serem aplicados no caso de 

inadimplemento deveriam se restringir somente para regras padrão, isto é, quando as 

próprias partes não definiram um remédio específico para regular a inadimplência em seu 

contrato. Ou, ainda, quando se excepciona a regra padrão conforme alguma especificidade 

do caso. O debate, à vista disso, escapa do âmbito da efficient breach theory.  

 Isso propiciará, na visão de Gregory Klass, a criação de modelos contratuais 

específicos conforme as necessidades. Assim, ainda que haja a liberdade de criação do 

contrato com o remédio que as partes quiserem, a repetição e a verificação de certos 

interesses fomentará a manutenção de certos remédios para determinadas relações. Mesmo 

havendo proibição de alguns deles pelas autoridades, as partes terão à sua disposição ainda 

um número considerável de opções adaptáveis às necessidades peculiares
350

.  

 O desenvolvimento das ideias de Gregory Klass sobre a influência do preço para o 

remédio adotado pode ser parcialmente aproveitado para uma teoria do inadimplemento 

eficiente no Direito brasileiro, sobretudo a partir de cláusulas acessórias que podem ser 

postas no contrato. Isso será trabalhado com maior detalhamento adiante. 
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CAPÍTULO 3 – A EXTINÇÃO DO CONTRATO NO DIREITO CIVIL 

BRASILEIRO E O INADIMPLEMENTO EFICIENTE 

 

 3.1. Considerações sobre as diferenças entre o ordenamento jurídico brasileiro 

e a common law nas consequências pelo inadimplemento 

  

 Antes de efetivamente passar a discorrer sobre cada uma das espécies de 

inadimplemento e relacioná-las com o inadimplemento eficiente, é preciso esclarecer 

algumas peculiaridades do sistema de civil law que evidenciam a dificuldade de uma 

simples importação do instituto em estudo para a realidade brasileira. Ao contrário do 

sistema de common law, não há aqui uma mera alternativa ao devedor de prestar 

especificamente o pactuado ou indenizar com o valor equivalente.  

 O sistema jurídico brasileiro fez opção clara pela conversão no equivalente nas 

hipóteses em que não seja mais possível compelir o devedor a prestar o objeto principal
351

. 

Ou, ainda, quando é concedido ao credor indenização suplementar além da obrigação 

principal em razão de ter havido perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Destarte, 

há uma nítida preferência do ordenamento jurídico brasileiro pela prestação específica, 

sendo somente substituída pela indenização na sua impossibilidade absoluta. 

 Consoante leciona Caio Mário da Silva Pereira: 

 

Indenizar o prejuízo nem é o mesmo que restaurar o objeto da prestação 

originária, nem implica necessariamente a conversão dele no seu equivalente 

pecuniário. Às vezes sim. Outras vezes, uma não exclui o outro, o que se dá 

sempre que o credor pode perseguir a res debita e mais as perdas e danos. 

Quando for possível, isto é, no caso de a prestação ainda ser viável, cabe ao 

credor persegui-la, e ao devedor executá-la, sem que lhes assista, em princípio, a 

conversão. Em tal caso, as perdas e danos podem ser postuladas juntamente com 

a obrigação principal. O descumprimento, em si, não converte a obrigação em 

alternativa. Ao revés, o que resta in obligatione é a mesma prestação originária. 

Se o procedimento do devedor não a impossibilita, mas prejudica, gera para o 

credor o direito de pedir a res debita e as perdas e danos
352

. 
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 Como exemplo, vide o Título I do Livro I da Parte Especial do Código Civil, 

concernente às modalidades das obrigações, em que os dispositivos legais deixam bastante 

nítida a preferência pela prestação específica. O artigo 239 admite a indenização por perdas 

e danos quando a coisa, objeto de uma obrigação de dar, se perder por culpa do devedor. 

Os artigos 247 e 248 do Código Civil admitem a conversão em perdas e danos da 

obrigação de fazer se o devedor se recusar a cumpri-la e só por ele for exequível ou só a 

ele imposta, ou se a prestação se tornar impossível por sua culpa, respectivamente.  

 Outrossim, no Código Civil, o artigo 389 impõe a responsabilidade por perdas e 

danos diante do inadimplemento absoluto da obrigação. Não há extinção da obrigação ou 

criação de obrigação alternativa, mas mera mutação objetiva em perdas e danos
353

. A 

inexecução de promessa por fato de terceiro se converte em perdas e danos (artigo 439). Se 

o estipulante não executar o contrato preliminar, a parte contrária poderá considerá-lo 

desfeito e pedir perdas e danos (artigo 465).  

 O artigo 475 do Código Civil define que a parte lesada pelo inadimplemento poderá 

pedir a resolução contratual ou o seu cumprimento, cabendo em qualquer dos casos 

indenização por perdas e danos. Em outras palavras, diante da inexecução contratual, 

caberá ao credor a escolha entre retornarem as partes ao status quo ante ou exigir a 

prestação específica ou o equivalente
354

, sendo a indenização somada a esta medida 

quando pertinente.  

 E certo da coerência do sistema jurídico brasileiro, há o privilégio da prestação 

específica também no Código de Processo Civil, em que nos artigos 497 a 501 há a 

regulamentação da tutela específica a ser concedida em ações relativas às obrigações de 

dar coisa certa, de fazer ou de não fazer. Havendo procedência do pedido, o juiz concederá 

a tutela específica para que haja o resultado prático esperado pela parte, ou seja, para o 

tema em estudo, o cumprimento do estipulado contratualmente. Assim, a conversão em 

perdas e danos ocorrerá somente se o autor a requerer ou se impossível a tutela específica 

ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499 do 

Código de Processo Civil. 
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 Com efeito, assim como acontece com o contrato, a sua inexecução é identicametne 

fonte de obrigações. O inadimplemento origina obrigações novas, substitutivas das 

preexistentes no todo ou em parte. E, em regra, não queridas pelo devedor. Trata-se, 

inclusive, de ponto de contato entre as responsabilidades contratual e extracontratual
355

. 

 Isto posto, resta a persistente dúvida se, com a consequência jurídica da conversão 

em perdas e danos em hipóteses tão restritas, é possível a adoção da teoria do 

inadimplemento eficiente no Brasil. 

  

 3.2. Ideias preliminares sobre o inadimplemento no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

 Alguns esclarecimentos prévios sobre as formas de inadimplemento e suas 

especificidades no panorama nacional são necessários. A razão é bastante simples: como se 

pôde constatar anteriormente, os paradigmas e fundamentos da common law diferem-se 

substancialmente daquilo que é comumente encontrado nos países de origem romano-

germânica e, consequentemente, do direito brasileiro. 

 Quando se fala em inadimplemento, está se fazendo referência a uma falta de 

prestação que é devida
356

. A partir do momento em que é estabelecido um vínculo 

obrigacional entre as partes, é concedido ao credor o poder de exigir o cumprimento da 

obrigação nos termos pactuados, o qual o devedor deverá se submeter. Não cumprindo, 

total ou parcialmente, se sujeita o devedor às regras estabelecidas no ordenamento jurídico 

brasileiro para o cumprimento forçado da obrigação ou pela sua substituição por prestações 

equivalentes. Neste sentido, o inadimplemento é, em linhas gerais, um não fazer aquilo que 

deveria ser feito, fazer o que não deveria ser feito ou não dar aquilo que deveria ser dado.  

 O inadimplemento pode se traduzir como uma impossibilidade de cumprimento da 

obrigação imputável ou não ao devedor, superveniente
357

 à celebração da obrigação. Sendo 
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inimputável, se está diante de um caso fortuito ou de força maior, em que o resultado é 

simplesmente a extinção da obrigação retornando as partes ao seu status quo ante, salvo se 

o devedor expressamente se responsabilizou por tais situações, conforme o artigo 393 do 

Código Civil. Por outro lado, sendo o inadimplemento imputável ao devedor, responde o 

patrimônio deste pela prestação descumprida, conforme o artigo 391 do Código Civil, 

salvo aqueles bens que a própria lei excluiu
358

.  

 O inadimplemento imputável ao devedor pode ser classificado em absoluto ou 

relativo, e esta é a classificação que fica mais evidente no sistema do Código Civil. Trata-

se de inadimplemento absoluto quando há descumprimento completo da obrigação, não 

recebendo o credor aquilo que o devedor se obrigou a dar, fazer ou não fazer. Ou, ainda, 

que mesmo havendo a possibilidade de cumprimento, não há mais qualquer interesse, 

objetivamente verificado
359

, do credor de receber a prestação. Já o inadimplemento relativo 

ocorre quando há o cumprimento defeituoso da obrigação – como no caso de ser prestada 

parcialmente, em descompasso com o que fora acordado – ou não houve seu cumprimento 

oportuno, mas que ainda é interessante ao credor a prestação e possível o cumprimento. É 

nesta categoria que há a incidência do instituto da mora. 

 Outra categoria apontada pela doutrina como forma de inadimplemento é a 

chamada violação positiva do contrato. Com base no que fora desenvolvido no direito 

alemão
360

, desdobra-se em situação que envolve o cumprimento defeituoso, o 

descumprimento ou “impossibilitação” de prestações secundárias, a violação dos deveres 

anexos ou laterais do princípio da boa-fé objetiva
361

. Especialmente neste último caso, não 

se trata verdadeiramente de inexecução da obrigação, mas de uma execução em 
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desconformidade com a cláusula geral da boa-fé que integra todo e qualquer pacto, 

independentemente de expressa incorporação no instrumento eleito para o vínculo. 

 Parte-se então para a análise, separadamente, de cada uma destas categorias. 

 

 3.3. O inadimplemento absoluto 

 

 Como dito acima, o inadimplemento absoluto decorre da impossibilidade de 

cumprimento da obrigação imputável ou não ao devedor. Sendo sem culpa, trata-se de caso 

fortuito ou de força maior, que em regra não atrai sua responsabilidade, salvo se 

expressamente pactuou o contrário, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Com culpa, 

é preciso verificar objetivamente a impossibilidade material de cumprimento da obrigação 

(artigo 389 do Código Civil) ou o desinteresse do credor em vê-la cumprida (artigo 395, 

parágrafo único, do Código Civil). Neste sentido, trata-se da prestação que “não foi 

cumprida, e nem poderá sê-lo
362

”. 

 Havendo responsabilidade, a consequência jurídica depende da intenção do credor. 

Caso queira encerrar definitivamente o pacto, haverá a resolução contratual, nos termos do 

artigo 475 do Código Civil. Por outro lado, desejando a sua continuidade, haverá a 

conversão da obrigação principal pelo equivalente e indenização por perdas e danos, no 

exato teor do artigo 389 do Código Civil
363

.  

 Assim, são cinco as possíveis consequências do inadimplemento absoluto: 

resolução contratual, resolução contratual cumulada com indenização por perdas e danos, 

prestação equivalente, prestação equivalente cumulada com indenização por perdas e 

danos e indenização por perdas e danos isoladamente. Cada uma destas hipóteses será 

analisada oportunamente adiante. 
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 3.3.1. Hipóteses de inadimplemento absoluto e sua relação com o 

inadimplemento eficiente  

 

 Como dito alhures, o inadimplemento absoluto pode se dar pela impossibilidade 

material de cumprimento da obrigação pelo devedor ou pela inutilidade da prestação para o 

credor, de acordo com os artigos 389 e 395, parágrafo único, do Código Civil. 

 Levando em consideração em primeiro lugar o inadimplemento absoluto derivado 

da impossibilidade material, isto é, da ausência de meio de se realizar a obrigação ou que 

sua execução se torne muito difícil para o devedor, tornando a falta irrecuperável
364

. Em 

ambos os casos, soa estranho afirmar que o devedor não conseguirá cumprir sua obrigação 

sendo que poderá plenamente cumprir para terceiro que fizer uma melhor oferta. Se para 

terceiro é possível, então para o pactuante inicial, em regra, igualmente deveria ser. O 

inadimplemento se aproximaria muito mais de ser relativo, atraindo os efeitos da mora, do 

que absoluto. 

 Imaginando um contrato em que o vendedor se compromete a entregar um bem 

móvel, fungível e disponível largamente no mercado, para o comprador. Entre a celebração 

do contrato e o termo de seu cumprimento, um terceiro faz uma melhor oferta ao vendedor, 

que se sente tentado a quebrar o contrato original com o comprador e celebrar um novo 

com o terceiro. Para este exemplo, não há qualquer renegociação entre o comprador e o 

vendedor e aquele mantém o interesse no bem. Se assim proceder, o vendedor entregará o 

bem ao terceiro, recebendo o valor devido que é acima do contrato original. Este, por sua 

vez, dado o inadimplemento, terá sua execução forçada decretada, haja vista que com a 

disponibilidade no mercado, poderá ainda o vendedor cumprir a obrigação originalmente 

pactuada, sem a necessidade de conversão em perdas e danos. A impossibilidade será 

relativa ao invés de absoluta. 

 Esta situação hipotética coloca em perspectiva o inadimplemento eficiente. Ao 

final, o devedor terá que cumprir a estipulação contratual duas vezes, sendo que a do 

contrato original com os acréscimos legais pela mora. Para o inadimplemento ser 

realmente eficiente, os ganhos com o negócio com o terceiro teriam que ser muito maiores 
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do que com o comprador, o que, num mercado em que bens semelhantes estão largamente 

disponíveis, parece irreal. Não parece haver motivo racional para alguém querer pagar 

mais por alguma coisa se não lhe é agregada qualquer vantagem adicional. 

 O inadimplemento absoluto pela impossibilidade da obrigação, então, parece ter 

mais sentido quando o objeto da prestação possa ser qualificado como uma obrigação de 

fazer infungível. Neste cenário, somente o devedor é quem poderá cumprir a obrigação: o 

objeto é único, insubstituível. Desse modo, necessariamente haverá a conversão da 

obrigação em indenização, na qual haverá certa previsibilidade no valor a ser despendido e 

de possível cálculo com os ganhos ao celebrar e cumprir contrato com terceiro. São as 

hipóteses do artigo 247 e 248 do Código Civil: a recusa do cumprimento da obrigação 

somente exequível pelo devedor ou a ele apenas imposta e prestação se tornar impossível 

por sua culpa. 

 Uma dificuldade evidente é a definição dos limites da impossibilidade da 

obrigação, isto é, até que ponto a obrigação é de impossível cumprimento, em absoluto, 

pelo devedor. A doutrina busca traçar algumas balizas, ainda que incipientes. Conforme 

Cavalieri Filho, dado o conceito jurídico indeterminado da impossibilidade, a sua precisão 

deverá ser realizada “pelo intérprete no momento da aplicação da norma, com base nas 

regras de experiência, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece
365

”. 

É necessário, então, que os fundamentos do negócio sejam substancialmente alterados e 

que haja um excessivo ônus para uma das partes em comparação com os termos 

contratados originalmente
366

.  

 Apesar de ser interessante critério, ainda é bastante insuficiente para se falar com 

bastante segurança quando há a impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação
367

. 
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Não se quer dizer com isto que é uma falha daqueles que já estudaram o assunto, mas uma 

precaução pertinente dada a multiplicidade de situações que podem ocasionar o 

inadimplemento absoluto. 

 Isto impacta diretamente no inadimplemento eficiente, pois para aquele que deseja 

se valer dele, esta indeterminação é extremamente relevante e perigosa. Afinal, não haverá 

parâmetro seguro para saber se será obrigado a pagar indenização ou cumprir forçadamente 

a obrigação ou, ainda, ambas as medidas cumulativamente. E para o fim de cálculo de 

custos em contraste com os benefícios, as bases se tornam extremamente instáveis, 

podendo ampliar os custos de transação e de oportunidade incidentes no caso.  

 Diferente é o caso de a prestação se tornar inútil para o credor. Nesta hipótese 

pouco importa se o bem é fungível ou infungível, tendo em vista que o fator determinante 

para o inadimplemento se tornar absoluto e, por conseguinte, converter em pecúnia, é o 

próprio credor não ter mais interesse na prestação. É o que se pode exemplificar com a 

entrega com atraso do vestido da noiva para o casamento: é inútil para ela, credora, receber 

seu vestido após a realização da cerimônia. A solução então será semelhante à dos bens 

                                                                                                                                                                                
muito desproporcionais em comparação ao interesse do credor no seu cumprimento. Além disso, na 

determinação sobre quais são os esforços razoavelmente necessários para o devedor deve ser levado em 

consideração se ele é responsável pelo obstáculo ao cumprimento.  

Dentro deste contexto, a doutrina alemã faz distinção entre a impossibilidade prática (faktische 

Unmöglichkeit) e a impossibilidade econômica (wirtschaftliche Unmöglichkeit) (ZIMMERMANN, Reinhard. 

The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford: Oxford 

University Press, 2006. p. 45.). Na impossibilidade prática se verifica, em comparação com o interesse do 

credor, o esforço prático necessário que o devedor terá que realizar para cumprir sua obrigação, tornando 

impossível o cumprimento caso sejam desproporcionais. Não significa dizer que o cumprimento da obrigação 

é de fato impossível, mas sim que a sua realização requer um esforço financeiro que não pode ser esperado 

do devedor (MARKESINIS, Sir Basil; UNBERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. The German Law of 

Contract : A Comparative Treatise. 2ª ed. Oxford: Hart Publishing, 2006. p. 413.). Na impossibilidade 

econômica há ainda equilíbrio entre o esforço e o interesse do credor, mas a obrigação se tornou desigual em 

razão da mudança de circunstâncias que tornaram prestação mais onerosa para o devedor, como é o caso de 

oscilações grandiosas de preço do produto no mercado.  

O primeiro sentido, de impossibilidade prática, é o adotado pelo §275 (2), enquanto que o segundo, de 

impossibilidade econômica, apesar de por um bom tempo ter por fundamento a boa-fé contida no §242, 

atualmente encontra apoio no §313 com a aplicação da regra da mudança de circunstâncias (Störung der 

Geschäftsgrundlage), o que seria em certa medida o equivalente à teoria da imprevisão (ZIMMERMANN, 

Reinhard. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative Perspectives. Oxford: 

Oxford University Press, 2006.). Em ambas há o problema do aumento da onerosidade. A diferença essencial 

entre as duas impossibilidades é que na prática o foco é no interesse do credor no cumprimento da obrigação, 

enquanto que na econômica o foco é no interesse do devedor de recusar o cumprimento (MARKESINIS, Sir 

Basil; UNBERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. The German Law of Contract : A Comparative 

Treatise. 2ª ed. Oxford: Hart Publishing, 2006. p. 413.). 

A última hipótese de impossibilidade prevista no §275 está presente no item 3, chamada de impossibilidade 

moral. Não há verdadeiramente uma impossibilidade neste caso, mas a exigência de cumprimento da 

obrigação não é razoável diante das circunstâncias. 
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infungíveis: a conversão em indenização remete a uma maior previsibilidade do quantum e 

de mensuração da eficiência da operação. 

 O que se pode discutir neste ponto é o critério para a averiguação da inutilidade da 

prestação para o credor. Afinal, como leciona Judith Martins-Costa
368

, há aspectos 

normativos e valorativos envolvidos que permeiam a verificação da gravidade do 

inadimplemento a ponto de se poder afirmar com certa segurança que a prestação se tornou 

inútil para o credor. 

 Um dos instrumentos para tanto é a cláusula resolutiva convencional, em que as 

partes expressamente delimitam os motivos que consideram graves o suficiente para 

extinguir a relação contratual, podendo ser entre eles um caso de inutilidade para o credor e 

sem que com isso seja exorbitante a ponto de ofender a boa-fé
369

. Não havendo, dois 

critérios precisam ser levados em consideração: o primeiro, subjetivo (inutilidade 

subjetiva), diz respeito à inutilidade resultante ao credor caso a prestação morosa fosse 

cumprida; o segundo, objetivo, se relaciona com o sinalagma em si, na conjunção dos 

interesses subjetivos que podem ser detectados de forma objetiva à luz do programa 

contratual, isto é, o interesse que decorre da própria operação econômica que estrutura o 

contrato somado com a gravidade do inadimplemento em comparação de uma hipotética 

operação normal, além das legítimas expectativas geradas no credor
370

. 

 Outra circunstância capaz de acontecer é o inadimplemento absoluto parcial, em 

obrigações cujo objeto é divisível
371

. Não será objeto de delongada análise, haja vista que 

seja o que for concluído adiante, aplica-se similarmente à parte inadimplida da obrigação. 

 Por fim, não se deve olvidar da hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

pelo devedor, por recusa ou mora, e que o credor ordena que terceiro a realize às custas 

daquele, prevista no artigo 249 do Código Civil. Trata-se de situação em que há 

forçadamente a conversão para o devedor da sua prestação em equivalente monetário, sem 

prejuízo da indenização que couber. Sendo assim, não é igualmente inviável ao devedor 
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realizar cálculo, observando os preços praticados no mercado, que torne a consequência do 

artigo 249 mais eficiente do que efetivamente cumprir a obrigação. 

 Feitos tais esclarecimentos, veremos cada hipótese de consequência do 

inadimplemento absoluto e sua compatibilidade com o inadimplemento eficiente. 

 

 3.3.2. Resolução contratual no inadimplemento absoluto e inadimplemento 

eficiente 

 

 Com a resolução contratual, as partes retornam ao status quo ante, ou seja, 

restituem aquilo que porventura já receberam como prestação e se mantém como se nunca 

tivesse havido qualquer negócio celebrado entre elas. Há como já dito o encerramento do 

vínculo obrigacional. O Código Civil disciplina brevemente a matéria nos artigos 474 e 

475, definindo que, sendo a cláusula resolutiva expressa, operará de pleno direito, 

enquanto que a tácita depende de interpelação judicial. Abre-se a possibilidade também 

para a cumulação com indenização por perdas e danos, se assim tiver ocorrido e a parte 

prejudicada desejar. Portanto, a resolução produz o efeito liberatório das obrigações ainda 

não adimplidas; restitutório daquilo que já foi recebido pelas partes; e indenizatório por 

eventuais perdas e danos
372

. 

 Refletindo sobre a hipótese de resolução sem a cumulação com perdas e danos, isto 

é, somente com a restituição ou desfazimento do negócio, nota-se que é, possivelmente, 

plenamente compatível o inadimplemento eficiente. Ao se levar em consideração apenas os 

valores envolvidos no negócio, o contrato será desfeito sem que haja prejuízo de qualquer 

dos lados: ambos voltarão ao seu status inicial. Com isso, o novo negócio a ser celebrado 

com terceiro se mostrará bastante vantajoso para aquele que buscar o inadimplemento 

eficiente. 

 Nota-se, contudo, que é apenas possivelmente compatível. A razão desta afirmação 

tem raiz na existência de custos de transação – estudados no item 1.2.3.2. do Capítulo 1 –

que podem incidir na operação. Os custos da negociação, do desfazimento do negócio, dos 
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meios materiais para tanto e até mesmo o déficit de reputação podem encarecer toda a 

operação, não fazendo mais com que valha a pena.  

 Se a probabilidade é alta de o inadimplemento ser eficiente com a mera resolução 

contratual, não se pode dizer o mesmo quando há o envolvimento de indenização por 

perdas e danos. Como estão envolvidos danos emergentes e lucros cessantes, a eficiência 

do inadimplemento dependerá do montante da indenização. Se for maior do que os ganhos 

com o contrato com terceiro, não haverá inadimplemento eficiente, e vice-versa. 

 Não se trata de um cálculo fácil, sobretudo se forem considerados danos de 

natureza extrapatrimonial que porventura possam ser reconhecidos e danos e lucros que 

estejam fora da sua esfera de conhecimento. Como, por exemplo, um inadimplemento que 

incidentalmente ocorra para a parte prejudicada justamente por não poder contar com o 

objeto da prestação do contrato em apreço e que não era de conhecimento daquele que 

realizou a quebra possivelmente eficiente. A eficiência da operação dependerá da redução 

da assimetria informacional, estudada no item 1.2.3.3. do Capítulo 1, isto é, de quanto se 

sabe sobre o outro contratante para prever o montante indenizatório bem como, 

principalmente no caso de indenização extrapatrimonial, qual a jurisprudência de seu 

arbitramento, sob o risco de não ser seguida no julgamento do caso. 

 Por outro lado, sendo danos meramente patrimoniais e relativamente esperados 

pelas partes, o inadimplemento eficiente por este aspecto é plenamente possível, 

retornando ambas ao status quo ante, a parte prejudicada sendo indenizada pelas perdas e 

danos que sofreu – potencialmente menores que o próprio valor da obrigação, inclusive se 

levados em conta os custos de transação – e a parte beneficiada pelo inadimplemento 

podendo eficientemente executar o contrato com terceiro. Esta é uma das situações mais 

próximas do ideal para a recepção do inadimplemento eficiente no Brasil: a mera exigência 

de indenização por perdas e danos, que será observada também em outra hipótese, adiante. 
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 3.3.3. A prestação equivalente no inadimplemento absoluto e o 

inadimplemento eficiente   

 

 A preferência do credor poderá ser o recebimento do equivalente em pecúnia ao 

invés da resolução contratual. Neste diapasão, há a conversão da obrigação originária em 

dinheiro, em montante equivalente ao da prestação inadimplida. Não se trata de obrigar 

alternativamente o devedor, mas de exigir o correspondente dada a impossibilidade da 

execução da obrigação original, com a função de atuar na hipótese de uma condenação ao 

adimplemento
373

.  

 Aliada à execução do equivalente, há a previsão de o credor exigir 

cumulativamente indenização por perdas e danos, de acordo com o artigo 389 do Código 

Civil. Assim, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo equivalente e mais 

perdas e danos, correção monetária e honorários de advogado, se assim houver diante das 

circunstâncias
374

. 

 Observando a hipótese de não existir perdas e danos, apenas exigência do 

equivalente. Como se trata de uma execução forçada, mas pelo equivalente monetário, 

precisará o inadimplente avaliar se os ganhos com a nova operação serão maiores que o 

gasto na execução pelo equivalente. Vale dizer: o oferecido pelo terceiro terá que ser mais 

valioso que o equivalente a ser pago pelo inadimplemento. Ainda assim, é certo que a 

margem de lucro será seguramente baixa, dada a excepcionalidade de situações que a 

oferta de terceiro seja tão maior que a do contrato original. Além do mais, deverão ser 

levados em consideração os custos de transação para se aferir se os ganhos não são 

consumidos por eles. 

 Nitidamente não se trata do modelo de inadimplemento eficiente tradicional 

estudado até o momento: no sistema de common law, por exemplo, o montante que servirá 

de parâmetro para a eficiência da operação é das expectation damages, isto é, do benefício 
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que o credor auferiria caso o contrato fosse cumprido. Nesta situação, se o credor fosse 

somente auferir lucro de $500 com o cumprimento do contrato, então este seria o valor a 

ser observado para a quebra contratual, já que seria o quantum a ser indenizado. Aqui é 

diferente: o valor a ser pago é o equivalente ao da prestação original e, por isso mesmo, 

equivaleria à specific perfomance estudada no item 2.3.2. do Capítulo 2, atraindo todas as 

suas dificuldades. 

 Sendo uma solução equiparável à specific perfomance, o modelo desenvolvido por 

Gregory Klass trabalhado anteriormente se encaixa: diante da maior ou menor 

probabilidade de inadimplemento, o preço será ajustado para haver uma compensação ex 

post maior. Em outras palavras, quanto maior a probabilidade de inadimplemento, maior o 

preço a ser pago para a garantia da manutenção e execução do negócio e, se necessária, 

uma maior compensação pelo equivalente.  

 Em um exemplo. O dono de um determinado terreno recebe proposta de uma 

incorporadora para sua venda pelo valor de $100.000. Aceita a proposta e realizadas todas 

as formalidades necessárias, há uma modificação na negociação das partes e ao invés do 

pagamento de $100.000, o dono do terreno aceita receber 10 unidades autônomas do 

empreendimento imobiliário a ser construído no prazo de 24 meses. Passado o prazo, as 

obras nem ao menos se iniciaram, configurando-se o inadimplemento absoluto. Isto porque 

a incorporadora encontrou novo terreno, de outro dono, que verificou auferir maiores 

vantagens se lá fosse construído o empreendimento imobiliário. 

 Abrem-se duas possibilidades para o dono do terreno: resolver o contrato, sendo 

restituído do terreno – o que se encaixaria no que fora discutido no item anterior – ou 

receber o valor equivalente às 10 unidades autônomas, que não será necessariamente o 

mesmo valor de $100.000, já que as unidades poderiam valorizar e ultrapassar esta quantia 

ou ocorrer justamente o contrário. O devido será o do momento do adimplemento, e não da 

celebração do contrato, já que se deve propiciar o benefício econômico que seria auferido 

caso o pactuado tivesse sido cumprido
375

. 

 Diante deste contexto a incorporadora terá que avaliar o quanto ganhará com o 

empreendimento no terreno de terceiro e quanto gastará com o equivalente caso seja esta a 
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opção do dono do terreno para alcançar o efeito liberatório da obrigação. Sendo os ganhos 

maiores, o inadimplemento será eficiente.  

 Por isso a importância da definição do preço na negociação ex ante para o 

vendedor. Colocando um preço alto no terreno, a liberação do contrato é dificultosa e, 

simultaneamente, alternativas com terceiros, a ponto de o inadimplemento ser eficiente, 

ficam mais escassas. No exemplo dado, as unidades imobiliárias autônomas ofertadas 

teriam que ser em um número alto suficiente para cobrir o valor do terreno, que já seria 

alto.  

 Tudo dependerá da quantidade de informações reunidas pelo vendedor, diminuindo 

a assimetria e restando sabedor da probabilidade de inadimplemento. Ao mesmo tempo, 

dos racionais passos que deverá dar para a manutenção do negócio sem que faça a 

incorporadora perder o interesse. Ou seja, oferecer um valor que seja alto, mas não tão alto 

a ponto de não mais ser atrativo para a incorporadora. Neste ponto é que deve prevalecer a 

racionalidade intrínseca da Teoria dos Jogos, estudada no item 1.2.3.1. do Capítulo 1, 

admitindo que a incorporadora faça a melhor jogada que torne suas operações eficientes e 

com maximização do lucro. 

 Imaginando que o valor do terreno de terceiro seria de $90.000. A princípio, seria 

mais interessante a aquisição deste ao invés do terreno original por $100.000. No entanto, a 

incorporadora deverá precisar se haverá maior valorização em um ou no outro terreno. Se 

tiver no terreno original (digamos, para $200.000 em contraposição a $150.000 do terreno 

de terceiro), ainda que o de terceiro seja mais barato, não será a operação mais eficiente. 

 A outra hipótese se trata da cumulação do equivalente com as perdas e danos e a 

solução não é tão distinta. Só haverá o agravamento no cálculo e, por conseguinte, uma 

maior dificuldade na realização de uma operação eficiente, já que deverão ser incluídos os 

valores correspondentes à indenização por perdas e danos, o que diminuirá ainda mais a 

margem de lucro. Dessa maneira, se o montante for igual ou superior à vantagem oferecida 

por terceiro, é interessante que se cumpra o pactuado. Ao revés, se for menor, é preferível 

que haja o descumprimento. 

 No exemplo dado da incorporadora, se o dono do terreno teve ainda danos 

emergentes ou lucros cessantes em razão do inadimplemento, estes valores precisarão ser 

levados em consideração para que a quebra seja eficiente. O problema, obviamente, é ter o 
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devido conhecimento do quantum para se fazer este cálculo e tomar a medida mais 

economicamente racional.  

 Pode-se, outrossim, cogitar da situação inversa: o dono do terreno recebe proposta 

mais vantajosa de outra incorporadora e, por isso, deseja desfazer o contrato com a 

primeira incorporadora. Aqui, há como a prestação ainda ser cumprida, mesmo que 

forçosamente e não há inutilidade para o credor. Além disso, trata-se de obrigação de dar 

bem infungível e não de obrigação de fazer infungível, podendo ser, por via judicial, 

retirada das mãos do terceiro e entregue ao credor. É o mesmo caso trabalhado no item 

3.3.1. supra. Logo, se trata de inadimplemento relativo, a ser estudado adiante. 

 

 3.3.4. Indenização por perdas e danos isoladamente no inadimplemento 

absoluto e inadimplemento eficiente 

 

 Em não havendo o que se restituir, bem como o desinteresse da parte de manter o 

vínculo obrigacional, caberá somente o pedido de indenização por perdas e danos. As suas 

especificidades merecerão um tópico apartado no capítulo seguinte, não sendo necessário 

aprofundá-las. O foco aqui é a pertinência de um inadimplemento eficiente quando só são 

discutíveis as perdas e danos.  

 Trata-se, na verdade, da circunstância ideal para sua adoção. Isto porque provocará 

à parte culpada pela quebra tão somente o efeito de indenizar, o que seria o equivalente aos 

danos pela confiança (reliance damages) no caso dos danos emergentes e os danos pela 

expectativa (expectation damages) no caso dos lucros cessantes. Sendo assim, se a oferta 

de terceiro for mais vantajosa e benéfica do que o cumprimento do contrato, ultrapassando 

o montante a ser pago a título indenizatório, então é desejável que ocorra o 

inadimplemento eficiente. 

 A solução e os problemas decorrentes são os mesmos da hipótese de resolução 

contratual cumulada com indenização por perdas e danos. Enquanto naquela se incluía 

além do mais a restituição – que para o sistema de common law equivale à restitution 

damage – nesta o foco está somente nas duas outras espécies, a reliance e a expectation 

damage. Sendo possível o cálculo prévio da indenização, pela redução da assimetria 
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informacional, haverá suporte para a previsão da eficiência da operação. Contudo, sendo 

esta dificultosa, como no caso dos danos extrapatrimoniais, a aferição da eficiência do 

inadimplemento é tormentosa. 

 

 3.3.5. Inadimplemento antecipado 

 

 O inadimplemento antecipado se caracteriza pela realização, por parte do devedor, 

de atos nitidamente contrários ao cumprimento futuro do contrato, ou realiza declarações 

nesse sentido, além de se comportar contra a prestação de modo que se possa deduzir que 

não haverá cumprimento
376

. Parte da doutrina, a qual concordamos, defende que não se 

trata de um terceiro gênero, mas espécie de inadimplemento absoluto, haja vista ter o 

condão de encerrar o vínculo contratual
377

. 

 Ainda que não tenha havido desde logo grande aceitação de sua incorporação no 

direito brasileiro, é certo que com a maior expressividade do princípio da boa-fé dada pelo 

Código Civil de 2002 a adoção da ideia de inadimplemento antecipado ganhou maior 

fôlego como um de seus desdobramentos
378

. Além disso, associou-se nos sistemas com 

influência romanística em razão de a boa-fé ser fonte autônoma de direitos e obrigações 

que originam elementos cooperativos em busca do correto adimplemento
379

. 

 Indica Judith Martins-Costa, fundada na Convenção de Viena, nos Princípios 

UNIDROIT
380

 e nos Princípios do Direito Contratual Europeu (PECL)
381

 que os 

pressupostos para seu reconhecimento são os seguintes: 
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 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 

resolução. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aide, 2004. p. 126-130. 
377

 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. p. 261; MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado : critérios para a sua aplicação. 2ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 763; ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5ª 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 104. 
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 MARTINS-COSTA, op. cit., p. 768-769. 
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 SILVA, Clóvis do Couto e. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: CAETANO, 

Marcello; ALVES, José Carlos Moreira; SILVA, Clóvis do Couto e; COSTA, Mário Júlio (Orgs.). Estudos 

de Direito Civil Brasileiro e Português. I Jornada Luso-Brasileira de Direito Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1980. p. 47. 
380

 Desenvolvidos pelo International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), instituto 

independente situado em Roma criado para modernizar, harmonizar e coordenar a prática comercial entre 

Estados, criando regramentos uniformes para atingir este objetivo. Para tanto, criaram os chamados 

Princípios do UNIDROIT para regulamentar de maneira geral os contratos comerciais internacionais, 
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(i) ocorra um inadimplemento imputável caracterizado como grave violação do 

contrato, possibilitando uma “justa causa” à resolução; (ii) haja plena certeza de 

que o cumprimento não se dará até o vencimento; (iii) caracterize-se, por parte 

do devedor uma conduta culposa, seja ao declarar que não vai cumprir, seja ao se 

omitir quanto aos atos de execução, recaindo em inércia de modo que o seu 

comportamento contratual nada indique no sentido da execução (comportamento 

concludente)
382

. 

 

 Pela leitura de tais pressupostos fica cristalino que a hipótese do inadimplemento 

antecipado não se confunde com as hipóteses do artigo 333 do Código Civil
383

, haja vista 

que neste há o vencimento antecipado da dívida, podendo ser cobrada desde logo por 

razões estritamente objetivas explicitamente elencadas pelo legislador, enquanto que 

naquele ocorrem atos do devedor que conduzem à ideia de que a dívida não será adimplida 

na data avençada, fazendo com que se antecipe o inadimplemento em si ao invés do 

vencimento. 

 O inadimplemento antecipado, por ser espécie de inadimplemento absoluto, leva às 

mesmas consequências deste. Com isso, em todas as hipóteses discorridas nos itens supra 

se aplicam igualmente.  

 Ocorre que se pode questionar se uma violação ao princípio da boa-fé pode ser 

aceita como base do inadimplemento eficiente, o que criaria uma contradição dentro do 

próprio sistema: um agir ilícito ser premiado com uma proteção em seu ato seguinte. 

Todavia, não há desequilíbrio ou premiação a qualquer ato contrário à boa-fé. 

 Não há ausência de consequência jurídica ao que deu causa ao inadimplemento 

antecipado. Sendo um inadimplemento absoluto, haverá resolução contratual, prestação 

                                                                                                                                                                                
podendo ser aplicados quando assim as partes quiserem, conforme consta no preâmbulo do documento. A sua 

primeira publicação ocorreu em 1994, sendo atualizados e republicados em 2004 e, finalmente, em 2010. 
381

 Os Princípios de Direito Contratual Europeu (Principles of European Contract Law – PECL) são uma 

consolidação de entendimentos acerca do direito contratual praticado nos países da Europa, dependentes da 

aceitação destes para serem a ele submetidas. Inspirado na CISG e nos Princípios do UNIDROIT, o PECL foi 

concebido pela Comissão sobre o Direito Contratual Europeu (também chamada de Comissão Lando dada a 

sua coordenação ter sido realizada pelo professor Ole Lando). 
382

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado : critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. p. 769-770. 
383

 Art. 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 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. 
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equivalente ou indenização por perdas e danos, nas diversas combinações já expostas. Por 

isso, aquele que sofreu com o inadimplemento terá a devida reparação nos moldes 

normativos.  

 Outrossim, é preciso lembrar que o inadimplemento eficiente tem por premissa a 

manutenção de uma das partes no estado em que está, sem piora econômica, enquanto a 

outra adquire uma maximização dos seus ganhos ou, até mesmo, há esta melhora para 

ambas. Logo, não se está incentivando a violação da boa-fé, mas se afirmando que ainda 

que ela ocorra, o inadimplemento eficiente poderá agir em momento posterior, sem que 

isto se desdobre em um indesejável oportunismo
384

. 

 Não há verdadeiramente uma piora da parte prejudicada pelo inadimplemento, mas 

uma revisão pelas partes a partir do contexto e do objeto contratual para que os recursos 

sejam realocados eficientemente. Com isso, há um melhor atendimento aos seus 

interesses
385

. 

 

 3.4. O inadimplemento relativo 

 

 A ideia de inadimplemento relativo se relaciona diretamente com a mora, isto é, o 

retardamento no pagamento do que é devido, sendo que o cumprimento ainda é possível. 

Nota-se que a distinção entre o inadimplemento absoluto e relativo está centrada no 

elemento da possibilidade de cumprimento, seja porque a prestação ainda é útil ao credor, 

seja porque ainda há como o devedor realizar a prestação
386

. Subtraindo da obrigação esta 

possibilidade, converte-se o inadimplemento em absoluto
387

, com todas as suas 

consequências, regra esta presente no artigo 395, parágrafo único, do Código Civil. Há, em 

vista disso, na mora, uma temporária inexecução, contanto que a prestação permaneça 

exequível
388

. 
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 As interações entre boa-fé, oportunismo e inadimplemento eficiente serão trabalhadas no Capítulo 5. 
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 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007. p. 737. 
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 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 
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 A mora se desdobra em duas espécies: a mora solvendi (ou debitoris) e a mora 

accipiendi (ou creditoris). A primeira ocorre com a falta de pagamento pelo devedor, 

desde que o fato ou omissão sejam a ele imputáveis (artigos 394, primeira parte, e 396 do 

Código Civil). Desse modo, diz-se que ela se caracteriza pela exigibilidade imediata da 

obrigação, sendo líquida, certa e vencida, pela inexecução culposa do devedor e a 

constituição em mora
389

. Como consequência de sua constituição, o devedor se tornará 

responsável por todos os prejuízos que a mora der causa, juros, correção monetária e 

honorários de advogado bem como perpetuará a obrigação, de acordo com o artigo 395 do 

Código Civil. Logo, resumidamente, o devedor será forçado a realizar a prestação 

específica e se couber indenizar por perdas e danos, salvo se não mais tiver interesse em 

perpetuar a relação contratual, buscando sua resolução. 

 A segunda se configura com a recusa injusta de o credor aceitar o adimplemento da 

obrigação no tempo, lugar e forma estabelecidos (artigo 394, segunda parte, do Código 

Civil). No caso do credor, como aponta a doutrina majoritária, independe de sua culpa, 

bastando a verificação objetiva da inobservância do modo de pagamento que fora 

convencionado, isto se o devedor cumprir devidamente o que lhe cabe
390

. Diferentemente 

do que ocorre com a mora solvendi, a mora accipiendi reduz a onerosidade da situação do 

devedor, já que a recusa injusta pelo credor da coisa devida faz com que o devedor seja 

liberado dos juros, da pena convencional, elimina a sua responsabilidade pela conservação 

da coisa (salvo no caso de dolo), obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em 

conservá-la, e o sujeita a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu 

valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação (artigo 400 do 

Código Civil). Não se confunde, todavia, com arbítrio do credor. O devedor tem o direito 

subjetivo de adimplir a dívida e, sempre que a prestação se mantenha viável, deverá ser 

aceita
391

. 

 A maneira de purgação da mora também varia conforme a sua espécie. De acordo 

com o artigo 401 do Código Civil, sendo a mora do devedor, ela será purgada se ele 

oferecer a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Se for 

do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora 
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até a mesma data. E, logicamente, só será cabível quando a prestação ainda for útil ou 

possível de ser realizada. 

 Pode-se constituir a mora via ex persona ou ex re. Na mora ex persona não há 

termo, devendo haver interpelação judicial ou extrajudicial pelo interessado para que ela se 

constitua, produzindo efeitos ex nunc, conforme o artigo 397, parágrafo único, do Código 

Civil. Já a mora ex re é aquela que não depende de interpelação, haja vista já haver termo 

para a sua constituição. Desse modo, sendo uma prestação positiva e líquida, o advento do 

termo constitui de pleno direito em mora o devedor, em expressa adoção da regra dies 

interpellat pro homine (artigo 397 do Código Civil). Se for uma obrigação negativa, a 

mora é contada desde o dia em que o devedor execute o ato de que devia se abster (artigo 

390 do Código Civil). Atos ilícitos, por sua vez, desde a data que foram cometidos (artigo 

398 do Código Civil). 

 Por fim, como consequência do inadimplemento relativo, o credor tem a sua 

disposição os seguintes instrumentos para a proteção de seus interesses, tal qual ocorre no 

inadimplemento absoluto: resolução contratual, resolução contratual cumulada com 

indenização por perdas e danos, prestação equivalente, prestação equivalente cumulada 

com indenização por perdas e danos e indenização por perdas e danos isoladamente
392

. 

 Estabelecidas as premissas fundamentais sobre a mora, é possível iniciar a reflexão 

se o inadimplemento eficiente é compatível com o inadimplemento relativo.  

 

 3.4.1. A mora solvendi e o inadimplemento eficiente 

 

 A situação mais comum em comparação com a outra modalidade de mora, a mora 

solvendi, em um mercado com produtos e serviços que majoritariamente estão à disposição 

em abundância, muito provavelmente seja a circunstância que mais suscite dúvidas sobre a 

compatibilidade com o inadimplemento eficiente. Na situação hipotética de um devedor 

que incorre em mora por não entregar o produto no termo estabelecido, abre a 
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 Assim já discorria Pontes de Miranda: “Se o credor não havia contraprestado, é provável que apenas peça 
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possibilidade para o credor de buscar a resolução do contrato, com ou sem indenização por 

perdas e danos, ou executá-lo, exigindo forçadamente a prestação, podendo ou não 

cumular com indenização por perdas e danos também. Ao mesmo tempo, o devedor recebe 

oferta que poderá ensejar o inadimplemento eficiente do contrato originário. 

 A solução pela resolução contratual não se difere daquela já exposta para o 

inadimplemento absoluto alhures. Havendo mera restituição, as partes retornam ao status 

quo ante e a parte responsável pelo inadimplemento estará livre para contratar com 

terceiro, tendo uma operação muito provavelmente eficiente. Se a resolução estiver 

acompanhada de indenização por perdas e danos, então terá que apreciar se o valor a ser 

pago compensa a quebra e contratação com terceiro, sem olvidar de todas as complicações 

na previsão do quantum indenizatório. 

 Dificultosa é a situação na qual o credor opta pela prestação específica, cumulada 

ou não com a devida indenização. Isto porque se a prestação ainda pode ser realizada, a 

exigência pelo credor fará com que o devedor cumpra o devido duas vezes: em favor do 

credor e do terceiro. Isto retira toda e qualquer possibilidade de um inadimplemento 

eficiente, sendo na verdade muito mais eficiente economicamente para o devedor cumprir 

desde logo ambos os contratos. 

 Do mesmo jeito pode ser pensada outra situação, envolvendo um bem infungível. O 

vendedor, ao invés de entregar o comprador, resolve entregar o bem a terceiro, já que 

recebeu melhor proposta. Sendo o bem insubstituível, o comprador irá persegui-lo para o 

cumprimento forçado da prestação. Logo, em razão da anterioridade da obrigação de 

transferência de domínio, o terceiro sofrerá os efeitos da evicção, conforme os artigos 447 

a 457 do Código Civil. Ou seja: não só o vendedor terá que ter cumprido o pactuado com o 

comprador, como terá que indenizar terceiro que havia feito a proposta mais vantajosa. 

Consequentemente, não há eficiência no inadimplemento. 

 Destarte, estando diante de um inadimplemento relativo, em mora solvendi, com a 

execução forçada cumulada ou não com indenização por perdas e danos, o ordenamento 

jurídico brasileiro em sua configuração impede o inadimplemento eficiente. Trata-se de 

obstáculo, se visto isoladamente, intransponível sem que haja um indevido e não querido 

transporte das regras do sistema de common law para o direito pátrio
393

. As alternativas 
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que restam ao devedor são a renegociação ou a conjugação de institutos jurídicos 

contratuais outros para a superação deste impasse, como a multa penitencial, as arras 

penitenciais, o uso de obrigações alternativa ou facultativa, dentre outros, a serem 

estudados adiante. 

 Finalmente, o caso de o credor cobrar somente a indenização por perdas e danos, 

nos termos do artigo 395 do Código Civil. A solução é a mesma para o caso de 

inadimplemento absoluto em que só são cobrados os danos emergentes e os lucros 

cessantes: é possível o inadimplemento eficiente, com as dificuldades inerentes da 

assimetria informacional, dos custos de transação e da relativa imprevisibilidade do 

quantum debeatur. 

 

 3.4.2. A mora accipiendi e o inadimplemento eficiente 

 

 Para a mora accipiendi, pode-se imaginar uma situação em que o credor não aceita 

receber o pagamento no tempo, lugar ou forma pactuada, pois já tem ou irá celebrar um 

contrato mais vantajoso com terceiro. Para tanto, toma medidas para se esquivar do 

devedor, justamente para que não haja o adimplemento da obrigação pelo devedor. A 

medida prevista legalmente para o devedor evitar a sua mora (solvendi) e atrair para si o 

efeito liberatório da dívida será a consignação em pagamento. Não poderá o credor alegar 

que a prestação lhe é inútil para atrair o inadimplemento absoluto, haja vista não existir 

mora do devedor ou, objetivamente, desinteresse na prestação.  

 Diante deste contexto, se pode cogitar dois cenários: em um primeiro, o credor já 

havia adimplido sua obrigação – já que o inadimplemento eficiente exige que os contratos 

                                                                                                                                                                                
para melhor compreensão de institutos jurídicos, principalmente aqueles que foram recepcionados pelo 

direito pátrio, existentes em outros ordenamentos jurídicos (DANTAS, Ivo. Direito comparado como ciência. 

Revista de Informação Legislativa, 1997. p. 244.). E completa José Roberto Wanderley de Castro que o 
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a lição de Pontes de Miranda: “O intérprete não pode importar discussões da doutrina estrangeira. Tem de 
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coincide com o texto indígena” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado : 

Parte Especial : Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959. p. 7).  
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sejam bilaterais – e agora se recusa a receber a contraprestação do devedor; no segundo, 

ainda está pendente a contraprestação do credor após a consignação em pagamento.  

 O primeiro cenário nem ao menos fomenta o inadimplemento eficiente, pois a 

obrigação do credor já foi adimplida e, por isso mesmo, não haveria meios materiais de 

inadimplemento para favorecer o pacto assumido com terceiro. O segundo, por sua vez, faz 

com que a natureza da mora mude de mora accipiendi para mora solvendi: aquele que era 

credor em mora, agora se tornou devedor em mora. Com isso, aplicam-se as regras já 

expostas no item anterior da mora solvendi em relação ao inadimplemento eficiente. 

 

 3.5. A violação positiva do contrato 

 

 Igualmente conhecida como violação positiva do crédito, ocorre em linhas gerais 

com a violação dos interesses à proteção da própria esfera jurídica, isto é, aqueles que 

estão envolvidos na relação, “vinculados diretamente ou indiretamente à prestação, como 

também os vinculados à manutenção do estado pessoal e patrimonial dos integrantes da 

relação, advindos do liame de confiança que toda obrigação envolve
394

”. É, pois, o 

descumprimento imputável de um dever lateral
395

 de proteção, lealdade e cooperação 

atrelados ao princípio da boa-fé objetiva, presente em toda e qualquer relação obrigacional, 

e que não se vincule diretamente com os interesses do credor na prestação
396

.   

 Neste sentido, cabe não apenas indenização sobre a violação havida, como a 

resolução contratual ou a oposição da exceção de contrato não cumprido
397

. No entanto, 

conforme pondera Pontes de Miranda
398

, não é toda e qualquer violação positiva do 

                                                           
394

 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. p. 69. 
395

 “Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação jurídica. Assim, podem ser 

examinados durante o curso ou o desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao 

adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar 

danos, atos de vigilância, da guarda de cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação 

como processo. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 113). Decorre deles a concepção de um processo de 

colaboração entre as partes em todo o curso obrigacional, dando origem à ideia de obrigação como processo. 
396

 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado : critérios para a sua aplicação. 2ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. p. 772; SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 273. 
397

 SILVA, op. cit., p. 273. 
398

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado : Tomo XXV. 3ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p. 342. 



167 

 

contrato que permite a resolução. É preciso que a afronta ao dever lateral seja tão grave 

que gere uma quebra de confiança, fazendo com que o credor perca o interesse na 

manutenção do vínculo obrigacional. Em outras palavras, que seja tão ruim o 

adimplemento que há o cancelamento do interesse do credor de torná-lo bom ou de confiar 

que em adimplemento posterior. Assim, a prestação se torna inútil para o credor e, por 

conseguinte, se transforma em inadimplemento absoluto. 

 Em relação ao inadimplemento eficiente, a resolução contratual tem solução que 

não se difere das hipóteses anteriormente analisadas. Afinal, a resolução é consequência de 

um inadimplemento absoluto e, por isso, com o retorno das partes ao status quo ante, 

cumulado ou não com indenização, é possível que a parte inadimplente realize os devidos 

cálculos para verificar se sua operação é eficiente ou não economicamente. Logo, há 

compatibilidade. 

 O mesmo se pode dizer, ainda que com ressalvas, acerca da harmonização do 

inadimplemento eficiente com a indenização por perdas e danos derivada da violação 

positiva do contrato. Com efeito, sendo possível o cálculo do quantum indenizatório, é 

capaz o devedor de sopesar se a quebra será ou não eficiente. No entanto, há aqui uma 

grande dificuldade de mensuração da quantia, haja vista a particularidade de cada caso em 

que seja reconhecida a violação positiva do contrato. Ou, até mesmo, em razão da ausência 

de uniformização dos tribunais superiores sobre o tema, haja vista que no Supremo 

Tribunal Federal nada consta e no Superior Tribunal de Justiça há apenas dois acórdãos
399

, 

sendo que em nenhum deles o conteúdo foi realmente analisado e enfrentado. 

 No tocante à relação com a exceção de contrato não cumprido, as consequências 

são aquelas expostas no pertinente item infra. 

 Cabe aqui o importante questionamento se admitir o inadimplemento eficiente 

sobre uma violação positiva do contrato, ou seja, sobre uma violação ao princípio da boa-fé 

objetiva, é admissível no sistema jurídico brasileiro. Afinal, pareceria que o ordenamento 

jurídico protege comportamentos contrários à boa-fé, premiando com consequências 
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benéficas ao autor do ilícito. Embora pertinente, a questão demanda a análise 

pormenorizada e separada das circunstâncias que a envolvem. 

 Inicialmente, é preciso compreender que a violação não sairá impune. Longe disso, 

aquele que a praticar atrairá para si as consequências gravosas previstas na legislação 

discorridas acima: resolução contratual, indenização por perdas e danos ou exceção de 

contrato não cumprido. Neste diapasão, a parte prejudicada ainda assim será reparada 

naquilo que tem direito conforme a gravidade da violação.   

 Não se compara, inclusive, a um comportamento oportunista. Sem prejuízo do que 

será discorrido em tópico próprio sobre a interação entre boa-fé e o inadimplemento 

eficiente no Capítulo 5, o oportunismo se caracteriza pela realocação indevida dos 

recursos, em que apenas o oportunista extrai vantagens. Deve-se ter em mente que no 

inadimplemento eficiente a parte inadimplente consegue compensar a vítima pelas suas 

perdas e ainda assim ter ganhos, ou seja, estando a inadimplente em situação melhor e a 

vítima, ao menos, em situação idêntica se o contrato tivesse sido cumprido. No 

oportunismo, por sua vez, a parte inadimplente aumenta seus ganhos além da negociação 

havida pelas expensas da vítima do inadimplemento
400

. Por isso que, de fato, no 

inadimplemento eficiente existe uma ponderação sobre a continuidade contratual por ser 

ou não a melhor forma de atender aos interesses das partes, a partir de uma verificação das 

alterações no objeto e no contexto que rodeia o contrato
401

. 

 Dessa maneira, mesmo havendo a violação positiva do contrato, ainda assim é 

admissível que se realize um inadimplemento eficiente: a parte que a sofreu não será 

prejudicada e, ao mesmo tempo, os recursos serão alocados de modo a maximizar a 

eficiência diante das circunstâncias presentes.  

 

 

 

 

                                                           
400

 DODGE, William S. The Case of Punitive Damages in Contracts. Duke Law Journal, v. 48, n. 4, p. 629-

699, fev. 1999. p. 654. 
401

 ARAÚJO, Fernando. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007. p. 737. 



169 

 

 3.6. O adimplemento substancial 

 

 Com origem no direito inglês
402

, no século XVIII, nas cortes de Equity, a teoria do 

adimplemento substancial (substantial performance) surge para colocar um freio no 

exacerbado formalismo que permeava a execução dos contratos
403

. Defende que o credor 

não poderá rescindir o vínculo contratual caso o devedor tenha cumprido essencialmente a 

obrigação assumida, sem que isto signifique a perda do direito de obter o restante do 

crédito devido. 

 Com isso, o adimplemento substancial protege o adimplemento próximo ao 

resultado esperado e final entre as partes, possibilitando o pedido de indenização ou 

adimplemento, mas vetando a alternativa da resolução
404

. A parte da obrigação 

inadimplida, à vista disso, não é fundamental, tendo em vista que houve em grande parte a 

satisfação do interesse do credor. Neste sentido, o credor deverá facilitar o adimplemento, 

realizando o que lhe cabe no negócio em consonância com o princípio da boa-fé objetiva. 

 O substantial perfomance já é bem aceito pela doutrina e jurisprudência brasileira, 

inclusive tendo sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos casos, com 

destaque ao Recurso Especial nº 76.362/MT, acórdão paradigmático para a matéria. Nele, 

restou definido que os requisitos para a aplicação da teoria do adimplemento substancial 

são: a existência de expectativas legítimas geradas pelo comportamento das partes, o 
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pagamento faltante há de ser ínfimo em se considerando o total do negócio e deve ser 

possível a conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor de pleitear 

a quantia devida pelos meios ordinários
405

. Em razão de o acórdão estar apoiado nos 

estudos de Clóvis do Couto e Silva, um dos pioneiros nas reflexões sobre o adimplemento 

substancial no Brasil, a doutrina costuma ser unânime em adotar esses requisitos
406

. 

 Relacionando com o inadimplemento eficiente, pode-se pensar em duas situações: 

daquele que substancialmente está adimplindo a obrigação e resolve encerrar o vínculo 

para contratar com terceiro e daquele que é credor de uma prestação substancialmente 

adimplida e que resolve encerrar o vínculo para contratar com terceiro.  

 Na primeira situação, a incompatibilidade com o inadimplemento eficiente é de 

pouca relevância. Afinal, se o devedor já preenche os requisitos do adimplemento 

substancial, é preferível que busque o reconhecimento do adimplemento da sua obrigação 

e, em seguida, contrate com terceiro. Saída muito mais complicada seria tentar solucionar o 

impasse pelo inadimplemento, o que neste caso tornaria irrelevante o adimplemento 

substancial. A eficiência da medida, sendo assim, consiste na garantia da contraprestação 

do credor, e não na operação econômica de inadimplência. 

 Para a solução da segunda situação, não se deve olvidar que a resolução contratual 

não é alternativa viável. Logo, haverá a exigência por parte do devedor do reconhecimento 

do adimplemento substancial de sua prestação e, por conseguinte, que o credor realize sua 

contraprestação. Assim, a saída é a (contra)prestação ou o equivalente, podendo ambas 

estarem cumuladas com indenização por perdas e danos. 

 A contraprestação, cumulada ou não com indenização por perdas e danos, recai 

sobre a mesma hipótese do inadimplemento relativo da mora solvendi trabalhada alhures: o 

devedor terá que cumprir duas vezes o contrato, sendo muito mais eficiente 

economicamente que não se torne inadimplente. O óbice do sistema jurídico brasileiro, 

diante desta situação por si só, é intransponível, sendo a única exceção o fato de a 

obrigação ser de fazer infungível. 
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 No tocante ao equivalente, cumulado ou não com indenização por perdas e danos, 

em caso de a prestação se tornar de impossível execução pelo credor ou de alguma forma, 

pela inadimplência, se tornar inútil, a solução se dará nos moldes já tratados na hipótese do 

inadimplemento absoluto supra. O credor inadimplente precisará avaliar se os ganhos com 

a nova operação serão maiores que o gasto na execução pelo equivalente, levando em 

consideração os custos de transação e, se for o caso, a quantia da indenização por perdas e 

danos.  

 

 3.7. A exceção de contrato não cumprido 

 

 A exceptio non adimpleti contractus é instituto derivado do princípio da boa-fé que 

a doutrina polemiza poder ter se originado da exceptio doli romana ou dos canonistas
407

. 

Dispõe a exceptio non adimpleti contractus que, em um contrato bilateral, qualquer dos 

contratantes não pode exigir a obrigação do outro enquanto não tenha cumprido a sua. A 

regra está prevista no artigo 476 do Código Civil. Pela essência sinalagmática dos 

contratos bilaterais, é decorrência lógica que exista esta dependência recíproca
408

. Por isso, 

a exceção de contrato não cumprido é uma defesa do contratante oponível contra o 

inadimplente
409

, mas com a ressalva de que só pode ser oposta “quando a lei ou o próprio 

contrato não determinar a quem cabe primeiro cumprir a obrigação
410

”. 

 Em regra, para se alegar a exceptio non adimpleti contractus é preciso que haja 

simultaneidade da exigibilidade das prestações. Isto significa dizer que se as prestações são 

sucessivas, a exceção não poderá ser alegada da mesma forma pelos contratantes. 

Enquanto a simultaneidade faz com que qualquer um exija do outro a obrigação que 

compete sem precisar cumprir o que é devido, se as obrigações forem sucessivas a exceção 

de contrato não cumprido não poderá ser invocada por aquele que deve em primeiro lugar. 

Isto porque a obrigação do segundo ainda não é devida enquanto o primeiro cumpre a sua 
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obrigação; mas aquele poderá invocar a exceção de contrato não cumprido se o primeiro 

deixou de cumprir o que era devido
411

. 

 A causa geradora do inadimplemento é irrelevante para a invocação da exceptio non 

adimpleti contractus. Admite-se que pode se originar tanto da recusa de cumprimento 

quanto no caso fortuito ou força maior. O foco está na correlação das prestações, porque 

uma é causa da outra e, deixando uma de ser cumprida, cessa de ser exigida a causa de 

cumprimento da outra
412

. 

 O descumprimento, além do mais, não precisa ser total. Basta que o adimplemento 

seja defeituoso ou incompleto para que se invoque a figura, abrangida na exceção de 

contrato não cumprido, da exceptio non rite adimpleti contractus. Afinal, “a inexatidão do 

implemento da outra parte equivale à falta de execução
413

”. 

 Em relação com o inadimplemento eficiente. Qualquer que seja a situação, isto é, 

sendo o credor ou o devedor aquele que está a realizá-la, no caso da exceptio non adimpleti 

contractus não restará problemas para a aplicação do inadimplemento eficiente se as partes 

não mais quiserem manter o vínculo contratual, ou ele não for mais impossível. A razão é 

simples: não houve qualquer prestação cumprida pelas partes e, por isso, a resolução 

contratual é a medida de rigor. Equipara-se, desse modo, à consequência resolutiva do 

inadimplemento absoluto, seja com cumulação de indenização por perdas e danos ou não, 

para a qual deverá ser realizado o cálculo para averiguar a eficiência da operação. 

 A solução muda se o descumprimento for temporário, já que a exceção de contrato 

não cumprido servirá de instrumento de pressão para compelir a parte contrária a cumprir o 

pactuado. Neste caso, as consequências se equivalem a do inadimplemento relativo: haverá 

mora solvendi e, por conseguinte, se não for uma obrigação de fazer infungível e não 

existir qualquer outro instituto jurídico correlato, inaplicável o inadimplemento eficiente. 

Afinal, haverá a execução do devido cumulado ou não com indenização por perdas e 

danos, fazendo com que o inadimplente cumpra a prestação duas vezes, para o credor e 

para o terceiro. 

 No caso da exceptio non rite adimpleti contractus, a única significativa mudança é 

a de que parte da prestação pode ter sido cumprida, ainda que com defeito. Com isso, pode 
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haver a consequência adicional de restituição da parcela cumprida ou indenização pelo 

equivalente, caso seja cabível diante do caso concreto. Se a prestação tiver sido cumprida 

de modo incorreto, como no local ou forma indevidos, por exemplo, a solução é idêntica à 

exceção de contrato não cumprido discorrida acima. Contudo, sendo parcialmente 

cumprida, a restituição ou reparação pelo equivalente é cabível, além das medidas próprias 

tratadas nos parágrafos anteriores nos contextos trabalhados. 

 Vale lembrar, ainda, que o descumprimento parcial deve ser relevante, já que o 

descumprimento mínimo atrai a aplicação da teoria do adimplemento substancial, em todos 

os seus efeitos discorridos em item próprio alhures. Inclusive neste ponto, importante o 

ensinamento de Clóvis do Couto e Silva de que não se pode deixar de cumprir o dever de 

cooperação pela exceptio non adimpleti contractus, já que ele é aplicável somente à 

obrigação principal
414

. 

 O Código Civil brasileiro ainda trata de outra figura, identificada pela doutrina 

como exceção de insolvência ou de inseguridade. De acordo com o artigo 477, o 

contratante poderá retardar a sua própria prestação quando a parte contrária sofrer 

diminuição em seu patrimônio capaz de tornar duvidosa ou comprometa a prestação a que 

se obrigou, até que seja satisfeita ou seja dada garantia bastante, de qualquer natureza
415

, 

que irá ser satisfeita. Nesse caso há pressuposição legislativa de prestações sucessivas, e 

não simultâneas. A regra também tem previsão especificamente para o contrato de compra 

e venda (artigo 495 do Código Civil) e mútuo (artigo 590 do Código Civil). 

 Não se confunde com o inadimplemento antecipado, haja vista que não se perquire 

a culpa da parte que sofreu as alterações econômicas que puseram em dúvida a prestação. 

Por isso que se costuma chamar de risco de descumprimento ao invés de risco de 

inadimplemento, para não pressupor referida culpa
416

. 

 Considerando, em primeiro lugar, a hipótese em que aquele que deseja realizar o 

inadimplemento eficiente seja o que sofreu a diminuição em seu patrimônio. A 

contraprestação pela parte contrária não será realizada, exigindo-se garantia ou sua 

efetivação, que não serão realizadas. Com isso, abre-se a possibilidade de a parte contrária 

pleitear a resolução do contrato ou a execução forçada, cumulados ou não com indenização 
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por perdas e danos. Optando pela resolução, equipara-se ao inadimplemento absoluto e há 

compatibilidade com o inadimplemento eficiente. Se optar pela execução forçada, há nítido 

obstáculo, por equiparação ao caso da mora solvendi.  

 A outra hipótese é a de que aquele que deseja realizar o inadimplemento eficiente 

não seja o que sofreu a diminuição em seu patrimônio. A solução é mais simples, tendo em 

vista que há desinteresse daquele que operará o inadimplemento eficiente em executar o 

contrato: não será exigida garantia tampouco o cumprimento da obrigação. A saída lógica 

será a resolução contratual, a qual lhe trará maior eficiência econômica. 

 

 3.8. A resolução pela onerosidade excessiva e a revisão pela teoria da 

imprevisão  

 

 O Código Civil de 2002 disciplinou a possibilidade de revisão das obrigações por 

meio do artigo 317 e a resolução por onerosidade excessiva nos artigos 478 a 480. 

Conforme o artigo 478 do Código Civil, para que haja a resolução por onerosidade 

excessiva, é preciso haja um contrato de execução continuada ou diferida e que a prestação 

de uma das partes se torne excessivamente onerosa, tendo extrema vantagem para a 

outra
417

 e que seja decorrente de evento extraordinário e imprevisível. 

  A imprevisibilidade e a excepcionalidade do acontecimento que autoriza a 

resolução por onerosidade excessiva é aquela que escapa da álea normal do contrato e do 

curso normal da vida, alterando a base econômica objetiva do contrato, impondo ao 

contratante sacrifício demasiado para o adimplemento. 

 Preenchidos tais requisitos, poderá o prejudicado propor ação pleiteando a 

resolução do contrato em andamento que, se julgada procedente, leva à liberação do 

devedor, tendo a sentença efeitos retroativos à data da citação. Assim, todas as prestações 

efetuadas antes do ingresso em juízo não são afetadas pela decretação da resolução por 
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onerosidade excessiva, mas somente aquelas na pendência da lide, que poderão ser 

modificadas
418

. 

 Outra solução também é possível diante da constatada onerosidade excessiva. O 

credor, réu na ação de resolução, poderá evitar a resolução com o oferecimento de uma 

mudança equitativa das condições do contrato, consoante disciplina o artigo 479 do Código 

Civil. Haveria então, verdadeiramente, uma revisão e renegociação pelas próprias partes 

dos termos contratuais por iniciativa do credor.  

 Só que este não é um direito exclusivo dele, já que o autor similarmente pode 

solicitar a revisão contratual ao invés do pedido de resolução. As diferenças, todavia, são 

que obviamente não se trata de iniciativa do credor para impedir a resolução e que quem 

realizará a revisão, reequilibrando o vínculo contratual, é o magistrado. Trata-se do que 

está disposto no artigo 317 do Código Civil, que incorpora a teoria da imprevisão
419

: é 
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 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2006. p. 166. 
419

 A necessidade de relativização da obrigatoriedade do que fora pactuado já havia sido percebida pelos 

povos da Antiguidade. O Código de Hammurabi já trazia em sua Lei 48 regras desobrigando o agricultor a 

pagar juros do contrato e cumprir a obrigação caso ocorresse uma devastação do campo por causa de uma 

tempestade ou não pudesse haver o crescimento da plantação por falta de água (SIDOU, J. M. Othon. 

Resolução judicial dos contratos (Cláusula rebus sic stantibus) e contratos de adesão – no direito 

vigente e no projeto de Código Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 3.). Para os romanos, o livro 

XII, título IV, fr. 8 do Digesto, em expressão de autoria de Neratius, já trazia a ideia de imutabilidade 

contratual se as condições externas assim se mantivessem (condictio causa data causa non secuta), ao tratar 

do casamento entre pessoas que não tinham idade para tanto e que recebessem um dote: este só seria 

recuperável se ocorresse a separação antes de atingir a idade para o casamento. 

Os juristas da Idade Média, amparados por estas bases e ao observarem que contratos com execução diferida 

poderiam ter ambiente diverso no momento da execução se comparados com o da celebração, começaram a 

desenvolver a teoria geral de que as condições contratuais deveriam ser modificadas se as circunstâncias 

externas se modificassem: “Contractus qui habent tractum successivum et dependentiam de futuro rebus sic 

stantibus intelliguntur”. Esta teoria posteriormente passou a ser conhecida simplesmente como cláusula rebus 

sic stantibus, a qual existiria implicitamente nos contratos comutativos (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil – vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 162.). 

Embora tenha tido sua importância no equilíbrio econômico dos contratos, a cláusula rebus sic stantibus 

parece ter perdido força nos séculos XVIII e XIX, período em que o individualismo se intensificou em razão 

de o liberalismo ter atingido seu ápice. Com efeito, o sucesso do antropocentrismo e o consequente 

racionalismo destes séculos fizeram com que se tornasse um equívoco relativizar o pacta sunt servanda em 

favor de uma revisão ou resolução, ainda que por conta de uma circunstância superveniente e imprevisível. 

No século XX, entretanto, com o advento da Primeira Guerra Mundial em 1914, todo o contexto de equilíbrio 

econômico contratual muda de figura. A brusca e enorme mudança na configuração econômica em escala 

global fez com que contratos celebrados a longo prazo fossem diretamente impactados com prestações que, 

de um dia para o outro, tornaram-se extremamente onerosos para uma das partes. Diante desta circunstância, 

o pacta sunt servanda volta a ser revisado, tendo como precursora desta mudança de posicionamento a 

França com a edição da Lei Failliot em 21 de janeiro de 1918, ano de encerramento da primeira grande 

guerra. 

Nesta lei houve revisão dos contratos de carvão concluídos antes da guerra e por ela alcançados, não sendo 

permitida a exigência de cumprimento do contrato pelo Poder Público se ele tivesse se tornado 

excessivamente oneroso em razão de novas circunstâncias, das quais resultaram dificuldades superiores a 

qualquer previsão (BESSONE, Darcy. Do Contrato – Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 218.). Tal 

movimento se estendeu à Inglaterra, com a criação da doutrina da Frustration of Adventure bem como na 
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possível a correção pelo magistrado das obrigações para assegurar o valor real da prestação 

quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da 

prestação devida e o do momento da sua execução. 

 Esta solução a dada pelo Código Civil é importante, pois promove a autonomia da 

vontade das partes e restringe a intervenção Estatal que, em regra, no Direito Contratual 

deve ser uma exceção. Cabe a elas decidir qual será a melhor solução diante do caso 

concreto: a revisão ou a resolução. 

 No tocante à resolução por onerosidade excessiva, não há incompatibilidade com o 

inadimplemento eficiente. É só imaginar uma situação em que, dada a onerosidade das 

prestações, a parte ache pertinente contratar com terceiro ao invés de dar continuidade ao 

contrato original. Ora, havendo a sua resolução determinada judicialmente e, a partir dos 

cálculos, for mais eficiente contratar com terceiro, estará concretizado o inadimplemento 

eficiente. A resolução possibilita, assim como nas demais hipóteses tratadas nos itens 

anteriores, uma operação com eficiência desde que seja feito devidamente o cálculo de 

ganhos e perdas. 

                                                                                                                                                                                
Itália com a retomada da cláusula rebus sic stantibus (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 

Direito Civil – vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 163.). 

Dentro deste contexto histórico é que se inicia o desenvolvimento da chamada Teoria da Imprevisão, suporte 

teórico baseado nos elementos preexistentes no ordenamento jurídico, para permitir a revisão contratual ou a 

sua resolução na ocorrência de acontecimentos supervenientes e imprevisíveis, não imputáveis às partes, que 

impactem na base econômica ou na execução do contrato. O grande debate que se inicia a partir de então 

entre os juristas é acerca da apreciação subjetiva ou objetiva das circunstâncias, isto é, se o que importa é a 

alteração do estado de fato ou a concomitância da imprevisibilidade do acontecimento (GOMES, Orlando. 

Contratos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 41.). 

Já no Brasil, a Teoria da Imprevisão teve apoiadores e opositores, tendo aqueles que a consideravam 

impertinente, os que não eram contrários mas não viam base legal para sua adoção ou aqueles que a 

consideravam compatível com a orientação geral do direito positivo vigente (PEREIRA, Caio Mário da Silva. 

Instituições de Direito Civil – vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 164.). Prevaleceu, no fim, a 

ideia difundida por Arnoldo Medeiros da Fonseca, de que o ponto fulcral é a própria imprevisão, vista de 

maneira objetiva, como o acontecimento extraordinário que implique no enriquecimento de um e no 

empobrecimento de outro (Cf. FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e Teoria da Imprevisão. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958.). 

Em seguida, pacificando parcialmente o conflito, o Código de Defesa do Consumidor previu em seu artigo 

6º, V a possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais 

ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, embora não tenha 

explicitado o procedimento para tanto. Só que foi além: permitiu a revisão contratual sem que o fato 

superveniente seja imprevisível. Apesar disto, não deixa de ser uma franca e inicial incorporação da cláusula 

rebus sic stantibus no direito brasileiro, ainda que voltada somente às relações de consumo. 

Finalmente, com o advento do Código Civil de 2002, houve a disciplina da possibilidade de revisão das 

obrigações por meio do artigo 317 e a resolução por onerosidade excessiva nos artigos 478 a 480. Quanto a 

esta última, importante salientar que a redação do Código Civil na matéria sofreu forte influência do direito 

italiano que, em seu Código Civil de 1942, disciplina a onerosidade excessiva nos artigos 1.467 

(correspondentes aos artigos 478 e 479 brasileiros) e 1.468 (correspondente ao artigo 480 brasileiro), 

trajetória bastante particular se comparada com os demais países europeus, que seguia a cláusula rebus sic 

stantibus e a teoria da imprevisão (GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione 

del contratto. Milão: Giuffrè, 1992. p. 105.).  
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 Ademais, não será igualmente um prejuízo para aquele que invocar o 

inadimplemento eficiente se o credor se valer da norma do artigo 479 do Código Civil. 

Com o reequilíbrio das prestações, haverá a realocação eficiente dos recursos novamente e, 

com isso, não será mais necessário o encerramento do vínculo contratual. 

 O pedido de revisão contratual com fundamento no artigo 317 do Código Civil 

identicamente prejudica a análise da possibilidade de inadimplemento eficiente. Assim 

como acontece na circunstância do parágrafo anterior, as prestações serão reequilibradas, 

mas agora por determinação judicial. Reavendo a realocação eficiente dos recursos, nem ao 

menos faria sentido cogitar o inadimplemento eficiente. 

 

 3.9. A resilição 

 

 Assim como o acordo de vontades pode originar um contrato, ele igualmente pode 

ser fonte de liberação do vínculo. Muitas vezes, por motivos que vão desde a própria 

vontade até as circunstâncias que rodeiam o contrato, a persistência do pactuado não é 

mais conveniente, sendo muito melhor que a produção dos efeitos, ou sua execução, seja 

impedida. O pacta sunt servanda acaba por ser mais prejudicial do que benéfico. 

 Como remédio em favor da liberação dos contratantes é que se encaixa a figura da 

resilição. Voluntária, a resilição dissolve o vínculo contratual mediante a atuação da 

própria vontade que o criou
420

. Além disso, pode se suceder pela simples declaração de 

vontade de um dos contratantes ou de todas elas, gerando, respectivamente, as espécies 

unilateral e bilateral, sendo esta última chamada também de distrato. 

 

 3.9.1. O distrato e o inadimplemento eficiente 

 

 O distrato está previsto sucintamente no artigo 472 do Código Civil, disciplinando 

que o distrato se faz pela mesma forma exigida pelo contrato. Realiza-se, pois, o contrarius 

sensus: as próprias partes deliberam acerca da dissolução do contrato anteriormente 
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 GOMES, Orlando. Contratos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 204. 
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celebrado mediante outro contrato. “O que criaram pela vontade comum, pela vontade 

comum destroem
421

”. 

 A forma exigida não é a mesma do contrato, mas a que a lei exige para ele. Neste 

sentido, ainda que o instrumento público tenha sido utilizado para a celebração do contrato, 

se a lei assim não exige, poderá o distrato ser feito por instrumento particular. Além disso, 

é necessário que ainda não tenha havido a execução do contrato, haja vista que contrato 

executado e, consequentemente, extinto, não precisa de dissolução
422

.  

 Não há limitação quanto ao conteúdo do distrato, bem como todo e qualquer 

contrato pode ser resilido bilateralmente. Seu efeito será, normalmente, ex nunc, ou seja, 

não há retroatividade daquilo que fora ajustado anteriormente. Ele extingue o contrato, 

sendo limitado tão somente pela conveniência das partes e os direitos de terceiros
423

.  

 Ao relacionar com o inadimplemento eficiente, o distrato acaba por ser uma 

alternativa interessante para efetivá-lo. O desfazimento por comum acordo previne a 

execução forçada da prestação, o que afastaria, em regra, a eficiência da operação. 

Ademais, previne uma futura condenação em indenização por perdas e danos que 

possivelmente torne a operação ineficiente. Se envolver algum valor a ser transmitido entre 

as partes, elas poderão negociar quantia que seja interessante a ponto de ainda valer a pena 

contratar com terceiro. Ao final, por comum acordo, todos estarão satisfeitos com as 

compensações e a liberação efetuadas. 

 Subsiste a preocupação que os contratantes devem ter acerca dos gastos havidos na 

negociação do distrato. Retomando a ideia dos custos de transação, chegar a um acordo 

para a liberação do contrato pode ser custoso, o que inevitavelmente torna o distrato 

ineficiente. Afinal, além dos gastos inerentes às negociações, o distrato por si só pode 

operar novas transmissões de propriedade e estará sujeito a nova tributação
424

. 

 Logo, em regra, não há incompatibilidade entre o inadimplemento eficiente e a 

resilição bilateral. Ao contrário: a negociação para liberação do contrato fomenta uma 

realocação eficiente de recursos, não limitando mais as partes a se manterem ligadas a um 

contrato que não mais atenda aos seus interesses ou que o ambiente em que se insere não 
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seja mais propício para as obrigações contraídas. A preocupação, em verdade, será com os 

custos da negociação do distrato e os valores envolvidos para que a operação não perca sua 

eficiência econômica. 

 

 3.9.2. A resilição unilateral e o inadimplemento eficiente 

 

 Outra modalidade de resilição é a unilateral, a qual uma das partes manifesta a sua 

vontade de não mais se manter vinculada ao contrato. De natureza excepcional, só poderá 

ser exercida nos casos em que a lei permitir expressa ou implicitamente, nos termos do 

artigo 473 do Código Civil. O seu instrumento de operação é a denúncia, que deverá ser 

dirigida à parte contrária para produzir os devidos efeitos
425

. 

 Diferente do que acontece com o distrato, nem todo contrato é suscetível de 

resilição unilateral. Poderá ser exercida nos contratos por tempo indeterminado, inclusive 

quando de execução continuada, já que há uma presunção de que as partes não quiseram se 

obrigar de modo perpétuo; naqueles que por sua natureza admitem o rompimento 

unilateral, como o comodato, mandato e depósito, pela quebra da confiança entre as partes; 

ou naqueles que os próprios contratantes se reservam o direito de arrependimento
426

, 

podendo ser também neste caso aqueles com prazo determinado.  

 Pode operar tanto com efeitos ex nunc – o qual é a regra – quanto ex tunc, sendo 

que esta última estará a depender da vontade das partes que instituíram a resilição, no 

exercício de sua autonomia contratual. O mais comum, todavia, é que não haja 

retroatividade de seus efeitos, mantendo tudo aquilo que foi prestado até o momento da 

resilição. 

 As partes podem estipular o jus poenitendi com o exercício da cláusula de resilição 

contratual. Com isto, a parte que não exerceu a resilição pode receber como contrapartida 

uma multa penitencial (ou cláusula liberatória, cláusula de arrependimento, mulcta 

poenitentialis ou pactum displicentiae), ou seja, uma compensação pecuniária pela 
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privação da vantagem contratual em razão do arrependimento. E estando estipulada, não 

poderá a parte contrária se opor à resilição, já que não é outro senão o cumprimento da 

cláusula avençada pelas partes
427

. Dessa maneira, não há inadimplemento quando a parte 

opta pelo exercício do direito de arrependimento
428

. Esta figura será estudada 

detalhadamente no capítulo seguinte. 

 O exercício do direito de resilição, nos termos do caput do artigo 473 do Código 

Civil, não é igualmente incompatível com o inadimplemento eficiente. Da mesma maneira 

que ocorre com a resilição bilateral, a eficiência da operação dependerá do cálculo dos 

gastos que deverão ser assumidos com o desfazimento do vínculo. A parte que deseja se 

valer do inadimplemento eficiente deverá levar em consideração o valor já despendido na 

relação contratual até a denúncia, os custos de transação para o desfazimento do vínculo e 

o valor da multa penitencial, se for o caso. Se a somatória de todos estes valores ainda for 

menor do que os ganhos com a contratação com terceiro, então poderá ser efetivado o 

inadimplemento eficiente. 

 Um possível obstáculo, contudo, está previsto no parágrafo único do artigo 473 do 

Código Civil. Aduz a norma que, se pela natureza do contrato, uma das partes houver feito 

investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito 

depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. 

Tentando prevenir e punir o abuso de direito, o legislador impôs à parte denunciante prazo 

de manutenção do vínculo até que a outra recupere os investimentos consideráveis feitos 

para a execução da avença.  

 Trata-se de novidade legislativa se comparada com o Código Civil de 1916. Impõe-

se a tutela específica da obrigação ao invés de facultar a conversão em indenização por 

perdas e danos, o que novamente explicita a preferência do ordenamento jurídico brasileiro 

pela prestação específica ao invés da medida indenizatória
429

. O juiz então terá que decidir 

por qual prazo o contrato deverá continuar vigente, suspendendo o direito de resilição até 
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que haja a recuperação dos investimentos feitos pela parte contrária valendo-se, para tanto, 

de perícia para o que for necessário
430

. 

 Como o próprio dispositivo indica, nem todo contrato se submete a esta regra. 

Alguns, como é o caso do mandato, admitem a resilição unilateral independentemente dos 

investimentos, haja vista estar fundado na confiança entre as partes. Nessas hipóteses é que 

a solução só poderá ser a indenização pelas perdas e danos, estando impossibilitada a 

vigência compulsória do contrato. 

 Logo, em contratos que a solução não é outra senão a conversão em indenização 

por perdas e danos, a compatibilidade com o inadimplemento eficiente é patente. O 

contratante exerce a resilição unilateral e paga o valor indenizatório correspondente, haja 

vista não haver incidência da regra do artigo 473, parágrafo único, do Código Civil. 

 Por outro lado, havendo sua incidência, o cálculo se complica. Afinal, se em curto 

prazo e por poucas prestações é possível fazer com que a parte contrária recupere o valor 

investido, então ainda há probabilidade, apesar de baixa, de o inadimplemento ser 

eficiente, com os lucros a serem obtidos com terceiros se manterem. Todavia, se o prazo 

estipulado for longo e os investimentos altos, a probabilidade se inverte, tornando a 

resilição unilateral com a posterior contratação com terceiro uma operação ineficiente. 

 

 3.10. A invalidade do contrato  

 

 Reputa-se válido um ato jurídico que não possua qualquer deficiência em seus 

elementos nucleares ou lhe falte qualquer elemento complementar. Isto faz com que o ato 

jurídico esteja em consonância com o ordenamento jurídico e, por conseguinte, não seja 

considerado ilícito. A declaração de invalidade, em vista disso, é a sanção imposta pelo 

sistema pela inobservância de tais requisitos
431

. 

 Modernamente, embora ainda exista certa divergência, se entende invalidade não 

mais como insuficiência. Esta mudança de postura, afastando-se do direito romano que 
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encontrava identidade do nulo (nullus, nenhum, coisa alguma) como inexistente, faz com 

que entenda o ato jurídico inválido como juridicamente existente, mas dissonante do 

ordenamento jurídico. O ato jurídico inválido, portanto, não é insuficiente, mas 

deficiente
432

. Afinal, admite-se a eficácia do ato jurídico putativo, a conversão do ato 

jurídico inválido e há a necessidade de desconstituição do ato jurídico inválido
433

. 

 A invalidade no direito brasileiro comporta graus diferenciados: a nulidade, que em 

regra se traduz em um vício insanável por afetar a ordem pública; e a anulabilidade, cujos 

efeitos são produzidos até que as pessoas envolvidas demonstrem o interesse em 

desconstituir o ato. Vejamos cada uma deles separadamente, relacionando com o 

inadimplemento eficiente.  

 

 3.10.1. A nulidade do contrato e o inadimplemento eficiente 

 

 As causas de nulidade estão previstas nos artigo 166 e 167 do Código Civil. São 

elas: o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível 

ou indeterminável o seu objeto, o motivo determinante, comum a ambas as partes, for 

ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei 

considere essencial para a sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, a lei 

taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção ou for fruto de 

simulação. 

 Não é objeto deste estudo esmiuçar cada uma dessas hipóteses de nulidade, mas 

mais importante apresentar as características gerais aplicáveis a todas elas para se medir o 

impacto na compatibilidade com o inadimplemento eficiente. E isto dentro do contexto 

brasileiro, haja vista que se trata de política legislativa submetida às condições históricas e 

sociológicas da época para a determinação de determinado fato como inválido
434

. 

 O ato jurídico nulo não é passível de ser suprido ou sanado (artigo 168, parágrafo 

único, do Código Civil), admitindo apenas a conversão do negócio jurídico, se for possível 
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diante dos elementos constantes no ato nulo e a intenção das partes (artigo 170 do Código 

Civil). Trata-se de ilícito tão grave que ultrapassa o mero interesse das partes, admitindo 

que o Ministério Público intervenha para alegá-la (artigo 168 do Código Civil) e seja 

decretada de ofício pelo magistrado (artigo 168, parágrafo único do Código Civil). 

 E esta gravidade fica do mesmo modo evidente com a regra de que não se 

convalida com o tempo (artigo 169 do Código Civil), fazendo com que a sentença que a 

declare tenha efeitos ex tunc e erga omnes. Desconstitui-se o ato em si, haja vista que o ato 

nulo não produz efeitos senão aqueles que são putativos e que a lei atribua eficácia. Estes, 

todavia, são definitivos e mesmo com a decretação da nulidade permanecem
435

. 

 Com efeito, existem efeitos jurídicos mínimos que podem resultar do ato nulo, 

diversos dos específicos do ato em si
436

. Marcos Bernardes de Mello
437

 exemplifica com o 

contrato de compra e venda nulo que resulta no efeito de considerar o comprador possuidor 

de boa-fé quanto aos bens comprados, salvo se são ilícitos. Afinal, a posse não pode ser 

desconsiderada em razão da irreversibilidade dos fatos no tempo
438

. 

 Em linhas gerais, a nulidade de um contrato e o inadimplemento eficiente não 

possuem uma relação de prejudicialidade. Nem ao menos, em regra, deveriam se 

relacionar. Se o ato jurídico nulo não produz efeitos, então não há uma relação contratual 

antecedente, válida, para que seja considerada na operação econômica de quebra. Há 

somente um potencial contrato com terceiro que poderá ser mais vantajoso do que o 

suposto vínculo havido anteriormente.  

 Tais conclusões, claro, são extraídas a partir do ponto de vista meramente jurídico. 

Só que é sabido, principalmente após o estudo dos custos de transação, que as repercussões 

fáticas, até mesmo de um negócio nulo, geram gastos e envolvem alocação de recursos. 

Nesses termos, até mesmo os custos envolvidos com a declaração de nulidade deverão ser 
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levadas em conta para se verificar a eficiência da operação de celebração de contrato com 

terceiro. 

 Valendo-se do exemplo do contrato de compra e venda nulo. Imaginando que nesse 

caso o vendedor já entregou o bem para o comprador e aguarda o pagamento, mas recebe 

proposta mais vantajosa de terceiro. Desejando contratar com este, busca a nulidade do 

contrato original, por verificar nele uma invalidade.  

 Como o bem já se encontra na posse do comprador, este deverá ser retornado ao 

vendedor. Esta medida impõe gastos não só pelo fato de haver o transporte do bem, como 

da própria ação que declarará a invalidade do negócio, que envolve honorários de 

advogado, custas e despesas processuais, etc. Poderá envolver, ainda, desgaste na própria 

reputação dos envolvidos. 

 Tudo isso não se encontra presente na mera afirmação exclusivamente jurídica de 

nulidade. O ato pode não ter eficácia jurídica, mas repercute nos fatos indubitavelmente, 

fazendo com que as partes realizem gastos suplementares que em uma estreita visão 

jurídica não são considerados. 

 Por isso, não há incompatibilidade jurídica entre o inadimplemento eficiente e a 

declaração de nulidade do contrato original. No plano dos fatos, por outro lado, é preciso 

atenção aos gastos envolvidos na declaração de nulidade e os ganhos com a contratação 

com terceiro. 

 No entanto, não havendo a contratação com terceiro, o negócio original estará 

fundado em bases temerárias, já que a nulidade, como dito acima, não se convalida nem 

pode ser sanada. Sendo assim, quaisquer conflitos que porventura passem a existir entre as 

partes poderão levar ao encerramento do vínculo contratual. Isto deve ser levado em conta, 

adicionalmente, na possibilidade ou não de contratação com o terceiro que apresenta 

melhores condições. 
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 3.10.2. A anulabilidade do contrato e o inadimplemento eficiente 

 

 As hipóteses de anulabilidade estão previstas no artigo 171 do Código Civil, sendo 

aquelas que estejam previstas expressamente em lei, bem como no caso de incapacidade 

relativa do agente ou estando presente um vício do consentimento (erro, dolo, coação, 

estado de perigo, lesão ou fraude contra credores). Consoante já dito, são situações que, 

por política legislativa, foram consideradas menos graves que as causas de nulidade, mas 

ainda assim merecem reprimenda do ordenamento jurídico. 

 Afetam principalmente as partes envolvidas e, por conta disso, não é permitida a 

intervenção do Ministério Público para alegá-la e tampouco pode ser reconhecida de ofício 

pelo magistrado. Apenas as partes interessadas podem alegar a anulabilidade, 

aproveitando-lhes exclusivamente, salvo se houver solidariedade ou indivisibilidade (artigo 

177 do Código Civil). 

 A confirmação do negócio anulável é permitida conforme o artigo 172 do Código 

Civil. Para tanto, basta que o ato de confirmação contenha a substância do negócio 

celebrado e a vontade expressa de mantê-lo (artigo 173 do Código Civil). Ou, até mesmo, 

exclui-se a necessidade do ato de confirmação se o negócio já foi cumprido em parte pelo 

devedor, ciente do vício que o inquinava, de acordo com o artigo 174 do Código Civil. E 

confirmar, ainda que pelo cumprimento parcial, impede que anulabilidade seja alegada por 

meio de ação ou exceção, bem como extingue todas as ações sobre o tema (artigo 175 do 

Código Civil). 

 Diferentemente do que ocorre com os casos de nulidade, a anulabilidade possui 

prazo decadencial para ser alegada. Nas hipóteses de incapacidade relativa, erro, dolo, 

coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, o prazo é de quatro anos, 

conforme artigo 178 do Código Civil. Já nos casos em que a lei torna o ato anulável mas 

não estipula prazo, este será de dois anos, de acordo com o artigo 179 do Código Civil. 

 Os efeitos da anulação são erga omnes, pondo a salvo os demais integrantes do 

negócio que não alegaram a invalidade. Conforme leciona o artigo 177 do Código Civil, a 

anulação só aproveitará aqueles interessados que a alegarem, salvo se houver solidariedade 
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ou indivisibilidade. Logo, a anulação atinge a todos (erga omnes), mas não produz efeitos 

aos integrantes que não a alegarem
439

. 

 Também possui efeitos ex tunc. Embora o negócio anulável produza efeitos desde a 

sua constituição e precise de uma sentença que o desconstitua (artigo 177 do Código 

Civil), assim ocorrendo restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, 

não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente, nos termos do artigo 

182 do Código Civil. 

 Na relação com o inadimplemento eficiente, se torna especialmente relevante – não 

que nas demais situações já não fosse – o uso da Teoria dos Jogos e de meios de redução 

da assimetria de informações. Aquele que deseja o desfazimento do contrato precisa 

apreciar se o pedido de anulação ou o simples inadimplemento não seria mais eficiente 

para o caso. 

 Esta primeira reflexão é importante tendo em vista que os gastos são diferentes. No 

caso do inadimplemento, se está diante das alternativas já trabalhadas acerca do 

inadimplemento absoluto ou relativo. A via da anulação, por sua vez, faz com que as partes 

retornem ao status quo ante ou, alternativamente, sejam indenizadas pelo equivalente, mas 

não sem antes ter que propor a competente ação anulatória. 

 Só que esta não é a única preocupação que se deve ter. Há a hipótese de execução 

do contrato que já tenha se iniciado, com cumprimento ainda que parcial do devido pela 

parte contrária, tendo ela ciência do vício. Se isto ocorrer, não há mais possibilidade de 

anulação do negócio, sendo alternativamente um ato de ratificação e manutenção do 

vínculo, nos exatos termos do artigo 174 do Código Civil. 

 Pode-se, destarte, pensar da seguinte forma: antes da execução, ainda que com 

conhecimento do vício, a via da anulação ainda é possível, podendo aquele que deseja o 

inadimplemento calcular se ele será eficiente. Por outro lado, tendo iniciada a execução, a 

ciência do vício impede a anulação, cabendo apenas a via do inadimplemento. 

 Saber do vício ou não dependerá, ainda, do nível de assimetria informacional entre 

as partes. Se for intenso, pode haver surpresa daquele que buscou o inadimplemento 

eficiente ao tomar conhecimento durante a ação anulatória que o devedor tinha ciência do 
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vício, sendo surpreendido com a invocação do artigo 174 do Código Civil. Ao ocorrer tal 

hipótese, haverá um aumento nos custos, pois terá a parte que queria o inadimplemento um 

gasto desnecessário com uma ação que será julgada improcedente. 

 Uma hipótese específica, todavia, merece ser mencionada. É o caso do dolo 

negativo, previsto no artigo 147 do Código Civil. Enuncia que nos negócios jurídicos 

bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a 

outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio 

não se teria celebrado. A regra pode ser importante para o inadimplemento eficiente se for 

imaginado um caso em que, enquanto há negociação com o credor, existe paralelamente 

contrato preliminar celebrado com terceiro. Celebrado o contrato com o credor, resolve o 

devedor encerrar o vínculo para favorecer a celebração de contrato definitivo com o 

terceiro, por ser operação mais eficiente. Neste caso, parece haver intenção de enganar do 

devedor, pela falta de informação de fato relevante para o negócio, configurando o vício do 

dolo. Conforme será visto no Capítulo 6 no caso da contratação de Benedito Ruy Barbosa, 

o dolo poderá ser relevante para solução do caso. 

 

 3.11. Formas de extinção pelo adimplemento compatíveis com o 

inadimplemento eficiente 

  

 A premissa deste item pode parecer estranha e até mesmo equivocada se for levado 

em conta que para o inadimplemento eficiente teria que existir, invariavelmente, um 

inadimplemento do contrato original. Não teria como se discutir a eficiência de uma 

operação de desfazimento de vínculo anterior para a criação de um novo se aquele se 

manteve íntegro e, mais que isso, devidamente cumprido. 

 Entretanto, não somente com o inadimplemento é que se é possível realizar a 

realocação de recursos com eficiência: existem institutos jurídicos contratuais adequados 

que, se não são exatamente uma quebra do vínculo, servem inadvertidamente como tal. E 

sem o ônus da fragilização da relação entre as partes ou incremento de um ânimo para o 

litígio. 
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 De agora em diante, nos próximos subitens, serão mostradas espécies de obrigação 

que permitem a substituição da prestação principal por outra, o que, por via diversa, 

acabará servindo de reparação, sem que exatamente seja esta sua natureza. Ao mesmo 

tempo, o devedor é adimplente, atraindo para si o efeito liberatório do cumprimento da 

obrigação. São os casos das obrigações alternativas e facultativas. 

 

 3.11.1. A obrigação alternativa 

 

 As obrigações alternativas estão previstas nos artigos 252 a 256 do Código Civil. 

Similarmente chamadas de disjuntivas, se caracterizam pela existência de duas ou mais
440

 

prestações, se exonerando o devedor pelo cumprimento de uma delas, sendo, pois, 

excludentes entre si. A escolha da prestação poderá caber tanto ao credor quanto ao 

devedor, dependendo de como as partes acordaram o cumprimento da obrigação
441

 (artigo 

252 do Código Civil). Ou, ainda, a terceiro, se aceitar a tarefa e, caso não aceite ou não 

possa exercê-la, ao juiz, não havendo acordo entre as partes (artigo 252, parágrafo quarto, 

do Código Civil). O juiz, além do mais, poderá ser instado a decidir se houver pluralidade 

de optantes e estes não chegarem a um acordo no prazo assinado pelo magistrado
442

 (artigo 

252, parágrafo terceiro, do Código Civil). 

 O pagamento pode ser feito alternadamente no caso de prestações periódicas, não 

tendo que o devedor manter a opção pela prestação feita em primeiro lugar, de acordo com 

o artigo 252, parágrafo segundo, do Código Civil. E poderá, ainda, ser feita por uma 

combinação das partes de cada prestação, se assim o credor consentir (artigo 252, 

parágrafo primeiro, do Código Civil). 

 A legislação previu consequências próprias a depender da impossibilidade das 

prestações e se houver culpa ou não do devedor. Se for total, isto é, todas as prestações não 

puderem ser cumpridas e não houver culpa do devedor, a obrigação é extinta, de acordo 

com o artigo 256 do Código Civil. Havendo culpa e a escolha da prestação cabia ao 
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devedor, deverá pagar o valor da prestação que se impossibilitou por último, cumulado 

com indenização por perdas e danos (artigo 254 do Código Civil). Se a escolha coubesse 

ao credor, poderá exigir o valor de qualquer uma das prestações cumulada com 

indenização por perdas e danos (artigo 255 do Código Civil). 

 Se a impossibilidade for parcial, ou seja, apenas uma das obrigações se tornou 

impossível, e não houver culpa do devedor, o débito subsiste na prestação remanescente, 

não extinguindo a dívida (artigo 253 do Código Civil). Se houver culpa do devedor e a 

escolha couber a ele, a consequência é a mesma. Por outro lado, cabendo a escolha ao 

credor, poderá exigir a prestação remanescente ou o valor da que se impossibilitou, 

cumulado com indenização pelas perdas e danos (artigo 255 do Código Civil). 

 Para a compatibilidade com o inadimplemento eficiente, teria que ser acordada uma 

obrigação alternativa em que uma das opções seja a prestação principal, principalmente 

querida pela parte contrária, e a outra um montante pecuniário que se assemelhe a uma 

indenização ou, no máximo, se equivalha à outra prestação. Com isso, caberá a escolha 

entre o cumprimento da prestação mais querida para o credor e um valor que não o 

desagrade, deixando-o minimamente satisfeito. 

 Ademais, o ideal é que a obrigação alternativa estipulada no contrato tenha 

concedido ao devedor o poder de escolha. Desse modo, no tempo do pagamento ele poderá 

avaliar se é melhor cumprir a prestação tida como mais interessante pelo credor ou o 

pagamento do montante em dinheiro, que poderá abrir caminho para a contratação com 

terceiro. De fato, não há quebra do vínculo contratual, mas adimplemento. Só que o 

devedor não precisará cumprir com aquilo que poderia obstar a eficiência da operação de 

negociação e celebração de contrato com terceiro. 

 Ficando a escolha em poder do credor, haverá o risco de a opção escolhida ser a 

obrigação que não aquela equiparável à indenização na hipótese em tela. Por isso que o 

devedor, prevendo a possibilidade de receber proposta mais vantajosa, não deve permitir 

que este poder fique com o credor no instrumento contratual. 

 A operação pode ainda ser eficiente se for cumprida parcialmente as duas 

alternativas. Nem todo o objeto da prestação tida como ideal é adimplido, assim como nem 

todo o montante em dinheiro é pago. Em uma situação em que há uma prestação de entrega 

de várias mercadorias e outra de quantia em dinheiro, se o credor assim consentir (em 
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observância ao disposto no artigo 252, parágrafo primeiro, do Código Civil), pode ser 

ainda eficiente que algumas das mercadorias sejam entregues e fração da quantia em 

dinheiro paga. Neste exemplo, pode-se imaginar que uma das mercadorias não entregues 

ao credor sofreu oferta mais vantajosa de terceiro. Logo, se o devedor perceber que o 

pagamento sobre parte de cada uma das prestações seja mais eficiente, estará realizando 

uma operação com alocação de recursos economicamente interessante. 

 Notável que, pela disciplina do Código Civil, mesmo que haja a operação do 

devedor de negociar o objeto da prestação mais interessante com terceiro, subsistindo o 

contrato com o credor original, ainda assim ela poderá ser eficiente. Isto porque o artigo 

253 do Código Civil dispõe que se a impossibilidade for parcial o débito subsiste na 

prestação remanescente, não havendo extinção da dívida. Portanto, o devedor terá que 

pagar, de acordo com o exemplo trabalhado aqui, o montante pecuniário da outra 

prestação. O resultado, sendo possível ou não o cumprimento da primeira prestação, será o 

mesmo. 

 

 3.11.2. A obrigação facultativa 

 

 Obrigações facultativas, similarmente chamadas de obrigações com faculdade 

alternativa ou obrigação com faculdade em substituição não mereceram tratamento próprio 

no Código Civil, mas isto não impede de serem estipuladas nos contratos. Pode ser assim 

considerada a obrigação que possui uma prestação principal e outra acessória, sendo que o 

credor somente poderá exigir a principal, mas o devedor poderá escolher, no momento do 

pagamento, se deseja cumprir a principal ou a acessória
443

. 

 Nota-se que não se confunde com a obrigação alternativa, pois há aqui objeto 

único, muito embora haja a opção de escolha pelo devedor de qual prestação irá realizar. 

Só que esta segunda prestação se dá em substituição da primeira. Na obrigação alternativa, 

ao contrário, existem dois objetos que podem ser escolhidos tanto pelo credor quanto pelo 

devedor, a depender da estipulação contratual. 
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 Orlando Gomes
444

 atribui às obrigações facultativas certos efeitos. O primeiro deles 

consiste em não permitir que o credor exija o cumprimento da prestação facultativa. 

Traduz-se tal regra na possibilidade e o credor somente poder exigir o cumprimento do 

principal, sendo mera facultatividade do próprio devedor cumprir ao invés com a prestação 

facultativa. 

 Outrossim, se coloca como efeito o fato de que se a prestação devida se tornar 

impossível haverá a extinção da obrigação
445

. Como a prestação devida é somente a 

principal, a impossibilidade desta é que causa a extinção da obrigação, e não da facultativa.  

 Por fim, se a impossibilidade da prestação principal extingue a obrigação, apenas a 

sua invalidade é que atrai a invalidade de toda a obrigação. Logo, se apenas a prestação 

facultativa é inválida, não há contágio de toda a obrigação, permanecendo íntegra. 

 A estipulação de uma obrigação facultativa pode favorecer o uso do 

inadimplemento eficiente. Em uma situação em que se insere uma cláusula com faculdade 

de se realizar uma prestação pecuniária, o devedor poderá avaliar se lhe é mais vantajoso 

cumprir a prestação principal ou dar quantia em dinheiro ao credor. A dificuldade consiste 

no quantum: se equivalente ao da prestação principal, será uma medida semelhante ao 

inadimplemento absoluto sem a incidência de indenização por perdas e danos. E pagar o 

equivalente pode se revelar como a realização da obrigação em dobro, uma para o credor 

originário, outra para o terceiro. 

 Vale notar, ainda, que não se trataria exatamente do que a teoria do inadimplemento 

eficiente defende, já que a operação com o credor originário teria que ser o valor em perdas 

e danos, e não o equivalente. Mesmo assim, não se nega – do mesmo modo que se 

desenvolveu acima acerca do equivalente no inadimplemento absoluto – que haverá uma 

operação em prol da eficiência. Sendo a oferta de terceiro melhor, subtraídos o valor 

equivalente e os custos de transação, não há como dizer que o inadimplemento não foi 

eficiente. 

 Uma grande vantagem do uso da obrigação facultativa é que haverá 

verdadeiramente adimplemento da obrigação. Com isso, se reduz os custos de transação 
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aliados ao desgaste na relação com o credor, inclusive de reputação e obsta qualquer 

discussão sobre indenização por perdas e danos. Mais ainda, é bem menos custosa a 

inserção de uma cláusula de adimplemento do que uma de inadimplemento, haja vista já 

existir uma predisposição do credor de receber uma das duas prestações e do devedor de 

prestar qualquer uma delas, a depender das circunstâncias do momento do pagamento. 

 Outro argumento favorável à obrigação facultativa é que a própria opção pelo 

pagamento da multa penitencial
446

, no caso de resilição, não deixa de ser uma obrigação 

facultativa
447

. Haverá seu adimplemento para o efetivo exercício do direito de 

arrependimento. Logo, também se aplicam todas as justificativas a seu favor expostas 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 4 – OS GASTOS COM O INADIMPLEMENTO 

EFICIENTE NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO 

 

 4.1. Delimitação do conceito e definição do inadimplemento eficiente no direito 

brasileiro 

 

 No item 2.2. do capítulo 2 foi apresentado o conceito da efficient breach theory 

dentro do contexto do sistema de common law. Nele restou esclarecido que em uma 

transação econômica as partes envolvidas poderão preferir a quebra contratual ao invés do 

cumprimento do pactuado, tendo em vista que aquela é a operação da qual decorrerá maior 

eficiência que esta
448

. Assim, do descumprimento resultará mútuo benefício – uma 

operação Pareto superior – em que os recursos serão realocados de maneira com que 

ninguém fique em situação pior do que estava antes da existência da avença. A obrigação 

então será convertida em indenização por perdas e danos, que irá satisfazer a parte que 

sofreu a quebra tanto quanto se a prestação fosse realmente cumprida. 

 As reflexões realizadas no capítulo anterior somadas a este panorama faz com que 

já seja possível a delimitação do conceito e a definição do inadimplemento eficiente dentro 

do contexto do ordenamento jurídico brasileiro. A primeira grande diferença que se nota 

para a efficient breach theory do sistema de common law reside na impossibilidade dentro 

do direito brasileiro de incidência do inadimplemento eficiente em toda e qualquer 

circunstância contratual. De fato, em razão da preferência do ordenamento jurídico 

brasileiro pela prestação específica, enquanto houver possibilidade de cumprimento da 

obrigação, esta será exigida pelo credor. Já no contexto da efficient breach theory a 

indenização por perdas e danos (sobretudo as expectation damages) são compreendidas 

como uma alternativa à prestação. Por isso, o inadimplemento eficiente no direito 

brasileiro, se for visto como um equivalente perfeito com a efficient breach theory, tem 

maior campo de incidência quando da ocorrência do inadimplemento absoluto. 

 No entanto, é notável que a equivalência perfeita é dissonante da realidade em 

estudo. O inadimplemento eficiente brasileiro deve permitir que haja sua aplicação também 

                                                           
448

 HAAG, David. Efficient breach of contract – the role of damage measures. Munique: GRIN, 2007. p. 

1. 



194 

 

nos casos em que se exige a prestação específica, desde que, mesmo com a execução 

forçada, à operação seja garantida a eficiência no sentido de Pareto. Em outras palavras, 

não é o remédio contra o inadimplemento que definirá se haverá inadimplemento eficiente 

ou não, e sim a realocação dos recursos que propicie um incremento no bem-estar social
449

. 

 Como efeito deste foco na eficiência da operação, se defendeu que o 

inadimplemento eficiente não se configura apenas com o inadimplemento. O que pode 

parecer um contrassenso no uso das expressões, significa dizer que é possível haver 

inadimplemento eficiente com o uso de alternativas, como cláusulas acessórias e espécies 

diversas de obrigações. São os casos das arras, da cláusula penal, da multa penitencial, da 

cláusula de não indenizar
450

 e das obrigações alternativas e facultativas. Com isso, há certa 

relativização do termo “inadimplemento” na expressão “inadimplemento eficiente”, 

considerando que haverá descumprimento daquela que seria considerada a prestação 

principal e idealizada, mas subsistirá o adimplemento de prestação diversa equivalente, 

conforme a previsão contratual. 

 Estabelecidas tais premissas, é possível apresentar uma definição. Inadimplemento 

eficiente é a operação que, entre partes vinculadas por um contrato, se traduz no 

cumprimento de obrigação diversa da essencialmente querida, seja por força do 

inadimplemento, seja por expressa previsão contratual, para perseguir ganhos ou evitar 

perdas através de contratação com terceiro, e que ao final as partes contratantes estarão em 

situação igual ou melhor do que estavam antes da celebração da avença. 

 Com esta definição se tenta abordar todos os aspectos trabalhados sobre o 

inadimplemento eficiente. Frisa-se primeiro que tem como pano de fundo um vínculo 

contratual entre as partes. A seguir, que este vínculo se desfaz pelo cumprimento de 

obrigação diferente daquela que era a principal intenção de aproximação das partes, sem 

delimitar que seja por indenização, execução forçada ou cláusula contratual específica. 

Define depois o objetivo do inadimplemento eficiente: auferir ganhos ou evitar perdas, ou 

seja, que a operação impeça a ineficiência do contrato. E este objetivo é atingido com uma 

nova contratação envolvendo terceiro que ofertou o objeto do contrato entre as partes de 
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maneira mais vantajosa. Finalmente, traz a consequência do inadimplemento eficiente, que 

é a eficiência no sentido de Pareto.  

 Uma última observação se faz necessária. Outras expressões são encontradas para 

designar o inadimplemento eficiente, sendo elas “incumprimento eficiente” e “quebra 

eficiente”. A opção neste estudo pela expressão “inadimplemento eficiente” não foi por 

mera preferência, e sim por reputarmos ser a mais correta e precisa tecnicamente quando se 

leva em consideração os termos jurídicos e seus sentidos no contexto do direito brasileiro. 

 A expressão “incumprimento eficiente” é empregada pelos autores portugueses
451

, 

tendo em vista que naquele sistema jurídico, bem como em sua doutrina, não se utiliza o 

termo “inadimplemento”, mas “incumprimento” ou “não cumprimento” para transmitir a 

mesma ideia
452

. Logo, não é a mais adequada para o contexto brasileiro. 

 Já a expressão “quebra eficiente” é problemática. Isto porque deriva de uma 

tradução literal da expressão inglesa “breach”, que apesar de estar correta na língua 

corrente, não se coaduna com a tecnicidade jurídica que se exige de um transporte de 

concepções estrangeiras. E “breach (of contract)”, em seu sentido jurídico, é a falha em 

cumprir o que foi acordado, isto é, o inadimplemento
453

. Por isso, se já existe expressão 

pátria equivalente, não há sentido em adicionar mais uma em razão de mera tradução literal 

apenas para o fim de alardear uma inovação. 

 Traçadas tais importantes premissas, é possível iniciar a reflexão acerca das 

consequências, representadas pelos gastos, do uso do inadimplemento eficiente. 

 

 4.2. Considerações preliminares sobre a responsabilidade contratual e a 

indenização 

 

 No núcleo do conceito de indenizar reside a ideia de reparação. Consiste em 

eliminar as perdas ou os danos sofridos, restabelecendo aquilo que foi lesado ou extinto à 

situação anterior, como se o fato ou ato lesivo nunca tivesse acontecido. Não é, todavia, a 
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medida a ser adotada em primeiro lugar diante do inadimplemento contratual. Como visto 

no capítulo anterior, o devedor é antes compelido a realizar a prestação específica, sendo 

executado forçadamente a cumprir a obrigação de dar, fazer ou não fazer. Somente quando 

esta não é mais possível é que se converte a prestação em indenização por perdas e 

danos
454

. 

 Surgindo o dever de indenizar, é importante que se compreenda não só seus 

fundamentos, como também seus desdobramentos e consequências. Afinal, trata-se de 

etapa essencial a ser percorrida quando se fala em teoria do inadimplemento eficiente, ao 

menos em sua concepção tradicional.  

 Dentro do campo do direito contratual, funda-se o dever de indenizar na 

responsabilidade civil contratual, da qual tem como ideia basilar o prévio vínculo 

contratual entre as partes. Logo, surge a responsabilidade contratual no momento em que 

há a violação de um dever previsto no contrato
455

. O que é diverso da responsabilidade 

extracontratual, em que não há este liame prévio entre as partes, fundando-se na violação 

do dever geral de não causar dano a outrem, traduzido do princípio geral do direito contido 

no brocardo neminem laedere. 

 Outra característica igualmente diferencia a responsabilidade contratual da 

extracontratual, além do vínculo prévio entre as partes. Enquanto que nesta o ônus da 

prova recai sobre a vítima do dano, devendo provar a culpa do agente, na responsabilidade 

contratual a culpa é presumida, sendo ônus do devedor de provar que não é inadimplente 

ou que alguma circunstância incidente na relação contratual afasta sua responsabilidade, 

por não haver entre seu comportamento e o resultado um nexo causal. Para o credor, então, 

basta demonstrar que a obrigação contratual não foi cumprida. 

 Se há diferenças entre a responsabilidade contratual e extracontratual, do mesmo 

jeito há similitudes. Em ambas devem estar presentes os elementos de conduta, dano e 

nexo causal.  

 O primeiro elemento é um erro de conduta do agente que contraria a norma que 

rege o seu comportamento. Seja ele de natureza legal ou negocial, o ato de contrariedade 
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ao disposto “desfere o primeiro impulso, no rumo do estabelecimento do dever de 

reparar
456

”. A conduta ser dolosa ou culposa, outrossim, pode ter relevância a depender da 

espécie contratual. Não é objeto deste estudo esmiuçar os conceitos de dolo e culpa, mas 

cabe o comentário falar que as consequências são diferentes para contratos benéficos e 

onerosos, de acordo com o artigo 392 do Código Civil. Nos contratos benéficos, responde 

por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não 

favoreça. Por outro lado, nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, 

pondo a salvo as exceções legais. 

 Em seguida, como segundo elemento, há a ofensa a um bem jurídico, podendo ser 

patrimonial ou extrapatrimonial. Por fim, o terceiro elemento se traduz na relação de 

causalidade que deve haver entre o comportamento ilícito e o dano causado. 

 Para tal caracterização na responsabilidade contratual há de se ter um contrato 

válido entre as partes e a sua inexecução. Com isso, se não houver a prestação em natura, 

haverá em substituição o dever de indenizar. Dois dispositivos legais podem ser apontados 

como essenciais para apontar esta consequência da responsabilidade contratual. O primeiro 

deles é o artigo 389 do Código Civil, que disciplina que não havendo cumprimento culposo 

da obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária 

segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Outro, o 

artigo 475 do Código Civil, dispõe que 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. Ambos já foram trabalhados no capítulo anterior em 

seus efeitos para o inadimplemento eficiente.  

 Verificados tais pressupostos, surge o dever de indenizar que importará em 

montante proporcional à lesão provocada. Uma relação de equivalência como se fosse uma 

equação, tendo em vista que ela não se destina a enriquecer (injustamente) o prejudicado, 

mas restabelecer o equilíbrio
457

. 

 Dizer que haverá o restabelecimento do equilíbrio não é o mesmo que dizer que 

sempre haverá conversão pelo equivalente pecuniário. Em determinadas situações isto é 

efetivamente o que acontece, como no caso de inadimplemento absoluto. Já em outras, há a 
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combinação da indenização com execução forçada da obrigação devida, servindo a 

indenização como complemento pelas perdas e danos que não podem ser reparados com o 

mero cumprimento da obrigação
458

. 

 Neste capítulo será desenvolvido o conceito de perdas e danos, bem como a sua 

constituição para o cálculo da indenização. Ademais, serão levados em consideração 

institutos jurídicos e outras despesas que impactam no montante, seja para acrescê-lo, seja 

para limitá-lo. Com isso, pretende-se ter uma exposição da matéria que permita verificar a 

composição da indenização no direito brasileiro e, com isso, facilitar a verificação se com 

o somatório de todas variáveis ainda é possível para o contratante realizar o 

inadimplemento eficiente. 

 

 4.3. As perdas e danos 

 

 As perdas e danos correspondem ao equivalente do prejuízo suportado pelo credor 

com o inadimplemento. Poderão ser ajustadas conforme o valor da prestação ou com 

acréscimo de montante referente aquilo que não se pode ressarcir apenas com o 

cumprimento em mora ou com o montante pecuniário equivalente à prestação. 

 Apesar de ser um montante em dinheiro e, por conseguinte, ser fruto de uma 

operação matemática, a indenização sofre da dificuldade de estipulação do valor a ser dado 

às obrigações inadimplidas. Trata-se de consequência da diferença que se extrai entre o 

valor objetivo dado a determinado objeto do valor subjetivo. 

 O valor objetivo se traduz no do bem como tal, isto é, no valor que possuía no 

momento do cumprimento da obrigação, somado com quantia que teria se o prejuízo não 

tivesse ocorrido. Já o valor subjetivo (valor estimativo ou valor de afeição) depende das 

circunstâncias que envolvem o objeto, recebendo importância maior do que o valor de sua 

existência como tal teria para qualquer outra pessoa
459

. É o exemplo da joia de família 
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passada por gerações: pode ter um determinado valor de mercado, mas para o familiar que 

a possui o valor é bem maior
460

. 

 Esta distinção é interessante para o inadimplemento eficiente, tendo em vista que a 

previsão feita para o montante indenizatório pode se concretizar de maneira diversa se 

algum objeto tiver a si agregado valor subjetivo, reconhecido pelo juízo. Logo, a eficiência 

da operação pode não se concretizar a depender da diferença entre os valores apontados ao 

objeto ou, ainda, reduzir significativamente a margem de lucro prevista.  

 Neste ponto adicionalmente se relaciona o que os defensores da Economia 

Comportamental denominam “efeito de dotação” (endowment effect), ou seja, a maior 

valorização de um bem pelo simples fato de possuí-lo, já estudado no item 1.2.3.4. do 

Capítulo 1. O sentimento de perda em relação ao objeto danificado ou perdido ou, até 

mesmo, com o incremento do risco com a conversão em indenização, faz com que não haja 

a racional (nos moldes da Economia neoclássica) avaliação das reais perdas. Isto gera um 

aumento no valor do objeto, encarecendo toda a operação e desfavorecendo o 

inadimplemento eficiente se assim for ratificado o valor por decisão judicial. E este entrave 

ainda leva à preferência da prestação específica ao invés da conversão em indenização por 

perdas e danos, como já discutido no anteriormente no mesmo item. 

 O artigo 402 do Código Civil é bastante claro ao tratar que as perdas e danos 

abrangem além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de 

lucrar. Trata-se da expressa previsão dos chamados danos emergentes (damnum emergens, 

ou dano positivo) e dos lucros cessantes (lucrum cessans, ou dano negativo), os quais 

possuem diversos desdobramentos a serem estudados adiante. 

 

 4.3.1. Danos emergentes 

 

 Os danos emergentes constituem uma privação do credor da vantagem que 

receberia com o cumprimento da obrigação. São os valores efetivamente perdidos em 

razão da lesão, desfalcando o patrimônio do lesado. O montante indenizatório a ser pago, 
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assim, constitui valor indispensável para a eliminação das perdas econômicas e para o 

reequilíbrio do patrimônio da vítima
461

.  

 Em regra, de prova mais fácil que os lucros cessantes, os danos emergentes se 

aproximam mais do concreto, sem a dificuldade de se fazer previsões do que o credor 

auferiria de lucro caso a obrigação tivesse sido adimplida. Não se está a afirmar aqui que é 

admissível o dano incerto, hipotético
462

, mas que, se for futuro, ao menos seja verossímil, 

com grau de certeza intenso de sua ocorrência. Confirma-se tal assertiva pelo uso da 

expressão “prejuízos efetivos” no artigo 403 do Código Civil. 

 Nos danos emergentes se incluem igualmente os custos de transação, isto é, o que 

foi gasto para a realização das atividades relacionadas ao contrato. Nisto se incluem os 

gastos com a negociação, com a produção, com o uso de mão de obra técnica, com os 

insumos utilizados, etc. Neste caso, devem ser avaliados tanto os gastos havidos pelo 

próprio devedor quanto pelo credor. No caso do primeiro, porque são despesas havidas que 

indiretamente encarecem toda a operação e que serão tratadas oportunamente adiante. No 

caso do segundo, porque são possíveis danos emergentes que podem ser cobrados o 

ressarcimento daquele que deseja o inadimplemento eficiente. 

 Sendo obrigação em dinheiro, não há nada a converter na indenização. Por isso, o 

artigo 404 do Código Civil disciplina que os danos emergentes serão pagos com 

atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo 

juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Tais demais 

verbas serão estudadas oportunamente adiante. 

 Para esclarecer e conectar com o inadimplemento eficiente, um exemplo parece ser 

pertinente. Pode-se imaginar uma fábrica que, em contrato de compra e venda com um 

fornecedor, encomenda o fornecimento de uma tonelada de determinada matéria-prima 

para sua produção, a ser entregue após quinze dias. Neste ínterim, são realizados 

investimentos no maquinário da fábrica para conseguir produzir tudo o que a matéria-

prima poderá ser transformada. Chegada a data avençada, o fornecedor é inadimplente 

porque realiza um inadimplemento eficiente: fornece a matéria-prima para outra fábrica, 

em condições melhores. Neste exemplo, poderão ser cobrados como danos emergentes os 
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investimentos feitos no maquinário, pois se configuram como um desfalque havido no 

patrimônio do credor em razão do inadimplemento. 

   

 4.3.1.1. O dano extrapatrimonial  

 

 Por muito tempo houve polêmica doutrinária acerca do cabimento da condenação 

em danos morais como consequência de um inadimplemento contratual. Aqueles que não a 

admitiam, apontavam que a lesão extrapatrimonial atinge direitos da personalidade e, por 

sua natureza, não admitem reparação, mas mera compensação à vítima. Não há como 

eliminar o sofrimento havido com dinheiro, mas os valores arbitrados auxiliam em sua 

amenização
463

. 

 Outro obstáculo apontado consiste em uma das características que distinguem a 

responsabilidade contratual da extracontratual: há inversão do ônus da prova acerca da 

culpa na responsabilidade contratual. Por isso, haveria a indevida mistura de distribuição 

do ônus, tendo o credor que provar que a obrigação contratual não foi cumprida, com 

presunção de culpa do devedor e, ao mesmo tempo, tendo que provar a culpa pelo dano 

moral sofrido.  

 O debate no Brasil, apesar de ainda existirem vozes contrárias
464

, parece ter 

praticamente se encerrado, sobretudo com as previsões nos incisos V e X do artigo 5º da 

Constituição Federal que admitem a indenização por danos morais sofridos como garantia 

fundamental. E também com as posteriores incorporações desta orientação na legislação 

infraconstitucional, como no artigo 6º, incisos VI e VII do Código de Defesa do 

Consumidor e no artigo 186 do Código Civil. Finalmente, com a edição da súmula nº 37 do 

Superior Tribunal de Justiça: “são cumuláveis as indenizações por dano material e dano 

moral, oriundos do mesmo fato”. 

 Não são poucos os casos admitidos na jurisprudência de compensação pela lesão 

extrapatrimonial sofrida cumulada com as consequências próprias do inadimplemento, 
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principalmente se buscadas as decisões que envolvem relação de consumo
465

. Neste 

sentido caminha o atual entendimento a ponto de, inclusive, dispensar os sentimentos 

humanos de dor ou sofrimento para a configuração do dano moral, bastando que haja uma 

injusta violação à dignidade da pessoa humana ou de bens personalíssimos, tornando o 

dano in re ipsa, isto é, o dano moral é intrínseco à conduta injusta
466

. 

 Parece que a regra se difere levemente do que é encontrado no sistema de common 

law. Conforme visto no Capítulo 2, o § 353 do Restatement (Second) of Contracts limita a 

indenização por dano moral aos casos em que houver conjuntamente dano físico ou se a 

quebra contratual tiver como provável resultado um sério distúrbio emocional. E o dano 

moral não é costumeiramente um resultado previsível do inadimplemento contratual e, por 

isso, geralmente as Cortes não entendem ser um dano indenizável
467

. 

 Retornando ao direito brasileiro, a possibilidade de uma condenação por danos 

extrapatrimoniais impacta diretamente no inadimplemento eficiente em vários níveis. A 

começar por não haver precisão a ponto de se ter segura previsibilidade de a condenação 

efetivamente ocorrer, pois sua existência depende e muito da apreciação de cada caso 

concreto. Como consequência, é dificultoso o cálculo para se levar em consideração a 

indenização por danos morais como um acréscimo na quantia a ser pondera entre gastos e 

lucros auferidos com a quebra contratual. 

 Se há algum critério que se pode utilizar para prever se haverá condenação por 

danos morais e por qual valor, se mostra interessante o uso pelo Superior Tribunal de 

Justiça do chamado método bifásico para definição da indenização. Nele, em um primeiro 

momento, se analisa inicialmente um valor básico para a indenização, com a consideração 

do interesse jurídico lesado, levando em conta um grupo de precedentes que apreciaram 

casos semelhantes. Depois, faz-se a análise das circunstâncias do caso para fixação 

definitiva do valor da indenização
468

. 
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 Talvez aqui, percorrendo as etapas do mencionado modelo, seja possível prever a 

consideração pelo magistrado de uma condenação por danos morais e em qual patamar. 

Ainda assim, são bases complicadas, já que o caso em apreço pode conter peculiaridade 

não prevista pela parte – por conta da assimetria de informações – que eleve o valor da 

condenação. 

 Foge desta regra a indenização por danos oriundos de transporte aéreo 

internacional, por força das Convenções de Varsóvia e Montreal as quais o Brasil é 

signatário. Nelas, há limites para condenações por morte e lesões a passageiros, 

aumentando consideravelmente a previsibilidade dos valores
469

. 

 Há outro complicador. O dano ainda pode ser em ricochete (similarmente chamado 

de dano reflexo). Trata-se do prejuízo ocorrido com terceiro em virtude de dano sofrido 

por outra pessoa. Atinge tanto a vítima, direta, quanto terceiros, de forma reflexa
470

. O 

exemplo clássico é o da família da vítima de um homicídio que receberá pensão vitalícia – 

que configura lucros cessantes, a ser estudado no detalhe adiante – e indenização por dano 

moral – aqui sim danos emergentes – do autor do crime. 

 Assim, havendo dano moral reflexo, complica-se ainda mais o cálculo do valor 

indenizatório a ser pago no caso de um inadimplemento eficiente. Trata-se de previsão 

improvável de ser feita, salvo se situação muito semelhante já foi julgada anteriormente, 

cabendo à parte que deseja o inadimplemento eficiente realizar a devida pesquisa para 

compreender a extensão dos custos de sua operação. 

 Por fim, há ainda que se discutir o problema dos danos punitivos. Quando foi 

tratado no item 2.3.1.2. do Capítulo 2 sobre as punitive damages no contexto do sistema de 

common law, demonstrou-se que lá não há consenso dos estudiosos da Análise Econômica 

                                                                                                                                                                                
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102570289&dt_publicacao=19/03/2018

. Acesso em: 14 fev. 2019. 
469

 Havia polêmica se prevalecia o Código de Defesa do Consumidor, o qual não impõe limites para os 

valores das indenizações ou referidos tratados internacionais. A questão foi levada ao Supremo Tribunal 

Federal que, por maioria, decidiu que prevalecem as disposições das Convenções. Naquela oportunidade, foi 

aprovada a seguinte tese: “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados 

internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as 

Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” 

(BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 636.331. Plenário, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, julgado em 25 mai. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14028416. Acesso em: 18 fev. 2019; 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo no Recurso Extraordinário nº 766.618. Plenário, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 25 mai. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14028508. Acesso em: 18 fev. 2019.) 
470

 CAHALI, Yusef Said. Dano Moral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 116. 



204 

 

do Direito sobre a sua pertinência no âmbito contratual, apesar de expressa previsão no 

Restatement (Second) of Contracts.  

 No direito brasileiro não é diferente quanto a polêmica, mas se diferencia por não 

haver um diploma que preveja expressamente os danos punitivos. Para os que o defendem, 

verificam que a sua importância se encontra em seu caráter não somente punitivo, mas 

também pedagógico e preventivo
471

, impedindo que a reiteração de práticas lesivas, bem 

como servindo de exemplo para demais pessoas que cogitem se valer do mesmo censurável 

comportamento. Desse modo, o autor do dano será condenado a pagar montante superior 

ao necessário para a mera compensação
472

, sem ter qualquer oportunidade de saber de 

antemão qual o limite deste valor. Caberá ao tribunal estipular quantia que entenda ser 

suficiente para atender aos objetivos de punição e educação de acordo com as provas 

acostadas aos autos. 

 Isto atrai o mesmo problema discutido alhures para a indenização por dano moral 

de maneira geral. Com tal imprevisibilidade, torna-se dificultoso o cálculo prévio do valor 

indenizatório e, por conseguinte, de verificar se o inadimplemento a ser perpretrado será 

eficiente.  

   

 4.3.2. Os lucros cessantes 

 

 Os lucros cessantes (lucrum cessans) dizem respeito à privação do benefício que o 

credor receberia em decorrência do adimplemento. Em outras palavras, é a perda do ganho 

esperável
473

, frustrando os lucros que integrariam seu patrimônio caso o evento danoso não 

ocorresse. Garantir ao credor tal quantia é de extrema relevância, pois se recebesse 

somente os danos emergentes, teria reintegrado ao seu patrimônio apenas o que lhe faltou, 

sem o que seria correspondente ao total benefício que teria com a prestação completa e 
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oportunamente cumprida. Não haveria a restauração do equilíbrio rompido com o credor 

no estado em que ficaria se o devedor tivesse cumprido a obrigação
474

.  

 O artigo 402 do Código Civil, ao dizer que os lucros cessantes alcançam somente 

aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, permite que abre margem para duas 

interpretações, compatíveis, dos “lucros cessantes”. A primeira é a derivada da paralisação 

da atividade da vítima que ensejaria o lucro. É o caso, por exemplo, do maquinário da 

fábrica que, por falta da peça que deveria ser fornecida pelo devedor, deixou de produzir as 

mercadorias por dias seguidos. Todos os lucros que seriam decorrentes dessa produção 

interrompida devem ser indenizados. 

 A segunda não envolve a paralisação das atividades lucrativas do credor, mas 

comportamento do devedor que frustra a produção dos lucros razoavelmente esperados. 

Neste sentido, ainda que o credor continue a desenvolver suas atividades, elas não estão 

sendo realizadas em seu curso normal, impactadas pelo comportamento do devedor que 

propiciou uma redução nos lucros do credor
475

. 

 Como já trabalhado no Capítulo 2, os lucros cessantes são o equivalente aos danos 

pela expectativa (expectation damages) do sistema de common law
476

. E, se o artigo 402 do 

Código Civil fala em razoabilidade para os lucros cessantes, o sistema da common law se 

utilizou de critério semelhante, mas não igual, envolvendo o preenchimento dos elementos 

de certeza e previsibilidade, com a chamada Hadley rule, extraída do caso Hadley v. 

Baxendale.  

 Em sentido próximo, para o direito brasileiro, ressalva de suma importância 

consiste em diferenciar lucros cessantes de lucros imaginários. Estes últimos, somente 

hipotéticos, não estão sujeitos à indenização, pois são aqueles que não seriam efetivamente 

esperados com o curso normal dos eventos
477

, estando apenas relacionados de maneira 
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mediata ou remota
478

. A limitação às consequências diretas e imediatas, aplicáveis aos 

lucros cessantes, será trabalhada oportunamente em item infra. 

 A divergência entre os sistemas consiste na submissão dos lucros cessantes, no 

ordenamento jurídico brasileiro, a eventos futuros, ainda que não previstos pelas partes. Se 

no sistema de common law a previsibilidade é medida no momento da celebração do 

contrato
479

 para se determinar o limite do direito à indenização, no direito pátrio a 

mensuração é feita enquanto os fatos estão acontecendo. A previsibilidade, portanto, não é 

elemento a ser verificado quando da fixação dos lucros cessantes, bastando ser 

consequência direta e imediata que a parte razoavelmente deixou de lucrar, podendo 

aumentar ou reduzir o valor indenizatório
480

. 

 Com isso, tornar o inadimplemento eficiente operante no Brasil pode ser bastante 

difícil. Haver responsabilidade por lucros cessantes imprevistos, por um acaso que faria 

com que o credor auferisse ganhos maiores, torna complicada a previsão de gastos a serem 

realizados com a quebra contratual. Em um país com uma economia marcada pela 

instabilidade e com a frustração de projeções econômicas
481

, tratar de previsibilidade de 

lucros cessantes se restringirá a poucas atividades de grande impacto ou contratos menores, 

que pouco oscilam com as mudanças políticas e econômicas. 

 Dessa maneira, não há um óbice teórico na forma como os lucros cessantes são 

tratados no Brasil para o inadimplemento eficiente. O problema é prático: com baixa 

previsibilidade, com uma acentuada assimetria informacional, o inadimplemento eficiente 

fica prejudicado em sua operacionalidade.  
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 A vantagem ao menos que aquele que deseja realizá-la pode ter é a maior 

intensidade do ônus probatório daquele que pleiteia os lucros cessantes
482

. Neste sentido, 

provar o acréscimo de ganhos, o que prejudicaria o cálculo para um inadimplemento 

eficiente, pode ser complicado diante das circunstâncias fáticas. Assim, teria o interessado 

no inadimplemento uma chance de não ser onerado além do previsto.  

 Contudo, há também o oposto: havendo um decréscimo dos lucros, caberá ao 

interessado no inadimplemento demonstrá-lo
483

. O que igualmente pode ser uma prova 

complicada de ser produzida justamente pela assimetria informacional, já que não deterá o 

conhecimento nem documentos que porventura sejam necessários para a efetiva 

demonstração da redução da margem de lucro. Entretanto, mesmo não conseguindo 

demonstrar que os lucros cessantes não são tão altos quanto afirmados pelo credor, ainda 

assim estariam dentro do cálculo inicial do devedor para o inadimplemento eficiente. 

Haveria neste cálculo inicial apenas um acréscimo dos gastos havidos com a tentativa de se 

provar a redução da quantia de lucros cessantes, isto é, de custos de transação adicionais. 

 

 4.3.3. A perda de uma chance 

 

 De origem francesa e com construção a partir da década de 60, embora haja registro 

de decisão inglesa que se valeu de suas bases em 1911
484

, a teoria da perda de uma chance 

(perte d’une chance) consiste na retirada da vítima da oportunidade de se obter alguma 

vantagem ou, ainda, de se evitar um prejuízo. Desaparece para ela a probabilidade do 

benefício almejado com a conduta ilícita do autor do dano, atraindo o dever de indenizar a 

este. Frise-se que não se trata de indenizar a oportunidade em si, mas a chance de esta 

oportunidade se concretizar
485

. 
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 A chance precisa ser séria e real, isto é, se deve ter a certeza de que havia a 

probabilidade de a vantagem ser alcançada pela vítima. O que não significa que seria 

efetivamente obtida. Ainda que não fosse, o ato lesivo a restringiu a patamares mínimos ou 

suprimiu completamente a chance de a vítima obtê-la, e é isto que se indeniza. 

 Não há posição unânime acerca de sua natureza, se é um dano extrapatrimonial ou 

patrimonial. Se patrimonial, igualmente existe divergência se é um dano emergente, lucro 

cessante ou um terceiro gênero. Na jurisprudência brasileira, muitos julgados 

compreendem a teoria da perda de uma chance como uma forma de reparação pelo dano 

moral
486

. Sérgio Savi
487

 defende ser uma subespécie de dano emergente, pois seria a 

chance uma propriedade anterior do sujeito que dele é subtraída com o ato lesivo. Pelo 

desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência francesa parece se aproximar da figura de 

um dano patrimonial, como lucros cessantes, ao se referir ao desfalque de uma situação 

futura melhor que a vítima perdeu a chance de obter
488

. O Enunciado nº 444 da V Jornada 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal parece apontar para um terceiro gênero, 

misto, ao admitir a aplicação da teoria tanto para danos patrimoniais quanto 

extrapatrimoniais
489

. 

 Em termos econômicos, a teoria da perda de uma chance muito se assemelha ao 

custo de oportunidade (opportunity cost) trabalhado no capítulo 1, item 1.2. Trata-se a 

mensuração da perda ou ganho de selecionar alternativa de maximização de um interesse. 

Em outras palavras, é a verificação do que se abre mão ao tomar determinada escolha
490

. 

Inclui-se a ideia de valor do uso alternativo do dinheiro. 

 Neste ponto retomamos o exemplo dado naquele tópico para explicar a relação com 

o inadimplemento eficiente. O comprador deseja adquirir minério de ferro. O vendedor A 

vende por $500, a ser entregue após dez dias. No mesmo prazo, o vendedor B vende por 

$600. O comprador opta por adquirir o minério de ferro do vendedor A. No entanto, no dia 

da entrega, o vendedor A se torna inadimplente não entregando o minério de ferro. O 
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comprador, então, precisa adquirir do vendedor B, que agora cobra o valor de $700. Neste 

caso, o valor dos danos pelo custo de oportunidade devido ao comprador pelo vendedor A 

é de $100, ou seja, o valor do melhor contrato subtraído do valor pago pela parte ($700 - 

$600 = $100). 

 Levando em consideração que o vendedor A se tornou inadimplente em razão de ter 

operado um inadimplemento eficiente, no cálculo indenizatório terá que levar em conta o 

custo de oportunidade do comprador, isto é, os $100, quantia que expressa 

economicamente a oportunidade perdida. O que é o mesmo que dizer que terá que 

indenizar pela perda de uma chance de ter contratado com outro vendedor e não ter tido 

prejuízo adicional de $100. 

 Por isso que, no inadimplemento eficiente, aquele que deseja realizá-lo deverá levar 

em consideração, além dos danos emergentes e lucros cessantes, a perda da chance que 

porventura poderá ser pleiteada pelo outro contratante. E isto por óbvio encarecerá os 

gastos que ocorrerão com a quebra. 

 Novamente, não se pode dizer que é dotada de previsibilidade a perda de uma 

chance a ponto de aquele que se valer do inadimplemento para contratar com terceiro ter 

conhecimento ou, ao menos, notar que havia outra oportunidade igualmente interessante 

para o credor. A assimetria informacional se faz muito presente neste caso. Mais que isto: a 

depender do objeto do contrato, outras oportunidades não faltam no mercado, a ponto de o 

credor ter um número relevante de chances de receber a mesma prestação, só que de outros 

inúmeros terceiros. Isto levaria aquele que persegue o inadimplemento eficiente a sempre 

fazer uma estimativa, dadas as probabilidades dentro do mercado, de quanto teria que 

indenizar como custo de oportunidade. Ainda assim, bastante vaga. 

 Pelo menos ao que parece, a jurisprudência tem acertado na apreciação da perda de 

uma chance
491

. A título exemplificativo é interessante apresentar um julgado do Superior 

Tribunal de Justiça que se tornou emblemático. No Recurso Especial nº 788.459/BA
492

 foi 

discutida a perda de uma chance em razão de a pergunta feita no programa “Show do 

Milhão”, valendo o prêmio máximo de um milhão de reais, não ter tido resposta correta. A 
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candidata, tendo que desistir da pergunta final, recebeu premiação de quinhentos mil reais. 

Ao descobrir que efetivamente não havia resposta correta entre as quatro alternativas que 

lhe foram apresentadas, ingressou com ação judicial pleiteando perdas e danos.  

 Em primeira instância, o juiz determinou a condenação da empresa ré, 

administradora da premiação, em quinhentos mil reais, afirmando se tratarem de lucros 

cessantes. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Em recurso para o Superior 

Tribunal de Justiça, o relator, ministro Fernando Gonçalves, reformou as decisões das 

instâncias inferiores e aplicou a teoria da perda de uma chance. Entendeu corretamente que 

a autora tinha um quarto de chance de acerto e, por isso, mereceria receber um quarto do 

valor que deixou de receber em razão do erro. Como já havia recebido R$ 500.000,00 e 

havia perdido os outros quinhentos mil com a desistência, a condenação ficou em R$ 

125.000,00. 

 Não havia certeza que a resposta que seria escolhida pela autora seria a correta caso 

estivesse entre as alternativas possíveis. Só que havia uma chance de um quarto de acerto. 

Por isso, seu custo de oportunidade seria de R$ 250.000,00. Como já havia recebido R$ 

500.000,00 com a desistência de responder a pergunta, divide-se pela metade, chegando ao 

valor de R$ 125.000,00. Este é o tipo de cálculo de probabilidade que o devedor que quiser 

optar pelo inadimplemento eficiente terá que fazer: ver as alternativas à disposição do 

credor e calcular o custo de oportunidade, como for possível diante das informações que 

tem à sua disposição. 

 

 4.3.4. A fixação do limite de responsabilidade às consequências diretas e 

imediatas 

 

 O Código Civil é expresso em seu artigo 403 que as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Grande 

dificuldade decorre, pois, de se determinar qual o limite da responsabilidade do devedor a 

partir do que seriam consequências diretas e imediatas
493

.  
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 O problema remonta ao pensamento de Charles DuMoulin que, em reflexões e 

comentários sobre o Costume de Paris (Coutume de Paris
494

) e o direito romano, escreveu 

o Tratactus de Eo Quod Interest, no qual tentou reconciliar as visões expressadas no 

Digesto na matéria de danos
495

. Defendeu que o réu deveria em todos os casos de quebra 

compensar o autor pelos valores da coisa e dos lucros que seriam produzidos caso ela 

tivesse sido entregue. Além disso, se o vendedor tivesse agido dolosamente, então deveria 

responder por toda perda por consequência do inadimplemento que não fosse considerada 

remota
496

. 

 Pothier incorporou as ideias de DuMoulin além de concordar com a solução dada 

por Justiniano de limitar o danos ao dobro do valor da obrigação, por entender ser esta 

ideia fundada na razão e na justiça natural. Defende, ainda, que quando os danos e os juros 

somam um valor excessivo além das expectativas da parte, eles poderão ser reduzidos e 

moderados a um valor que poderia ser razoavelmente esperado. Este limite não se aplica, 

contudo, quando há dolo da parte, sendo ela responsável indiscriminadamente por todos os 
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danos e juros sofridos pela parte contrária como consequência de sua conduta dolosa
497

, 

salvo se os danos não são decorrência imediata desta ou são remotos
498

.  

 Para tanto, Pothier retoma o exemplo romano da venda dolosa do animal doente 

que contamina todo o rebanho. Neste caso, o vendedor é responsável pela morte da vaca 

pestilenta e pela infecção que atingiu o resto do rebanho, mas não das perdas sofridas pelo 

comprador, como a terra não ter sido cultivada e a perda de seus bens em favor de seus 

credores, já que não conseguiu pagar suas dívidas por não ter explorado o seu rebanho nem 

cultivado a terra. Afinal, estas são consequências indiretas e remotas que quebram a 

relação de causalidade
499

: o comprador poderia ter evitado os danos com a compra de 

outros gados ou alugando ou subarrendando as terras para que outrem a cultivasse.  

 Trata-se da chamada teoria do dano direto e imediato (similarmente chamada de 

teoria do nexo causal direto e imediato, teoria da interrupção do nexo causal ou teoria da 

causalidade direta e imediata), na vertente da escola da necessariedade da causa
500

, a qual 

influenciou a interpretação
501

 dos antigos artigos 1150 e 1151 do Código Civil francês
502

. 

Na atual redação, o equivalente ao artigo 1150 está disposto no artigo 1231-3, com 

alteração apenas na especificação que a responsabilidade pelos danos previstos ou que 

poderiam ser previstos advém do momento da conclusão do contrato e ao final que 

excepciona sua regra quando o inadimplemento for devido a uma falha grave ou dolosa. Já 

o equivalente ao artigo 1151 é o atual 1231-4, que traz a mesma regra, mas com redação 

tecnicamente mais precisa
503

. 

 Neste sentido, há duas previsões de consequências a depender da intenção da parte 

inadimplente. Se não agiu com dolo ou realizou uma falha grave, a regra é de que os danos 

imputados à parte são somente os dotados de previsibilidade. Todavia, se está presente o 
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elemento anímico de prejudicar ou haja uma falha grave, os danos serão imputados se 

forem diretos e imediatos, independentemente de sua previsibilidade. 

 Assim, a ideia da escola da necessariedade da causa é que a expressão “diretos e 

imediatos” deve ser traduzida como “necessário”. Com isso, mesmo havendo dolo do 

devedor, ele só responderá pelas consequências necessárias do inadimplemento, isto é, 

excluindo aquelas oriundas de novas causas
504

. 

 A teoria desenvolvida por Pothier pode e deve ser transportada para o direito pátrio. 

De fato, entre nós, Agostinho Alvim
505

 defende a concepção de Pothier para a 

compreensão da extensão da responsabilidade civil do devedor a partir da mesma definição 

de dano direto e imediato, acrescentando que a causa deve, além do mais, ser suficiente 

para a produção do dano.  

 Outrossim, se encontra a mesma linha de raciocínio no magistério de Washington 

de Barros Monteiro quando exemplifica o problema do nexo de causalidade com o 

exemplo do vendedor de forragens que deixa de entregá-las e os animais do comprador 

morrem de fome. Neste caso, a culpa é do próprio comprador que não buscou alternativas 

para a alimentação dos animais. Em outras palavras, inexiste nexo de causalidade do 

vendedor com o resultado morte
506

. Orlando Gomes e Wilson Melo da Silva partilham do 

mesmo entendimento
507

. 

 Destarte, para identificar o que é uma causa estranha ao nexo, é preciso socorrer à 

ideia de necessariedade
508

. Os danos só são imputáveis ao autor se sua atuação for 

necessária para a produção do resultado. Identificar tal relação de causalidade para 

estabelecer a responsabilidade, contudo, não é tão fácil quanto aparenta ser na mera teoria.  

 Com efeito, há críticas contundentes que apontam que a efetiva nocividade não está 

no último fator da causa, mas em algum que o precede, tornando tormentoso dizer qual é a 

causa imediata de um fato. Por isso, o conceito de imediatismo tem que possuir um 
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conteúdo lógico e não simplesmente cronológico para não conduzir a soluções injustas
509

. 

Não basta serem próximas a causa e o resultado, deve haver uma relação de necessariedade 

entre eles, até porque a causa direta e imediata nem sempre é a próxima do dano
510

. 

 A existência de causas concorrentes independentes entre si também é um problema 

que a teoria da necessariedade da causa não resolve, já que cada uma poderá explicar o 

fenômeno com exclusividade. E mesmo sendo complementares, ambos os agentes da causa 

não poderão se eximir da responsabilidade
511

. Agostinho Alvim
512

 reconhece tais 

dificuldades, mas justifica que ainda assim é a teoria que explica de forma mais singela e 

suficiente o problema da interpretação da expressão “direto e imediato”. 

 O problema de se determinar a limitação da responsabilidade civil é grave para 

qualquer operação de inadimplemento eficiente. De fato, não saber quais consequências 

são efetivamente necessárias fazem com que se excluam do cálculo fatores que deveriam 

ser considerados ou incluir aqueles que não pertencem à relação de causalidade. Ao 

excluir, a operação de quebra é muito mais onerosa, tendo por consequência, talvez, a 

ineficiência da operação ou a redução dos lucros previstos. Se incluir fatos que não são 

causas, o cálculo pode evidenciar uma falsa ineficiência da operação, deixando o 

contratante de realizar uma desejável realocação dos recursos.  

 A dificuldade, todavia, não é só dos envolvidos no vínculo contratual. Em muito 

podem contribuir também os tribunais ao não apreciar devidamente as causas necessárias 

aos prejuízos havidos. Aponta Gustavo Tepedino
513

 que é comum os tribunais fixarem o 

nexo de causalidade de forma intuitiva, invocando alternativamente diversas correntes que 

pretendem explicar o nexo causal, mas que nem sempre há a exata correspondência dos 

fundamentos trazidos com a teoria apontada. Embora predominantemente sejam invocadas 

razões próprias da teoria da necessariedade da causa, é preciso se atentar muito mais a elas 

do que às designações trazidas.  

 Por isso, mesmo que aquele que deseje o inadimplemento eficiente faça a correta 

leitura das causas necessárias e suficientes para o evento danoso e, por conseguinte, 
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sabendo a sua extensão, ainda assim pode se ver prejudicado por uma decisão judicial que 

as aprecie de modo equivocado. Isto gerará mais custos em razão de recursos judiciais 

buscando a reforma do julgado, se ainda assim forem possíveis de serem interpostos. 

 Finalmente, é nitidamente interessante que haja uma limitação clara sobre quais 

prejuízos são indenizáveis. Afinal, se muitas causas são consideradas para o surgimento do 

dever de indenizar, a eficiência do inadimplemento se desfaz, tendo em vista que o 

montante indenizatório ultrapassará os ganhos da parte que deseja a quebra. Por 

conseguinte, haverá o cumprimento de um contrato ineficiente no sentido de Pareto. Ao 

contrário, se há uma demasiada limitação das causas que ensejam o dever de indenizar, 

haverá uma proteção deficiente, criando um incentivo ao inadimplemento, tendo em vista 

que ofertas melhores serão prontamente atendidas sem a devida indenização à parte que 

sofreu a quebra contratual
514

. 

 

 4.3.5. A mitigação das perdas e danos: o duty to mitigate the loss 

 

 A responsabilidade pode igualmente sofrer limitação através do instituto do duty to 

mitigate the loss. Desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, o duty to mitigate the 

loss impõe que o credor aja razoavelmente para mitigar ou evitar seu prejuízo no caso de o 

devedor se tornar inadimplente, pois se assim não fizer, não terá direito à indenização 

decorrente dos prejuízos evitáveis que sofreu. Age, em vista disso, como uma restrição ao 

exercício de direitos subjetivos do credor que, diante do inadimplemento, em 

comportamento de má-fé, prefere agravar seu prejuízo para posteriormente exigir quantia 

vultosa do devedor à título indenizatório
515

. 

 Aspecto central da norma de mitigação se encontra na “evitabilidade” (avoidability) 

do dano, como a possibilidade de o credor, razoavelmente, evitar ou minimizar os 

prejuízos. Não é exigir um comportamento além daqueles que comumente se exigiria de 

alguém ou que esteja além da capacidade do credor dada as suas características pessoais, 
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mas conduta que, diante das circunstâncias, não lhe acarrete uma periculosidade ou 

onerosidade além do tolerável
516

. 

 Com isso, sendo o dano inevitável, haverá o dever de reparação do devedor, pois é 

consequência direta de seu inadimplemento. Sendo evitável, o credor terá o ônus
517

 de agir 

para mitigá-lo, podendo ser indenizado de todas as despesas incorridas para a adoção das 

medidas razoáveis de mitigação. Não evitando estes danos, terá que arcar com os prejuízos 

decorrentes. 

 A partir de tais explicações, se pode identificar três pressupostos de existência para 

o duty to mitigate the loss: o inadimplemento do devedor, a existência de prejuízo que seja 

imputável ao devedor e a possibilidade razoável de o credor mitigar o prejuízo.  

 No tocante ao inadimplemento, ele deve existir em razão de a norma de mitigação 

só produzir efeitos quando há previamente a inexecução pelo devedor daquilo que estava 

obrigado. Com ele, passa o credor a ter que gerir seu patrimônio de maneira a impedir que 

se produzam danos ou os minimize como for possível.  

 Este inadimplemento, inclusive, basta ser parcial, pois ainda assim tem a 

potencialidade de causar prejuízos ao credor. Pode ser tanto da obrigação principal quanto 

da acessória. Pode, além disso, ser de obrigação contraída em período pré e pós-contratual. 

Do mesmo jeito, não importa se o inadimplemento é resultado da falta de cumprimento das 

obrigações pactuadas, de um cumprimento defeituoso ou da mora. 

 Quanto ao segundo pressuposto, a existência de prejuízo imputável ao devedor, 

deve-se verificar se houve uma violação à esfera jurídica do credor, pois dessa maneira 

surgirá para este o ônus de mitigação. Sem o prejuízo imputável ao devedor, haveria 

somente uma culpa exclusiva do credor que deixou de agir diligentemente com seu próprio 

patrimônio. Ou, dependendo das circunstâncias, um caso fortuito ou de força maior. 
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 Como terceiro pressuposto, é preciso que haja possibilidade razoável de o credor 

mitigar o seu prejuízo. Conforme dito alhures, a norma de mitigação não exige a atuação 

incondicional, mas aquela que se mostre razoável diante das circunstâncias
518

. 

 Além dos pressupostos de existência, o duty to mitigate the loss necessita de um 

pressuposto complementar para que possa ser exigido em uma demanda judicial. Trata-se 

da conversão da obrigação em perdas e danos, cumulado ou não com o equivalente, para 

que se torne possível a apuração do valor que deveria ser mitigado e, com isso, seja 

restabelecido o equilíbrio entre as partes. Na hipótese de ser exigida somente a prestação 

específica, não há falar em consequência gravosa ao credor, isto é, pedido ulterior de 

indenização complementar por prejuízos que teve com o inadimplemento do devedor. Se 

não há prejuízos alegados, não há o que se mitigar e, por conseguinte, se exigir que seja 

abatido do valor indenizatório montante pleiteado de danos evitáveis. 

 Logo, é preciso que haja a exigência conjunta do cumprimento da obrigação com 

perdas e danos ou puramente das perdas e danos. Nestes casos há a incidência do duty to 

mitigate the loss, pois parte da indenização pleiteada pode ter origem em danos evitáveis, 

os quais cabiam ao credor evitar ou minimizar
519

. 

 Com isso, pedir perdas e danos isolada ou cumulativamente com a execução in 

natura torna-se pressuposto de exigibilidade processual do duty to mitigate the loss. A 

norma de mitigação pode não ser exigível por não ter uma natureza de ônus, isto é, não 

pode o devedor exigir que o credor cumpra com a mitigação porque somente o seu próprio 

patrimônio está sendo prejudicado. No entanto, com a cobrança judicial do devedor pelos 

prejuízos que poderiam ser evitados pelo credor, pode o devedor exigir o reconhecimento 

da inobservância do duty to mitigate the loss pelo credor como matéria de defesa – um fato 

impeditivo ou modificativo do direito, nos termos do artigo 350 do Código de Processo 

Civil –, já que neste momento a decisão judicial de procedência impactará em seu 

patrimônio. 

 A incidência da norma de mitigação em uma relação que se pretende realizar um 

inadimplemento eficiente é bastante interessante, tendo em vista que limitará a 

responsabilidade pelas perdas e danos havidos pelo credor e, consequentemente, haverá 
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redução do valor indenizatório. Não que haja uma exclusão a posteriori, como se o 

montante prejudicado integrasse o patrimônio do credor e só depois com o reconhecimento 

da incidência do duty to mitigate the loss é que se excluiu a responsabilidade e o dever de 

indenizar. Nunca integrou, pois sendo prejuízos evitáveis, desde o começo caberia ao 

credor agir para mitigá-los, sendo inexigível do devedor qualquer postura quanto a tais 

danos. Ocorre que em cálculo de quanto se vai gastar com a quebra para a verificação de 

eficiência da operação, excluir os danos evitáveis que porventura venham a ser cobrados é 

relevante como matéria de defesa e de barateamento da medida. 

 Só que há complicadores também. Havendo grande assimetria informacional, é de 

difícil determinação quais são os prejuízos que o credor efetivamente poderia evitar e quais 

não podia. Sendo matéria de defesa do devedor, cabe-lhe o ônus probatório de sua 

alegação. Por isso, na prática, não é incomum que a condenação envolva valores que não 

seriam verdadeiramente imputáveis ao devedor se a norma de mitigação fosse aplicada 

corretamente
520

.  

 Outro obstáculo, já trabalho no item 2.4 do capítulo 2 e aplicável ao direito 

brasileiro, é a dificuldade de o credor, prejudicado com o inadimplemento, encontrar uma 

operação substitutiva como meio de mitigar seu prejuízo. A depender do momento em que 

a quebra é realizada, o poder de negociação com o contratante alternativo é bem menor do 

que se tivesse mais tempo e não estivesse na iminência de sofrer um prejuízo. Diante desta 

situação, o credor pode se submeter a um contrato alternativo que não necessariamente lhe 

é eficiente, reduzindo só parcialmente suas perdas e danos. Cria-se, a partir daí, um 

desincentivo social para que a parte busque a mitigação
521

. 

 De qualquer maneira, ainda que existam as dificuldades apontadas, o duty to 

mitigate the loss é uma importante ferramenta à disposição. Com ele, o contratante poderá 

reduzir o montante indenizatório a ser pago e, talvez, tornar uma quebra que antes parecia 

ineficiente, em eficiente economicamente. 
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 4.4. A correção monetária 

 

 A correção monetária, por vezes referenciada como atualização monetária, é o 

ajuste feito de um determinado valor tendo por base o valor da inflação de determinado 

período como forma de compensação da perda do valor da moeda. Neste sentido, a 

atualização monetária é medida de justiça para que o valor a ser pago seja tenha poder de 

compra equivalente ao da época em que deveria ter sido adimplido.  Por isso, não há na 

correção monetária acréscimo daquilo que já era devido, mas equivalência em razão do 

poder corrosivo da inflação acumulada no período. 

 As partes deverão estabelecer no contrato qual índice será utilizado para a correção 

monetária se não houver expressa previsão legal. Por força do artigo 7º, inciso IV, da 

Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 6.205/75, não é permitido o uso do salário 

mínimo como índice de correção monetária.  

 Diversos são os índices que podem ser utilizados para a realização da correção 

monetária. Como exemplo, temos o INCC (Índice Nacional da Construção Civil), ICC 

(Índice da Construção Civil), CUB (Custo Unitário Básico), IGP-M (Índice Geral de 

Preços Mercado), IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), INPC (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor), IPC (Índice de Preços ao Consumidor), dentre outros.  

 Finalmente, para não fugir do objeto deste estudo, cabe destacar que a correção 

monetária de obrigações contratuais deve ser feita desde o dia em que se constituiu em 

mora o devedor, conforme o artigo 397 do Código Civil. Se for extracontratual, desde a 

data do prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. Se o dano é 

extrapatrimonial, a partir da data do arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 Logicamente, os valores envolvidos na indenização a ser paga para o 

inadimplemento eficiente deverão sofrer atualização monetária. Por isso, aquele que 

desejar se valer dela, precisará incluí-la no cálculo para prever o quanto irá gastar e 

verificar se efetivamente a quebra terá a eficiência querida. Até porque, conforme o 

parágrafo primeiro do artigo 322 do Código de Processo Civil, se considera implicitamente 

pleiteado junto do pedido principal a correção monetária. 
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 4.5. Os juros 

 

 Classificados como frutos civis, os juros são os rendimentos que um capital gera em 

razão de seu proprietário não tê-lo ao seu dispor, seja porque é objeto de empréstimo
522

, 

seja porque é vítima de um inadimplemento da parte contrária. Fazendo uma analogia, é o 

valor de aluguel pago ao proprietário do capital
523

. 

 Os juros podem ser determinados pela própria lei ou convencionados pelas partes. 

Exemplos de juros legais são aqueles previstos nos artigos 406 (regra geral dos juros 

legais), 591 (sobre o contrato de mútuo), 677 (sobre as somas adiantadas pelo mandatário 

no contrato de mandato) e 706 (sobre o contrato de comissão) do Código Civil.  

 A doutrina costuma dividi-los entre juros compensatórios e juros moratórios. Os 

juros compensatórios, normalmente convencionais por dependerem de acordo prévio entre 

as partes
524

, têm por objetivo remunerar o credor pelo desfalque em seu patrimônio. 

Destaca-se que o desfalque dito não é por comportamento culposo do devedor que causou 

a inexecução do contrato, mas pela própria natureza da relação. Por exemplo, o contrato de 

empréstimo de dinheiro: ao restituir o valor, o devedor pagará um acréscimo ao capital por 

conta da privação ao credor que causou no período do empréstimo. 

 Não há regramento genérico sobre os juros legais compensatórios no Código Civil, 

tampouco limitação à taxa. Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 

nº 382 afirmando que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si 

só, não indica abusividade. 

 Os juros moratórios, por sua vez, são uma indenização ao credor pelo 

inadimplemento culposo da obrigação. Conforme dispõe o artigo 407 do Código Civil, os 

juros de mora são devidos independentemente da alegação de prejuízo pelo credor. 

 Polêmica doutrinária e jurisprudencial
525

 consiste na interpretação do artigo 406 do 

Código Civil. Disciplina o dispositivo que se os juros moratórios não forem 
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convencionados, o forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação legal, 

serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos 

devidos à Fazenda Nacional. A discussão que se põe é se a taxa de juros moratórios legais 

segue o disposto no artigo 161, parágrafo primeiro do Código Tributário Nacional ou a 

taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) presente no artigo 39, parágrafo 

quarto, da Lei nº 9.250/95. 

 O posicionamento dominante por enquanto do Superior Tribunal de Justiça é de que 

se aplica a taxa SELIC
526

, em que pese as profundas críticas que esta recebe, por ser 

extremamente volátil e imprevisível no momento da celebração do contrato. Ademais, 

abrange em sua composição a correção monetária e a expectativa inflacionária, fato que faz 

com que o próprio Superior Tribunal de Justiça não admita a cumulação da taxa SELIC 

com a correção monetária na cobrança de dívidas, por configurar bis in idem
527

.  

 No tema de cumulação, não há anatocismo na cumulação dos juros compensatórios 

com os moratórios, pois resultam de fatos geradores distintos. Tal entendimento é 

confirmado pela súmula nº 102 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplina que “a 

incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não 

constitui anatocismo vedado em lei”. 
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 Por último, cabe salientar que os juros moratórios, na responsabilidade contratual, 

são contados a partir da citação inicial, sendo o caso de mora ex persona e sem liquidez, 

por força do artigo 405 do Código Civil. Ao contrário, sendo a mora ex re e em valor 

determinado, conta-se a partir do inadimplemento. No caso da responsabilidade 

extracontratual, são contados a partir da data do evento danoso, conforme a súmula nº 54 

do Superior Tribunal de Justiça. No caso de dano moral, conta-se desde a data do 

arbitramento
528

. E mesmo que não sejam pedidos expressamente, são considerados 

implícitos na demanda, consoante parágrafo primeiro do artigo 322 do Código de Processo 

Civil. 

 Invariavelmente, todos estes aspectos dos juros deverão ser levados em conta se o 

devedor desejar realizar o inadimplemento eficiente. Afinal, dos juros legais e, se 

validamente previstos em contrato, dos juros convencionais não escapará o devedor de ter 

que adimpli-los, compondo o montante indenizatório. 

 

 4.6. Cláusulas acessórias que impactam no valor indenizatório 

 

 Após analisar as causas anteriores, contemporâneas e supervenientes que levam à 

extinção do contrato, bem como os institutos que integram o montante indenizatório, 

passa-se a partir de agora ao estudo de cláusulas acessórias ao contrato que impactam 

diretamente na alocação dos recursos quando do seu desfazimento. São os casos das arras, 

da cláusula penal, da multa penitencial e da cláusula cruzada de não indenizar. 

 

 4.6.1. As arras 

 

 Previstas nos artigos 417 a 420 do Código Civil, as arras (identicamente chamadas 

de sinal) consistem em uma convenção real traduzida em importância pecuniária ou coisa 

entregue por um contratante ao outro, com a finalidade de confirmar que se trata de ajuste 
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final e obrigatório entre as partes ou para assegurar o direito de arrependimento. Dessa 

maneira, existem as arras como instrumento de garantia de cumprimento da obrigação 

principal ou prefixação das perdas e danos caso haja o exercício do direito de 

arrependimento
529

. Neste sentido, conforme visto anteriormente, as arras servem como 

uma sinalização de confiança para a parte contrária de que haverá a execução do contrato, 

na esteira do que foi estudado no item 1.2.3.3. do Capítulo 1. Para a primeira função há a 

espécie que a doutrina denomina de “arras confirmatórias”, enquanto que para a segunda 

são as denominadas “arras penitenciais”. 

 Os artigos 418 e 419 do Código Civil trazem a disciplina das arras confirmatórias. 

Dadas as arras na conclusão do contrato, elas deverão ser restituídas ou abatidas da 

prestação devida (caso seja do mesmo gênero da obrigação principal) se houver a execução 

da prestação. Ao mesmo tempo em que reforça a execução do contrato, já serve como um 

início do pagamento do que é devido, se assim for possível. 

 Desse modo, conforme o artigo 418 do Código Civil, a parte inocente do contrato 

inadimplido poderá exercer o direito de retenção das arras caso seja quem tenha recebido o 

sinal ou exigir o dobro das arras (sua devolução mais o equivalente) acrescidas de 

atualização monetária, juros e honorários de advogado se foi quem as pagou, além de ter o 

contrato por desfeito. 

 A disciplina civil identicamente permite outra medida à parte inocente. De acordo 

com o artigo 419 do Código Civil, poderá esta pedir indenização suplementar caso prove 

que a extensão do dano é maior do que o valor estipulado para as arras, valendo estas como 

taxa mínima. Ou, ainda, exigir a prestação devida cumulada com perdas e danos, servindo 

as arras como valor mínimo da indenização. 

 Este dispositivo demonstra que as arras não servem como estimativa de perdas e 

danos, mas somente como piso para a sua fixação. Além de estar dispensada a prova do 

dano para a sua exigência, é possível à parte inocente exigir a tutela específica da 

obrigação contraída cumulada com a indenização por perdas e danos, expondo sua 

qualidade diversa. 
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 No tocante o inadimplemento eficiente, as arras deverão ser contabilizadas no 

cálculo de custos que a parte terá no desfazimento. Se as recebeu, qual será o impacto em 

seu patrimônio pela redução do valor das arras bem como dos custos de transação para a 

sua restituição mais o equivalente; se as deu, qual será o impacto de não mais poder contar 

com ela, caso fosse o caso de restituição pela execução do contrato. A hipótese mais 

simples é a de abatimento no valor da obrigação principal, tendo em vista que com a 

execução ou não do contrato, o valor já estaria perdido em favor da parte contrária. 

 O problema, em qualquer dos casos, é a possibilidade de pleito de indenização 

suplementar pela parte inocente no caso de os prejuízos forem comprovadamente maiores 

que o valor das arras. Isto faz com que, havendo grande assimetria informacional, não seja 

possível calcular de antemão o quantum de indenização suplementar poderá ser pedido em 

eventual demanda. Assim, torna mais difícil a aplicação do inadimplemento eficiente. 

 O artigo 420 do Código Civil trata das arras penitenciais. Dispõe que se estiver 

estipulado no contrato o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras 

servirão de indenização, não podendo ser suplementada. Aquele que as deu perdê-las-á em 

benefício da outra parte e quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente, ou seja, em 

dobro.  

 Neste sentido, desistindo o contratante de dar execução ao contrato e acionar a 

cláusula de arrependimento Obrigatório que as arras penitenciais sejam estipuladas, pois 

caso contrário prevalece o entendimento de que o sinal dado constitui arras 

confirmatórias
530

. A diferença essencial, portanto, entre as arras confirmatórias e as arras 

penitenciais é que as primeiras se perdem ou se restituem em dobro em favor da parte 

contrária pela inexecução contratual, enquanto que as segundas se perdem ou se restituem 

em dobro pela desistência da parte de dar continuidade ao vínculo contratual. 

 O uso das arras penitenciais favorece a operação do inadimplemento eficiente. Com 

a disposição de que não será cabível qualquer indenização suplementar, as arras serão o 

teto expressamente previsto no contrato de gastos daquele que pretende firmar novo pacto 

com terceiro. Em outras palavras, não poderá a parte inocente exigir nada mais além do 

que se pactuou como arras penitenciais. E mais: já se trata de quantia (ou coisa) entregue 
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ou recebida, diminuindo consideravelmente a complexidade do cálculo de gastos a ser 

efetuado com toda a operação econômica. 

 Seu funcionamento para fins de inadimplemento eficiente, portanto, acaba se 

assemelhando à hipótese da multa penitencial por conta da facilidade de cálculo do 

quantum indenizatório por sua pré-determinação. Enquanto as arras penitenciais são um 

adiantamento do valor à título indenizatório para o exercício do direito de arrependimento, 

a multa penitencial é paga ex post, quando do exercício daquele direito.  

 

 4.6.2. A cláusula penal 

  

 Identicamente chamada de pena convencional, a cláusula penal impõe uma pré-

fixada sanção pecuniária ou de bem apreciável economicamente contra a parte que 

descumprir alguma obrigação, podendo ser acordada no mesmo instrumento da obrigação 

principal ou em apartado (artigo 409 do Código Civil). Embora exista polêmica sobre a sua 

finalidade preponderante, é certo que se trata tanto de importante meio de impedir a 

inadimplência quanto de forma de liquidar antecipadamente as possíveis perdas e danos
531

. 

 A cláusula penal combate o inadimplemento absoluto e o relativo, imputável ao 

devedor que culposamente deixou de cumprir o que era devido (artigo 408 do Código 

Civil), seja qual for a espécie da obrigação. Ademais, deve ser expressa por objetivar uma 

penalidade se acionada. 

 Assim, havendo o inadimplemento, em pleno direito incorre o devedor na cláusula 

penal, independente de alegação de efetivo prejuízo ao credor (artigo 416 do Código 

Civil). Este só será relevante caso queira indenização suplementar, medida que para ser 

exigida necessitará de prévio acordo entre as partes. A cláusula penal, nessa hipótese, 

servirá de mínimo para a indenização e o credor deverá provar os prejuízos excedentes, 

conforme dispõe o parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 
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 No tocante ao valor, disciplina o artigo 412 do Código Civil que a cominação 

imposta não poderá exceder o valor da obrigação principal
532

. Trata-se de limitador da 

autonomia da vontade das partes que parece não haver razão de ser. Isto porque o 

dispositivo seguinte permite a redução equitativa pelo juiz caso a obrigação tenha sido 

cumprida em parte ou o valor for manifestamente excessivo se analisado a partir da 

natureza e finalidade do negócio (artigo 413 do Código Civil). E opostamente, como já 

visto, o valor poderá ser aumentado pela indenização suplementar autorizada por 

convenção das partes. Desse modo, por mais que o valor da cláusula penal esteja limitado 

por norma cogente ao da obrigação principal na sua criação, poderá supervenientemente 

ser modificado tanto para sua redução quanto para o seu aumento. Caio Mário da Silva 

Pereira também critica o dispositivo: 

 

O novo Código mantém um princípio que no regime de 1916 já não tinha 

justificativa. E, na sistemática do atual, menos cabimento traz. A manutenção é 

fruto da pura força da inércia. Uma vez que estava, ficou. Somente as partes são 

interessadas em reforçar o cumprimento da obrigação com uma pena 

convencional. E, do mesmo modo que são livres de inseri-la ou não, no texto ou 

em apartado, devem ter o arbítrio de graduá-la nos limites de suas conveniências, 

estimando-a em cifra mais ou menos elevada
533

. 

  

 A cláusula penal pode oferecer proteção contra o inadimplemento parcial ou total 

da obrigação, bem como de cláusulas em especial previstas no instrumento do negócio 

jurídico ou, ainda contra a mora. Se o inadimplemento for parcial, como dito alhures, 

poderá haver redução equitativa do montante da cláusula penal pelo juiz, considerando 

 

o  grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e o montante adimplido, 

entre outros parâmetros, tais como a avaliação proporcional da utilidade ou 

vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito ou incompleto, tenha oferecido 
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ao credor e, ainda, a existência de desequilíbrio de forças entre as partes, o qual 

pode ter determinado a fixação do valor da multa em patamar descompassado 

com o objetivo da cláusula penal
534

. 

  

 No caso de inadimplemento total, a cláusula penal se converte em alternativa em 

benefício do credor (artigo 410 do Código Civil). É a chamada cláusula penal 

compensatória. Significa dizer que o credor poderá optar pela execução da obrigação 

devida ou da sanção expressa na cláusula penal. Uma ou outra. O credor tem direito à 

prestação acordada, só tendo a alternativa de exigir a pena convencional se houver o 

inadimplemento.  

 Se optar pela exigência da própria obrigação inadimplida, poderá cumular seu 

pleito com o pedido de indenização por perdas e danos, que deverão ser provados. Não 

haverá, então, incidência das regras da cláusula penal, pois o credor não quis se valer dela. 

Por outro lado, optando pela execução da pena convencional, não mais poderá exigir 

indenização por perdas e danos cumulativamente, salvo se for suplementar e devidamente 

avençada, como dito alhures. Neste caso há o desaparecimento da obrigação originária, e 

com ela o direito de pedir perdas e danos, pois já prefixados na pena
535

. 

 E nada terá a escolher o devedor, devendo se submeter à vontade do credor, não 

podendo, por isso, considerar a cláusula penal como um meio de extinção contratual 

oferecendo a pena convencional em substituição da prestação. Para tanto, seria a ele 

necessário que a obrigação em si fosse alternativa ou, ainda, que a natureza da multa fosse 

outra. Teria que ao invés de ter acordado com uma cláusula penal, ter avençado uma multa 

penitencial, instituto jurídico a ser estudado adiante. 

 Outra modalidade de cláusula penal é a chamada moratória. Tem por objetivo 

assegurar o cumprimento de uma cláusula específica do contrato ou combater a mora do 

devedor (artigo 411 do Código Civil). Diferentemente do que acontece com a cláusula 

penal compensatória, a moratória não estabelece uma alternativa para o credor, mas 

permite que ele cobre cumulativamente a obrigação principal e a pena estipulada. Assim, 
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havendo atraso no pagamento ou violação de cláusula reforçada com a multa moratória, 

nesta incorrerá em pleno direito o devedor. 

 É unânime
536

 o entendimento de que as cláusulas penais compensatória e moratória 

são cumuláveis, haja vista possuírem fatos geradores distintos. Um contrato, por exemplo, 

poderá conter previsão de multa moratória pelo atraso no pagamento bem como 

compensatória pelo total inadimplemento.  

 Oposto é o que se entende acerca da relação entre a cláusula penal compensatória e 

as arras. Não se admite sua cumulação, tendo em vista que ambas possuem natureza 

indenizatória. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, havendo a 

previsão de ambas no instrumento contratual, prevalecem as arras sobre a cláusula penal, 

sob pena de haver ocorrer um bis in idem e, por força do artigo 419 do Código Civil, as 

arras já valem como taxa mínima da indenização
537

.  

 Por fim, sendo a obrigação indivisível ou divisível, a regra de aplicação da 

penalidade é diferente. Pela regra do artigo 414 do Código Civil, sendo indivisível, todos 

os devedores responderão pela multa, ainda que um deles apenas seja o culpado pelo 

inadimplemento. Contudo, a pena convencional só poderá ser demanda integralmente do 

culpado, restando aos demais somente o pagamento de sua quota que posteriormente 

poderá ser objeto de ação regressiva contra o culpado. Por outro lado, sendo a obrigação 

divisível, só incorrerá na pena o devedor que causar a infração na proporção à sua parte na 

obrigação (artigo 415 do Código Civil). 

 A presença da cláusula penal não favorece operação que envolva o inadimplemento 

eficiente. Verificando primeiro a cláusula moratória, o inadimplemento fará com que a 

parte culpada realize a prestação específica bem como pague a multa, o que acarretará em 

altos custos que provavelmente não tornarão a operação eficiente. Com a quebra, a 

obrigação terá que ser cumprida tanto para o terceiro quanto para o credor originário, tendo 

ainda o agravante de ter que pagar multa em favor deste. Não ajuda ainda a possibilidade 
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de, se previsto no contrato, o credor exigir indenização suplementar, tornando ainda mais 

onerosa a quebra. 

 Já no caso da cláusula penal compensatória, a aplicação do inadimplemento 

eficiente é ainda mais difícil. A faculdade disjuntiva em benefício do credor de exigir a 

obrigação ou a multa torna muito mais tormentoso qualquer cálculo para se estabelecer se 

o inadimplemento será ou não eficiente. Aquele que quiser se valer dela terá que ter uma 

assimetria informacional baixíssima, percebendo as sinalizações (signaling) da parte 

contrária e se valendo ao máximo das detecções (screening) para tanto. 

 Optando pela multa, ao menos haverá a substituição da obrigação por uma 

prestação pecuniária que estará limitada ao valor daquela. A operação ainda poderá ser 

eficiente de acordo com a teoria tradicional do inadimplemento eficiente. Por outro lado, 

optando pela própria obrigação, o inadimplemento eficiente restará provavelmente 

prejudicado, por se tratar de medida análoga ao cumprimento do equivalente ou execução 

específica no caso de inadimplemento. 

 Para ambas as espécies, nem mesmo a regra do artigo 413 do Código Civil, que 

permite a redução equitativa do valor da multa pelo magistrado, auxilia. Primeiro porque a 

primeira hipótese para que isto aconteça depende de o devedor ter cumprido parte da 

obrigação. Ora, se isso foi cumprido, logo é um gasto havido pelo contratante que terá que 

integrar o cálculo para a verificação da eficiência do inadimplemento.  

 Segundo que a outra hipótese depende de o valor cobrado ser manifestamente 

excessivo, o que dependeria de um problema na origem da própria cláusula penal. 

Considerando que nesse sentido ocorresse, ainda assim é valor a ser pago, cumulado com o 

cumprimento da obrigação. A chance de a operação continuar eficiente, por óbvio, é 

bastante baixa. 

 Fato que porventura possa auxiliar no aumento da probabilidade de o 

inadimplemento ser eficiente é a existência de múltiplos devedores e a obrigação for 

divisível. Tal afirmação se baseia na igual divisibilidade da cláusula penal, o que tornaria 

menos onerosa a quebra. O mesmo não se pode dizer de uma obrigação indivisível, dada a 

possibilidade de propositura de ação regressiva pelos demais devedores, encarecendo a 

operação. 
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 4.6.3 A multa penitencial 

 

 Instituto jurídico correlato à cláusula penal é a multa penitencial, igualmente 

conhecida como cláusula liberatória, cláusula de arrependimento, mulcta poenitentialis ou 

pactum displicentiae. Nela, as partes podem estipular o jus poenitendi com o exercício da 

cláusula de resilição contratual. Desse modo, a parte que não exerceu a resilição pode 

receber como contrapartida uma penalidade, que mais se assemelha a uma indenização, ou 

seja, uma compensação pecuniária pela privação da vantagem contratual em razão do 

arrependimento. E estando estipulada, não poderá a parte contrária se opor à resilição, já 

que não é outro senão o cumprimento da cláusula avençada pelas partes
538

. Destarte, não 

há inadimplemento quando a parte opta pelo exercício do direito de arrependimento
539

. 

 O cuidado que deve se ter é que multa penitencial não se confunde com a cláusula 

penal, já que esta presume o inadimplemento, ressarcindo o prejudicado dos danos 

provenientes deste. A multa penitencial é mera consequência do exercício da faculdade de 

arrependimento: um pagamento para atrair o efeito liberatório do contrato. Além disso, a 

cláusula penal é estipulada em benefício do credor, enquanto que a multa penitencial existe 

em benefício do devedor. Outrossim, a multa penitencial representa um enfraquecimento 

da obrigação, enquanto que a cláusula penal um reforço
540

.  

 Enquanto na cláusula penal há um reforço do vínculo, obrigando o devedor a 

adimplir a dívida ou sofrer a pena, à escolha do credor, na multa penitencial há uma 

faculdade de não cumprir a obrigação em favor do devedor, quando este se arrepender do 

negócio celebrado. A cláusula penal pune o inadimplemento, enquanto que a multa 

penitencial concede ao devedor alternativa de não adimplir, desde que pague o acordado 

pelo arrependimento. Enquanto que a cláusula penal é uma pena, a multa penitencial é uma 

indenização por uma expectativa não realizada
541

. 
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 Do mesmo jeito não se confunde com as arras penitenciais, já que estas são 

adiantadas à parte contrária, com a finalidade de garantir o direito de arrependimento. 

Logo, para o aperfeiçoamento da multa penitencial basta a sua previsão no instrumento 

negocial, enquanto que as arras penitenciais se aperfeiçoam com a efetiva entrega do 

montante pecuniário ou da coisa. Por último, querendo a parte exercer o direito de 

arrependimento, as arras serão perdidas em favor da parte prejudicada ou deverão ser 

restituídas em dobro, conforme o artigo 420 do Código Civil, ao contrário do que ocorre 

com a multa penitencial, que deverá ser paga pela parte que deseja desfazer o vínculo.  

 A figura da multa penitencial é bastante relevante para o inadimplemento eficiente. 

Justamente porque permite que, a benefício do devedor, ele faça a escolha de adimplir a 

obrigação principal ou se valer da faculdade de se arrepender do contrato, pagando o 

montante pré-determinado pelos contratantes. Não deixa de ser uma obrigação 

facultativa
542

, como já dito anteriormente. Esta liberação pelo pagamento da multa, abrindo 

caminho para a contratação com terceiro, é o núcleo do mecanismo do inadimplemento 

eficiente: se o valor pago a título de penalidade, somado com os demais gastos, for menor 

que o lucro havido com a celebração do novo negócio comparado com o anterior, então 

valerá a pena a operação.  

 Não se olvida aqui de todas as dificuldades de realização dos cálculos de gastos que 

porventura incorra o devedor e que torne a quebra ineficiente. No entanto, a existência da 

multa penitencial, em regra, acaba sendo um facilitador, pois exclui todo o procedimento 

de fixação de indenização ex post, embora ainda assim se possa afirmar que os custos de 

transação para a sua fixação ex ante podem ser altos.  

 Este debate sobre os custos de fixação ex ante ou ex post não deixa de ser, de 

qualquer modo, o problema do contrato incompleto já trabalhado no Capítulo 1. Os custos 

envolvidos nas negociações e redação para cobrir todas as eventualidades que podem 

incidir no vínculo pode tornar o contrato custoso. Tais custos se tornam um desincentivo 

para as partes, que preferirão deixar a realocação dos recursos para renegociações 

posteriores ou para que uma das partes, ou até mesmo terceiro, preencha a lacuna
543

, isto se 

acontecerem tais eventualidades. É uma aposta no futuro de que as partes conseguirão 

chegar a um acordo quando da ocorrência do fato danoso. 
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 Chegar ao valor da multa penitencial pode exigir extensa negociação, tendo em 

vista que os contratantes terão que chegar a um valor que se mostre suficiente para 

indenizar pelo desfazimento do contrato com o exercício do direito de arrependimento. 

Ainda assim, presume-se que os valores para tanto sejam mais baixos do que os gastos com 

um litígio, sobretudo se envolver ação judicial. 

 Por isso, defende-se que a multa penitencial é um grande instrumento de eficiência 

e favorável à incorporação do inadimplemento eficiente no ordenamento jurídico 

brasileiro, permitindo que o devedor avalie se é melhor dar execução ao contrato ou se 

arrepender, sem que isto atraia discussões acerca de violação de moralidade, do princípio 

da boa-fé objetiva e de exercício oportunista de sua posição contratual. Como dito, haverá 

a efetiva execução de uma cláusula contratual, querida pelas partes
544

. 

  

 4.6.4 A cláusula de não indenizar  

 

 Até o momento foram estudadas cláusulas acessórias que, em regra, limitam a 

indenização devida ante o inadimplemento do devedor. Indaga-se se seria possível ir além, 

com a incorporação de uma cláusula que excluísse completamente o dever de reparação do 

responsável. Este é o cerne da enorme polêmica doutrinária
545

 em torno da validade da 

chamada “cláusula de não indenizar”, por vezes chamada similarmente de “cláusula de não 

responsabilidade”.  

 Aqueles que a repudiam o fazem por noções de ordem pública: seria imoral 

antecipadamente exonerar-se alguém do dever de indenizar, seria uma violação ao 

princípio do neminem laedere, o mais fraco economicamente ficaria à mercê dos mais 

poderosos e fomentaria a negligência do devedor
546

. Já os que a defendem, o fazem por 
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festejo à autonomia contratual das partes, tendo em vista que a legislação civil a veda 

expressamente em certos momentos, mas a permite implicitamente em outros
547

. Não 

haveria qualquer violação à moral e aos bons costumes, tampouco qualquer violação 

frontal à lei
548

. Ao contrário: seria conveniente ao interesse social por fomentar os negócios 

pelo barateamento dos custos e redução dos riscos do empreendimento. 

 Não é o objetivo deste estudo a defesa ou não de sua validade, mas verificar se, 

caso ela seja admitida no ordenamento jurídico brasileiro, se possui compatibilidade com a 

teoria do inadimplemento eficiente. 

 Antevendo o eventual surgimento de um dever de reparação, dada as atividades 

desenvolvidas e os fatos que podem impactar na relação jurídica, uma das partes pode 

estipular, com o aceite da parte contrária, a limitação ou a eliminação da obrigação 

decorrente da responsabilidade. Neste ponto, reforça José de Aguiar Dias
549

, com razão, 

que a responsabilidade continua a existir, sendo eximido tão somente do dever de 

reparação do dano causado. 

 Algumas limitações são vislumbradas pela doutrina acerca da extensão de seus 

efeitos. É unânime
550

 afastar a sua incidência nos casos em que houve dolo
551

 do agente, 

pois, como já se manifestavam os romanos, conventio de dolo non praestando, pois 

contrário à boa-fé
552

. Outrossim, não se admite quando atentar à ordem pública, como 

ocorre nas relações de consumo, com proibição expressa nos artigos 24, 25 e 51, inciso I 

do Código de Defesa do Consumidor. 

 Sem sombra de dúvidas, a cláusula de não indenizar se harmoniza plenamente com 

o inadimplemento eficiente. Com o inadimplemento que não recaia nas hipóteses em que 

se afasta a incidência da cláusula de não indenizar, estará excluído o dever de reparação e, 
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por conseguinte, somente haverá a resolução do contrato. Retornando as partes ao status 

quo ante, aquele que persegue a quebra contratual estará livre para celebrar novo contrato 

com terceiro, sem ter que se preocupar com o quantum indenizatório que porventura 

poderia ser estipulado judicialmente.  

 

 4.6.4.1. A cláusula cruzada de não indenizar 

 

 Outra modalidade encontrada na prática contratual é a chamada cláusula cruzada de 

não indenizar. Sobre ela, recaem todas as polêmicas discutidas alhures. Ao contrário do 

que a nomenclatura pareça transmitir, não se trata unicamente de estipular uma exoneração 

do dever de reparação para ambas as partes. Seguindo as lições de Antonio Junqueira de 

Azevedo, tem-se que a cláusula cruzada de não indenizar combina quatro figuras jurídicas 

distintas: exoneração do dever de reparação dos danos, a justificada renúncia a um eventual 

direito de indenização, a promessa de fato de terceiro e a estipulação em favor de 

terceiro
553

. 

 A razão da identificação de tantos institutos jurídicos em uma mesma cláusula se dá 

por conta da sua extensão. A cláusula cruzada de não indenizar não se limita a apenas 

excluir o dever de reparação das partes envolvidas, mas também dos terceiros a elas 

vinculados. É, pois, um conjunto de promessas
554

, constituindo uma obrigação cumulativa, 

isto é, uma pluralidade de prestações que devem ser cumpridas conjuntamente. 

 A exoneração do dever de reparação e a renúncia ao direito de ser indenizado são 

características intrínsecas à cláusula de não indenizar, não precisando de novas 

considerações além das feitas anteriormente.  

 A promessa de fato de terceiro, por sua vez, se traduz na busca pela anuência de 

terceiro que não pleiteará indenização sobre o objeto do contrato em que conste a cláusula 
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cruzada de não indenizar. Não cumprida tal promessa, responde o contratante por perdas e 

danos, conforme o artigo 439 do Código Civil. 

 No tocante a estipulação em favor de terceiro, a cláusula cruzada de não indenizar 

faz com que o contratante se obrigue a não prejudicar terceiro pleiteando indenização, haja 

vista ser este contratado da parte contrária. Por isso está em favor de terceiro: ele é 

beneficiado por uma avença a qual não participou, e poderá exigir o cumprimento desta 

obrigação, nos termos do artigo 436 do Código Civil. 

 Se com a cláusula de não indenizar já não havia óbice para o inadimplemento 

eficiente, muito menos há com a cláusula cruzada de não indenizar. Afinal, trata-se de 

ampliação da regra de exoneração para aqueles que estão vinculados com a parte. Por isso, 

nem ao menos aqueles que de forma direta ou reflexa sejam prejudicados terão ação contra 

o causador do dano. A medida, com isso, se resume identicamente à resolução contratual, a 

qual já foi vista no capítulo anterior como igualmente compatível com o inadimplemento 

eficiente. 

 Um cuidado de cunho prático, todavia, deve ser tomado. A cláusula cruzada de não 

indenizar, pela sua natureza e características, pode servir de elemento central para a criação 

da chamada coligação contratual. Aduz Francisco Paulo de Crescenzo Marino que 

contratos coligados são os que “por força de disposição legal, da natureza de um deles, ou 

do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de dependência 

unilateral ou recíproca
555

”, como consequência da unidade de interesse econômico que os 

permeiam. E, consoante anota Rodrigo Xavier Leonardo, a coligação entre os contratos 

possui  

 

potenciais consequências no plano da validade (mediante a eventual contagiação 

(sic) de invalidades) e no plano da eficácia (em temas como o inadimplemento, o 

poder de resolução, a oposição da exceção do contrato não cumprido, a 

abrangência da cláusula compromissória, entre outros)
556

. 
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 O desfazimento do vínculo contratual, nestes moldes, pode levar a efeitos outros 

não previstos pelas partes, sobretudo no campo de sua reputação. Com efeito, a quebra 

contratual repercutirá não só na parte contrária, mas em todos os terceiros envolvidos que 

nem ao menos poderão buscar a reparação do dano que eventualmente sofrerem. O efeito 

econômico negativo pode ser bem maior do que o previsto. 

 Sendo assim, os custos de transação podem ser altíssimos, o que, para a operação 

econômica em si do simples encerramento do vínculo contratual pode ser eficiente, para 

futuras negociações – sobretudo com terceiros que busquem informações (screening) sobre 

aquele que efetuou a quebra – a operação pode se mostrar excessivamente custosa pelo 

viés da confiança. 

 

 4.7. Os gastos do devedor com sua própria atividade 

 

 À exceção de singela referência quando tratamos dos danos emergentes, até o 

momento apenas se tratou dos gastos que o devedor teria com a indenização ao credor. Só 

que não são somente estes gastos que devem ser considerados: é possível que, antes 

mesmo de o devedor receber uma oferta mais vantajosa de terceiro, ele tenha feito 

investimentos consideráveis para a execução do contrato. E tais gastos não podem ser 

desconsiderados quando do cálculo da eficiência de se encerrar o vínculo com o credor 

para formar um novo com terceiro. É o que a Economia chama de custos de transação, 

estudado no detalhe no item 1.2.3.2. do Capítulo 1. 

 Neste sentido, se pode considerar que pela complexidade do contrato, houve gastos 

relevantes com a negociação e a redação do instrumento contratual. Gastos com 

profissionais especializados, como advogados especialistas em Direito Contratual, perícia 

técnica sobre o objeto contratual, gastos de uso de infraestrutura, dentre outros. Como 

exemplo, conforme Tabela de Honorários de 2018 disponibilizada pela secional de São 

Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil
557

, a elaboração de uma minuta de contrato 

obriga a cobrança de no mínimo 3% do valor dele, tendo como piso o valor de R$ 

3.266,14. 
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 Especificamente quanto ao advogado, sua atividade será de grande importância 

para a promoção da eficiência. Consoante relatam Cass Sunstein, Christine Jolls e Richard 

Thaler
558

 em pesquisa empírica realizada nos Estados Unidos, o uso de advogados como 

intermediários auxilia na diminuição do viés subjetivista das partes, fazendo com que não 

haja um exagero ou supervalorização do próprio direito. Com isso, aumentam as chances 

de acordo entre as partes. 

 Outrossim, se deve levar em consideração investimentos que podem ter sido feitos 

após a celebração do contrato. Gastos com os meios de produção, como a aquisição de 

bens com tecnologia mais moderna, contratação de pessoal, treinamento de empregados, 

preparação de terreno, ampliação de departamentos, etc. Isto se não for aproveitado para o 

contrato com o terceiro, senão serão investimentos que não poderiam ser classificados 

como gastos, pois não precisarão ser feitos uma segunda vez. 

 

 4.7.1. Gastos com ação judicial 

 

 Há igualmente relevância o gasto com uma eventual ação judicial que o devedor 

que opere o inadimplemento eficiente venha a responder. Com efeito, a consequência de 

uma condenação judicial é a parte arcar com custas e despesas processuais, além de 

honorários de advogado. 

  Custas e despesas processuais compreendem as espécies previstas no artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Quando o diploma processual disciplina o benefício da 

gratuidade de justiça, traz todas as espécies de custas incidentes no processo que poderão 

ter sua exigibilidade suspensa. De maneira ampla, são valores arrecadados pelo respectivo 

ente federativo como forma de contraprestação de um serviço. Tratam-se, por exemplo, das 

despesas com a movimentação dos autos processuais no Tribunal, com diligências de 

oficiais de justiça, desarquivamento de autos, etc. 

 O dispositivo ainda explicita – e que impactam no objeto do presente estudo – o 

caso das estampilhas adesivas ou fixas que se destinam à comprovação do pagamento da 

                                                           
558

 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard H. A Behavioral Approach to Law and 

Economics. Stanford Law Review, v. 50, p. 1471-1550, mai. 1998. p. 1504. 



238 

 

prestação de serviço postal (inciso II), como no caso das citações por correio; das despesas 

com publicação na imprensa oficial (inciso III); com indenização devida à testemunha que, 

quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse 

(inciso IV); com honorários de advogado e periciais (inciso VI); com o custo com a 

elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução (inciso 

VII); com depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação 

e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório (inciso VIII); e com os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício 

tenha sido concedido (inciso IX). 

 Logicamente, se o devedor não possuir meios de arcar com as custas e despesas 

processuais e o benefício da gratuidade de justiça for concedido por completo, não há 

razão para o devedor se preocupar inicialmente com elas para a realização do 

inadimplemento eficiente. Ocorre que alguns problemas de ordem prática se revelam. 

 O primeiro deles é ter a confiança de que haverá efetivamente concessão do 

benefício de gratuidade de justiça. Isto porque não depende de mera alegação da parte, 

ainda que haja presunção de veracidade na alegação por pessoa natural, conforme artigo 

99, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil: o magistrado é quem deverá concedê-

la. Além disso, poderá ser impugnada pela parte contrária e a decisão de concessão 

reformada (artigo 100 do Código de Processo Civil), reinserindo os gastos com as custas 

no cálculo dos gastos. 

 O segundo problema se justifica pela novidade inserida pelo Código de Processo 

Civil de 2015, em que é possível o juiz fixar a gratuidade sobre alguns atos, ou deferir a 

redução percentual da despesa processual (artigo 98, parágrafo quinto). Como se trata de 

poder do magistrado ao apreciar o caso concreto, muito difícil será a previsão de uma 

decisão dessa natureza, até porque o diploma processual deixa livre a determinação da 

porcentagem ou de qual ato terá sua cobrança suspensa. 

 Finalmente, o fato de que a gratuidade de justiça não exime a responsabilidade 

imediatamente, mas apenas deixa a cobrança sob condição suspensiva por até cinco anos 

após o trânsito em julgado da decisão que a concedeu. Se dentro deste período o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
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concessão de gratuidade, ela poderá ser cobrada (artigo 98, parágrafo terceiro do Código 

de Processo Civil), tornando o cálculo para o inadimplemento eficiente incorreto. 

 Ultrapassadas as dificuldades acerca da gratuidade de justiça, é de se levar em conta 

que os gastos com ações judiciais são relevantes. Tomando como exemplo as custas e 

despesas processuais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabelecidas para o 

ano de 2018
559

, tem-se que a taxa de mandato judicial deve ser recolhida sobre 2% do valor 

do menor salário mínimo vigente na capital, o que resulta em R$ 19,08; despesa com carta, 

na média tirada dos valores apresentados, R$ 37,76; e taxa judiciária de 1% sobre o valor 

da causa, devendo ter como piso R$ 128,50 e máximo R$ 77.100,00. Ou seja, para a 

propositura de ação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é gasto no mínimo R$ 

185,34 ou até R$ 77.156,84. E com a procedência da ação proposta pelo credor, todo este 

gasto é transferido à título de sucumbência para o devedor (artigo 82, parágrafo segundo 

do Código de Processo Civil). Isto sem contar, ainda, possíveis recursos que poderão ser 

interpostos, encarecendo ainda mais a ação. 

 Além disso, há a condenação em honorários advocatícios previstos no artigo 85, 

parágrafo segundo do Código de Processo Civil. Eles serão fixados entre o mínimo de 10% 

e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 

sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sendo observado o grau de 

zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ou seja, não há 

igualmente como prever seguramente a porcentagem da condenação em honorários de 

advogado pelo magistrado. 

 Somam-se a isto os honorários contratuais que invariavelmente terão que ser pagos 

ao advogado que fizer a representação judicial. Conforme a Tabela de Honorários da 

Ordem dos Advogados do Brasil da secional de São Paulo de 2018, sendo procedimento 

ordinário, os honorários deverão ser fixados no piso de 20% sobre o valor da causa, sendo, 

no mínimo, R$ 4.144,73. Se for sumário, 20% sobre o valor da causa ou no mínimo R$ 

                                                           
559

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Despesas processuais. Disponível em: 

https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais. Acesso em 27/12/2018. 



240 

 

2.878,29. Se o contrato for título executivo extrajudicial, para embargos à execução 

deverão ser cobrados 20% ou minimamente R$ 2.302,63
560

. 

 Finalmente, mas não menos importante, é de se levar em conta, dada a realidade 

brasileira, o tempo que um processo judicial consome. Uma solução extrajudicial pode 

levar alguns dias, mas um processo pode levar anos. Conforme o relatório “Justiça em 

Números 2018” divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça
561

, um processo de 

conhecimento em uma Vara estadual leva, em média, 2 anos e 6 meses para ser proferida 

uma sentença, 3 anos e 7 meses para ser dado baixa e, dentre os processos pendentes até 31 

de dezembro de 2017, a média de tramitação era de 4 anos e 4 meses. Se for levada em 

consideração a fase de execução, o tempo é ainda maior: 6 anos e 4 meses para sentença, 6 

anos e 10 meses para baixa, e 7 anos a média de tramitação de processos pendentes em 31 

de dezembro de 2017. 

 Luciano Timm destaca, ainda, os problemas advindos da excessiva judicialização 

que o inadimplemento eficiente pode ocasionar: 

 

[...] o Direito Contratual deve ter a capacidade de evitar a ocorrência de 

processos judiciais, especialmente considerando o caso brasileiro – no qual o 

acesso à justiça é subsidiado pelo governo, o que cria incentivos à litigância, 

adicionada à regra segundo a qual o vencido paga as custas processuais e os 

honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora e, também, há problemas 

com a superlotação dos cartórios judiciais. A lentidão na resolução dos conflitos 

levados a juízo aumenta os custos de transação e cria, por si só, incentivos à 

quebra contratual
562

. 

 

 Logo, verifica-se que o gasto com uma demanda judicial não é desprezível, 

devendo aquele que deseja realizar o inadimplemento eficiente levá-lo em consideração. 
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 4.7.2. Gastos com meios alternativos de solução de litígios 

 

 Outra possibilidade de gasto que impacta no cálculo do inadimplemento eficiente é 

o uso de meios alternativos de solução de litígios. Nomeadamente, o uso da arbitragem ou 

da mediação. 

 A arbitragem, regulamentada pela Lei nº 9.307/96 e com algumas disposições 

esparsas no Código de Processo Civil e na legislação extravagante, é procedimento 

extrajudicial de solução de conflitos, em que um árbitro, privado e terceiro, é nomeado 

para decidir sobre controvérsia que envolva direito patrimonial disponível
563

. Com a 

instituição da arbitragem, o Poder Judiciário fica impedido de apreciar a matéria (artigo 18 

da Lei nº 9.307/96), salvo no controle de sua legalidade ou de renúncia do juízo arbitral 

(artigo 337, parágrafo sexto do Código de Processo Civil). 

 Não serão explicadas aqui as peculiaridades do procedimento arbitral porque não é 

o objeto deste estudo, mas é importante saber que a arbitragem é constituída pela 

convenção de arbitragem, composta pela cláusula compromissória e pelo compromisso 

arbitral. A cláusula compromissória, conforme artigo 4º da Lei nº 9.307/96, é a convenção 

através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os 

litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. Já o compromisso arbitral, nos 

termos do artigo 9º da Lei nº 9.307/96, é a convenção através da qual as partes submetem 

um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial – quando firmado 

nos autos de uma ação judicial – ou extrajudicial – quando celebrado em instrumento 

particular subscrito por duas testemunhas ou por instrumento público. 

 Especificamente no compromisso arbitral, o artigo 11, incisos V e VI e o parágrafo 

único da Lei nº 9.307/96 tratam de aspectos que facultativamente podem nele conter e, 

especificamente nos dispositivos apontados, há referência aos gastos inerentes à 

arbitragem. Assim, poderá ser determinado desde logo quem será responsável pelo 

pagamento dos honorários dos árbitros, bem como fixar o seu valor, e das despesas com a 

arbitragem. Na falta de previsão sobre as custas, será utilizado o artigo 82, parágrafo 

segundo do Código de Processo Civil, que impõe a responsabilidade ao vencido
564

. Já no 
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caso dos honorários, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que seria competente 

para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. 

 O artigo 13, parágrafo sétimo da Lei nº 9.307/96 afirma que o árbitro ou o tribunal 

arbitral poderá determinar às partes o adiantamento de verbas para despesas e diligências 

que julgar necessárias. A medida é importante porque para o julgamento da causa, 

obviamente, o tribunal arbitral ou o árbitro terá gastos com expedição de correspondências, 

realização de diligências, extração de cópias, entre outros
565

. E, consoante o artigo 27, é em 

regra na sentença arbitral que decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca das 

custas e despesas, além da verba decorrente de litigância de má-fé, se for o caso, 

respeitadas as disposições da convenção de arbitragem, se houver disposição diversa. Por 

isso, como acontece no Poder Judiciário, é importante que haja desde logo o pagamento de 

verbas para o regular desenvolvimento das atividades de arbitragem. 

 Difícil realizar para este estudo uma estimativa de gastos com a arbitragem, tendo 

em vista que os tribunais arbitrais e árbitros são particulares e, por isso, podem estipular 

livremente as custas e honorários a serem cobrados. O máximo que se pode dizer é que, 

havendo a cláusula compromissória e, mais ainda, havendo já nela a previsão de qual 

tribunal arbitral será provocado, a parte que deseja o inadimplemento eficiente terá que 

levar em conta tais gastos. 

 Outro meio alternativo de solução de litígio consiste na mediação. A sua definição 

está presente no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 13.140/15: “atividade técnica 

exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, 

as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a 

controvérsia”. 

 A mediação pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. A judicial, como se inclui 

dentro de processo já em trâmite, não será aprofundada, tendo em vista que já foram 

estudados no item anterior os gastos com demandas judiciais. Só se destaca que, conforme 

previsão do artigo 29 da Lei nº 13.140/15, sendo a mediação frutífera antes da citação do 

réu, não serão devidas custas judiciais finais, sendo um meio de incentivar o acordo e o uso 

da mediação. A análise, por conseguinte, estará concentrada nos gastos com a mediação 

extrajudicial. 
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 No contrato celebrado poderá haver previsão de realização de mediação para a 

solução da controvérsia. Sendo este o caso, o inciso IV do artigo 22 da Lei nº 13.140/15 

prevê que o não comparecimento na primeira reunião de mediação acarretará em 

penalidade estipulada na cláusula contratual, isso se esta contiver todos os requisitos legais. 

Se não contiver, o não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação 

acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais caso 

venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o 

escopo da mediação para a qual foi convidada, conforme o inciso IV do parágrafo segundo 

do artigo 22 da Lei nº 13.140/15. 

  

 4.8. A renegociação 

  

 Indo um pouco além do inadimplemento eficiente, já que com este não se 

mistura
566

, se pode cogitar de medida que impeça a realocação ineficiente de recursos entre 

as partes sem que haja a interferência de terceiro. Ou, ainda, que possa haver uma 

conciliação na relação entre os contratantes e de um deles com terceiro, sem que haja 

prejuízo aos seus interesses econômico-contratuais. Uma medida que se enquadra nestas 

hipóteses é a renegociação do contrato. 

 A posição majoritária no Brasil é de que a renegociação é uma faculdade das partes, 

apesar de ser recomendável quando houver alguma modificação superveniente no 

equilíbrio contratual
567

. Afinal, não haveria no ordenamento jurídico brasileiro, tampouco é 

reconhecida na jurisprudência, qualquer norma que torne a renegociação um dever ou que 

sua negativa seria um abuso
568

.  
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 Em sentido oposto se posiciona Anderson Schreiber
569

, afirmando que falta o 

reconhecimento de um dever de renegociação com base na boa-fé objetiva. Posicionando-o 

como um dever anexo, o dever de renegociação se desdobraria em um dever de comunicar 

prontamente o outro contratante acerca do desequilíbrio contratual e em um dever de 

suscitar uma renegociação ou responder proposta de renegociação, com análise séria em 

favor do reequilíbrio do contrato
570

.  

 Neste sentido, haveria uma abertura à revisão contratual, extrajudicial e autônoma, 

que não se confunde com um dever de revisar, aceitar novo contrato ou as novas condições 

propostas. É a obrigatoriedade de ingressar na renegociação a partir da comunicação do 

desequilíbrio contratual, mesmo que seja para simplesmente rejeitar as propostas feitas 

pela parte contrária
571

. Constante e permanente enquanto durar a relação contratual, o 

dever de renegociação deve ser exercido para que o vínculo se desenvolva da melhor forma 

possível. 

 A renegociação tem variadas vantagens econômicas. Primeira delas tem relação 

com o defendido pela Economia Comportamental, de racionalidade limitada dos 

contratantes e com o conceito de contrato incompleto, ambos trabalhados no Capítulo 1. 

De fato, é impossível que os contratantes prevejam todas as dificuldades que um contrato 

poderá sofrer durante sua execução, justamente por não possuírem uma racionalidade 

perfeita (homo economicus) assim como defendida pela Economia neoclássica. Por isso, os 

contratos ficam inevitavelmente incompletos nas cláusulas que tratam da sua inexecução. 

 Não ter previsão daquilo que pode acontecer, sobretudo em contratos duradouros, 

pode ser um desincentivo à contratação para aqueles que têm maior aversão ao risco. Desse 

modo, um dever de renegociação estimularia pessoas que se encaixam nesta posição, pois 
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seria um constante incentivo à manutenção do equilíbrio contratual
572

. Logo, se a 

renegociação é um mandamento, o inadimplemento eficiente só se opera quando não há 

como auferir lucros – ou, mais alto lucro – com a relação contratual com o credor 

originário. Promoveria duplamente a eficiência: tanto para o vínculo original, que se 

ajustaria em favor de um reequilíbrio eficiente, quanto para o novo, realocando os recursos 

de todos os envolvidos para atividades que promovem a eficiência. 

 Outro efeito da renegociação é a possível redução dos custos de transação. Não 

haverá para o devedor os custos de negociar um novo contrato com terceiro, bem como a 

realização dos investimentos próprios da relação. Não haverá, ainda, muitos dos gastos 

com a extinção do contrato vistos tanto neste capítulo quanto no anterior. E para o credor, 

não precisará buscar a efetivação de seus direitos – e, sendo extrajudicial, exclui totalmente 

os gastos com demandas judiciais ou de meios alternativos para a solução de litígios 

trabalhados alhures – ou até mesmo encontrar no mercado alguém que substitua o devedor. 

Embora a renegociação por si só envolva gastos, eles são evidentemente muito menores do 

que a negociação de uma nova avença
573

. Isto, inclusive, foi apontado no contexto do 

sistema de common law no item 2.5.5. do Capítulo 2. 

 No tocante a diminuição dos gastos com demandas judiciais, importante lembrar 

que uma renegociação extrajudicial exclui imposições legais que podem ser entraves para 

se chegar a uma realocação eficiente de recursos. Como discutido no Capítulo 3, item 3.8., 

o artigo 317 do Código Civil concede poder ao juiz de reequilíbrio da relação contratual, 

enquanto que o artigo 479 cria uma dependência de iniciativa do credor para impedir a 

resolução por onerosidade excessiva. A solução, tanto para um quanto para o outro caso 

pode não ser a ideal pela ausência de atuação relevante do devedor na reformatação do 

contrato. Seu papel se resume a mostrar o descontentamento com o atual equilíbrio do 

vínculo. Com a renegociação extrajudicial, contudo, há reinserção do devedor no 

protagonismo junto ao credor, discutindo e revisando o contrato para que atenda seus 

interesses econômicos. 
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 Além disso, se admitir a existência de um dever de renegociação, haverá 

significativa redução dos custos de transação já que as partes não terão que realocar os 

direitos de propriedade, para nos utilizarmos da nomenclatura de Ronald Coase. Com isso, 

as partes poderão abrir mão de ter que estipular uma cláusula contratual específica 

obrigando a realização da renegociação
574

, medida esta que já reduziria significativamente 

os custos de transação se comparado com a completa ausência de previsão legal ou 

contratual da renegociação.  

 Vantagem pode ser igualmente percebida no incremento de qualidade no 

cumprimento dos contratos. Conforme aponta Cosimo D’Arrigo, a possibilidade de 

renegociação cria um incentivo de um melhor cumprimento, pois afasta a insegurança do 

desequilíbrio contratual e da eventual possibilidade de haver um processo judicial. Com 

isso, as partes não se limitarão a formais adimplementos das obrigações, mas efetivamente 

investirão para a sua melhor execução
575

. 

 Neste diapasão, nota-se que a renegociação não é exatamente um instrumento do 

inadimplemento eficiente, podendo até mesmo impedi-lo, mas igualmente pretende 

realocar eficientemente os recursos dos contratantes. Por isso a importância de sua 

menção: se a intenção é compatibilizar a eficiência econômica com as normas jurídicas, em 

uma oportunidade que seja possível realizar o inadimplemento eficiente, parece 

interessante a tentativa de renegociação prévia com o credor. Afinal, o contrato é um meio 

para um fim, e não um fim em si mesmo
576

. Com tal medida talvez seja possível manter o 

vínculo original, atendendo os interesses de todos e, quem sabe, permitir um novo contrato 

com terceiro sem que atrapalhe o original. 

 

 4.9. O cálculo dos gastos com o inadimplemento eficiente 

 

 Neste item a intenção é expor brevemente como deverá ser feito o cálculo por 

aquele que deseja realizar o inadimplemento eficiente. Para tanto, iremos nos valer da 
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exemplificação dada por Fernando Araújo
577

, com contribuição nossa. São apresentadas as 

seguintes variáveis: 

 

 C = custos de adimplemento para o devedor 

 L = lucros cessantes (expectation damages) 

 P = preço do contrato 

 R = investimento de confiança (reliance) 

 V = valor do adimplemento para o credor 

 

 A partir de tais variáveis, nota-se que haverá eficiência se V > C, com o benefício 

de V – C. Afinal, os ganhos com o adimplemento são maiores do que os custos. Ao 

contrário, haverá ineficiência se C > V, com prejuízo de V – C, tendo em vista que os 

custos serão maiores que o valor de adimplemento. Logo, o inadimplemento será 

ineficiente se V > C e eficiente se C > V. Esta última expressão é chamada por Fernando 

Araújo como condição de eficiência do inadimplemento. Neste contexto, é apresentado o 

seguinte arranjo dos resultados para as partes com o adimplemento e o inadimplemento
578

: 

 

 Resultado do credor Resultado do devedor Resultado conjunto 

Adimplemento V – R – P P – C V – R – C 

Inadimplemento L – R – L – R 

 

 A partir dos dados apresentados na tabela, só haverá inadimplemento eficiente do 

contrato pelo devedor se – L > P – C, ou seja, se o gasto com a sanção contratual for menor 

que o resultado benéfico do cumprimento. Rearranjando a expressão apresentada, tem-se 

que C > P + L para que haja o inadimplemento eficiente. 
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 Compreendendo que a sanção contratual tem que ser equivalente aos danos pela 

expectativa (expectation damages), o que para o ordenamento jurídico brasileiro é tratado 

como lucros cessantes, a sua expressão precisa ser L = V – P. Combinando as duas 

expressões, tem-se que C > P + (V – P), o que ao final leva à conclusão já alcançada de C 

> V para o inadimplemento eficiente. 

 Em termos gerais, a indenização (I) no direito brasileiro pode combinar os 

seguintes elementos: 

 

 P = preço do contrato com correção monetária  

 D = danos emergentes 

 L = lucros cessantes 

 Pc = perda da chance 

 CPm = cláusula penal moratória 

 Ac = arras confirmatórias 

 Jm = juros moratórios 

 Jc = juros compensatórios 

 M = prejuízos que tinham que ser mitigados (duty to mitigate the loss) 

  

 Tais elementos, se todos estiverem presentes no instrumento contratual, montam a 

seguinte expressão:  

 

I = P + D + L + Pc + Jm + Jc + CPm + Ac – M 

 

 Duas ressalvas. O preço do contrato (P) só entrará no cálculo se houver condenação 

de pagamento do equivalente. Se for o caso de resolução, P estará excluído, pois será mero 
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objeto de restituição, se já recebido pelo devedor. Quanto as arras compensatórias, elas em 

regra já estarão pagas, podendo o credor retê-las pelo inadimplemento havido. 

 A expressão é um pouco diferente na presença de cláusula penal compensatória 

(CPc). Afinal, como explicado em oportunidade anterior, ela substituirá as perdas e danos 

até o limite da obrigação principal, podendo haver indenização suplementar (Is) apenas se 

assim acordarem as partes. Aqui se faz apenas uma pequena ressalva relembrando algo já 

dito anteriormente: na presença de cláusula penal compensatória e arras confirmatórias ao 

mesmo tempo, prevalece esta, sob pena de haver bis in idem. Neste caso, a indenização é 

calculada da seguinte forma: 

 

 I = P + Jm + Jc + CPc + Is 

 

 Se as arras forem penitenciais (Ap), a indenização será calculada da seguinte 

forma
579

: 

I = Ap 

  

 Finalmente, se for acordada multa penitencial (Mp), a equação será a seguinte: 

 

I = Mp 

 

 Estas expressões permitem chegar a algumas conclusões interessantes para o 

inadimplemento eficiente. Conforme se vê na primeira equação, o não uso de cláusula 

penal ou de arras penitenciais pode fazer com que se amplie demasiadamente o valor 

indenizatório a ser pago. Há maior probabilidade de haver ineficiência na operação. 

                                                           
579

 Importante destacar que, havendo atraso no pagamento das arras penitenciais, incorrerá o devedor em 

juros moratórios. Neste sentido, a súmula nº 412: “no compromisso de compra e venda com cláusula de 

arrependimento, a devolução do sinal, por quem o deu, ou a sua restituição em dobro, por quem o recebeu, 

exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo os juros moratórios e os encargos do processo”. 



250 

 

 Já com o uso de cláusula penal, por sua vez, se o credor resolver acioná-la na 

ocorrência do inadimplemento, reduz de forma relevante a incidência de variáveis na 

indenização. Isto se ele assim quiser, pois a cláusula penal opera como alternativa em 

benefício do credor. Caso não a utilize, será devido o previsto na primeira expressão. 

Ainda assim, mesmo escolhendo se valer da cláusula penal, se houver convenção de 

possibilidade de cobrança de indenização suplementar, a eficiência fica igualmente 

ameaçada.  

 Ficam como melhores escolhas dentre as expressões apresentadas a das arras 

penitenciais e da multa penitencial, que servirão de indenização e impedem 

terminantemente a indenização suplementar. A relevante mudança, para fins matemáticos e 

econômicos, será o momento da indenização: nas arras, o devedor terá que pagá-las no 

momento da celebração do contrato, perdendo-as em favor do credor assim que se 

arrepender do contrato; na multa penitencial, o devedor, em uma obrigação facultativa, 

paga o valor acordado para se arrepender do contrato ao invés da obrigação principal. 

 Em um viés atrelado ao comportamento – um olhar mais próximo da economia 

comportamental – talvez seja mais interessante a multa penitencial em razão da postura 

que se transmite ao credor. Com o pagamento das arras, a mensagem que é transmitida é de 

extinção do contrato, de negativa de continuidade do vínculo. Há uma rejeição que pode 

impactar na reputação e causar estremecimento na confiança das partes para futuros 

negócios e referências.  

 O uso da multa penitencial, por sua vez, é um adimplemento, um cumprimento de 

uma obrigação facultativa. É positivo, pois não deixa o devedor de cumprir o pactuado que 

o credor aceitou livremente constar no contrato. Acaba por não atrair as consequências 

negativas apontadas para o caso das arras penitenciais e promovendo a eficiência da 

operação. 
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CAPÍTULO 5 – A INTERAÇÃO DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL 

DO CONTRATO COM O INADIMPLEMENTO EFICIENTE 

 

 5.1. Considerações gerais sobre o princípio da boa-fé objetiva 

 

 Boa-fé é normalmente relacionada com noções de justiça, equidade, equilíbrio e 

lealdade. Não somente. É, outrossim, costumeiramente relacionada com as noções de ética 

e moral
580

. Todas propositadamente abstratas, servem de base para um instituto jurídico 

que se amolda a um sem número de situações. Logo, por ser de difícil definição, caminham 

bem os estudiosos ao manter a boa-fé vaga e imprecisa
581

. 

 Neste estudo o foco será naquela ramificação que se convencionou chamar de boa-

fé objetiva, mas não é demais diferenciá-la da boa-fé subjetiva. Calcadas no direito alemão 

a partir do Código Civil alemão (BGB), a boa-fé subjetiva (Guter Glauben) se relaciona à 

ideia de um estado anímico, espiritual do agente que, internamente, acredita ter 

comportamento conforme o ordenamento jurídico, sem conhecer efetivamente o vício que 

inquina a relação jurídica. Já a boa-fé objetiva (Treu und Glauben) tem seu foco no 

comportamento probo, leal, com lisura e honesto, invocando e considerando a legítima 

expectativa e confiança da parte contrária que foram geradas com a relação obrigacional
582

. 

É norma de fundo ético, em que se exige juridicamente um comportamento para com a 

outra parte, ou seja, é uma regra de conduta
583

. 

 

A fórmula Treu und Glauben demarca o universo da boa-fé obrigacional 

proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas 

daquelas que a marcaram no Direito Romano, muito embora ali estejam suas 

mais arcanas origens. 

Essas conotações diversas prendem-se à circunstância de terem sido enxertadas 

na ideia de fidelidade ao pactuado (uma das acepções da fides romana), as ideias 

de lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube) [...]
584

. 
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 A boa-fé também integra o sistema jurídico brasileiro, prevendo-a expressamente 

em diversas oportunidades, em suas duas ramificações. Só que não se apresenta de maneira 

única. Observa-se que a boa-fé é encontrada ora como um princípio, como uma cláusula 

geral ou como uma fonte produtora de padrões de conduta (standards). 

 Como princípio jurídico, a boa-fé irriga todo o ordenamento jurídico
585

, 

determinando padrões de conduta para os indivíduos. O próprio termo “princípio” na 

ciência jurídica é bastante complexo, dando origem a inúmeras correntes que tentam 

explicar o seu conceito.  

 Dos mais relevantes, já se tentou distinguir os princípios a partir da sua 

generalidade, da sua abstração, da sua referência a valores e finalidades e estruturalmente 

das regras
586

. Nenhum ponto de vista ainda conseguiu definitivamente solucionar a 

controvérsia, mas dentre eles não há um que negue a ideia de indicação ou orientação de 

conduta, de proposição prescritiva de comportamento com caráter normativo. Muito mais 

tem a se dizer sobre esta controvérsia, mas fugiria do objeto de estudo que nos propomos a 

refletir. Importa dizer é que a boa-fé ingressa no ordenamento jurídico, tornando os 

standards (padrões de conduta)  por ela determinados exigíveis dos indivíduos e, com os 

desvios, ser possível a imposição das devidas consequências jurídicas. 

 Aliadas aos princípios estão as cláusulas gerais, disposições normativas com 

linguagem intencionalmente aberta e vaga, que conferem ao magistrado a competência de 

complementar e desenvolver normas jurídicas à vista do caso concreto. Permitem o 

ingresso de elementos extrassistêmicos, os fazendo se conectarem com as soluções já 

previstas no sistema para viabilizar a adequação valorativa deste
587

. Especificamente 

acerca da boa-fé, a cláusula geral serve de porta de entrada nos negócios jurídicos, 

determinando padrões de conduta para as partes que, se desrespeitados, permitem que o 

magistrado reestruture o negócio a fim de que se coadune com o princípio da boa-fé.   

 Compreendendo melhor a relação entre estas três categorias, o princípio da boa-fé, 

de alta carga axiológica e abstração, determina comportamentos leais e honestos, 

traduzidos por meio de standards, isto é, modelos de conduta “de pessoa imaginária, 
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normal, razoável, com o fito de averiguar o sentido que essa pessoa abstrata atribuiria à 

declaração negocial, nas mesmas circunstâncias em que se encontravam declarante e 

declarário verdadeiros
588

”. Só que isto não é suficiente. É preciso que a concretização de 

tudo isso se dê por meio de uma abertura, que deve estar contida, ainda que 

implicitamente, em todo e qualquer negócio. Neste sentido, a boa-fé é colocada como uma 

cláusula geral, com enunciado propositadamente vago, para ser instrumento de 

desenvolvimento da normatização das situações concretas, como meio de concretização do 

princípio às relações jurídicas existentes e de exigência de standards
589

. 

 No ordenamento jurídico brasileiro a boa-fé apresenta três grandes funções: 

interpretativa e de colmatação, criadora de deveres jurídicos anexos e delimitadora do 

exercício de direitos subjetivos. Nenhuma das funções deve ser utilizada isoladamente, 

tampouco restrita a uma determinada fase negocial. Devem ser aplicadas e utilizadas na 

sua universalidade, irradiando sobre todos os aspectos e etapas da relação obrigacional. 

Veremos cada uma delas separadamente, já relacionando com a teoria do inadimplemento 

eficiente, mas não sem antes esclarecer a interação entre o princípio da boa-fé e a 

eficiência econômica. 

 

 5.1.1. Princípio da boa-fé e eficiência econômica 

 

 Conforme já dito alhures, o princípio da boa-fé implica no estabelecimento de 

padrões de conduta para a realização dos melhores esforços para que aquilo que fora 

pactuado seja devidamente cumprido. Neste diapasão, parece haver uma incompatibilidade 

entre uma efetivação do princípio da boa-fé e, ao mesmo tempo, fomentar regras para uma 

quebra do contrato consagrando a eficiência econômica. 

 A confusão se origina da perspectiva de a eficiência e a boa-fé agirem no mesmo 

plano. A eficiência não está preocupada com instrumentos à disposição das partes para 

coibir o inadimplemento ou dos incidentes que porventura podem incorrer a relação 

contratual. Isto se relaciona com a própria tutela jurídica do contrato que, sendo violada, 

atrairá os meios de compensação para o credor. Falar de eficiência é, verdadeiramente, 
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tratar do plano do cumprimento em si, dos benefícios que a relação contratual trará para as 

partes envolvidas
590

. É antever e rever o vínculo em si, em sua materialização, se 

efetivamente atenderá os interesses dos contratantes. 

 Assim, quando se analisa os instrumentos de promoção da relação bilateral para que 

sejam realizados os melhores esforços, se está tratando do plano jurídico, próprio do 

princípio da boa-fé
591

. Por outro lado, quando se trata da obediência àquilo que foi 

contratado, o exercício em si das obrigações contratuais, se serão benéficos para os 

contratantes, se está diante do plano da eficiência. 

 Neste ponto é que se pode verificar uma convergência, e não uma contradição, 

entre o princípio da boa-fé e a eficiência econômica. O princípio da boa-fé atua como um 

incentivo jurídico para a eficiência, já que o contrato só deve ser mantido e cumprido se 

verdadeiramente trouxer benefícios para os envolvidos. A manutenção de um vínculo 

ineficiente para uma ou ambas as partes é, em realidade, um desdobramento fático de 

violação do princípio da boa-fé, já que os interesses estarão sendo tutelados de maneira 

deficiente, resultado este distante dos objetivos da boa-fé. Logo, ambos não são 

incompatíveis, mas se aliam em favor da maximização do bem estar dos contratantes, 

reduzindo os custos e as perdas
592

.  

 Logo, é preciso conciliar os interesses em debate: se não mais interessa o vínculo 

para uma das partes, a tutela jurídica, irradiada pela boa-fé, deverá disponibilizar 

instrumentos suficientes para que não haja somente a priorização de um em detrimento e 

sacrifício de outro. Em outros termos, o princípio da boa-fé, em conjunto com a eficiência, 

não pode apenas voltar-se em favor do credor na tutela de sua compensação, mas impedir 

uma imposição desmedida ao devedor que, de fato, não altere a probabilidade de eficiência 

na operação.  

 Por isso mesmo, a boa-fé não pode sinalizar como um desvirtuamento da intenção 

das partes, de desconsideração daquilo que foi por elas formulado explicitamente em prol 

de um standard pré-fixado. Ela deverá ser aplicada dentro das circunstâncias contratuais, 

preenchendo lacunas e reinterpretando aquilo que se coadune com a verdadeira vontade 

dos contratantes. Esta é, inclusive, a função da cláusula geral que reduz consideravelmente 

os custos de transação de ter que prever expressamente no instrumento contratual as 
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condutas esperadas pelas partes. Assim, se mal aplicado, o princípio da boa-fé promoverá 

na verdade a ineficiência, um mero pretexto para a indevida interferência judicial
593

. 

 Vide, por exemplo, a redação do artigo 7º da Convenção das Nações Unidas Sobre 

Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias (CISG), incorporada no 

ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto nº 8.327/14. Diz ele que na 

interpretação da CISG ter-se-ão em conta seu caráter internacional e a necessidade de 

promover a uniformidade de sua aplicação, bem como de assegurar o respeito à boa fé no 

comércio internacional. A diferença é sutil, mas evidencia que a interpretação deve ser 

levada à observância da boa-fé, e não que o contrato deve ser interpretado através da boa-

fé. Relega a boa-fé a momento posterior, demonstrando que existem outras prioridades 

axiológicas que identicamente devem ser respeitadas
594

, como a eficiência econômica. 

 Importante dizer que o que se está afirmar aqui não se confunde com o que ocorre 

com o sistema de common law em que não há um dever geral de boa-fé. Com certeza no 

ordenamento jurídico brasileiro ele está presente. Ocorre que a boa-fé pode, além do mais, 

ter uma função bastante específica que é apontada pela Análise Econômica do Direito no 

direito estadunidense: evitar a exploração da posição de monopólio temporário que um dos 

contratantes por vezes obtém durante a execução do contrato
595

. 

 Não se pode confundir o inadimplemento, com suas respectivas sanções 

previamente estabelecidas pela responsabilidade contratual, com o oportunismo que 

extrema o conceito de má-fé
596

. A inexecução culposa possui consequências próprias que 

não se confundem com a intenção de enganar ou prejudicar a parte contrária, que faz com 

que atraia outras consequências jurídicas muito mais severas.  

 Esta distinção é essencial quando se compreende que é importante que se reconheça 

que não há incompatibilidade da teoria do inadimplemento eficiente com o ordenamento 

jurídico brasileiro. O que há, em verdade, são situações práticas que impedem a sua 

incidência, algo que ocorre com toda e qualquer norma jurídica que não se subsuma com o 

caso concreto.  
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 Relegar ao plano do cumprimento a eficiência é adequar a tutela jurídica para a 

proteção tanto da vítima do inadimplemento quanto dos interesses do inadimplente. Evita-

se que, sob o pretexto de estar aplicando o princípio da boa-fé, tutele equivocadamente 

interesses que apenas forçam a continuidade de um negócio que, se cumprido, não se 

traduz em qualquer eficiência econômica
597

. 

 Vide o caso do duty to mitigate the loss trabalhado no Capítulo 4. Trata-se de tutela 

favorável aos interesses do devedor que não pode ser prejudicado pela má-fé do credor que 

não mitiga o seu próprio prejuízo, quando forem evitáveis. É a busca pelo equilíbrio 

contratual
598

, em que o Direito – especificamente o princípio da boa-fé objetiva – tutela 

todos os envolvidos, impondo-lhes ônus e deveres independentemente de estarem em 

posição de recebimento de um crédito ou pagamento de um débito. 

 Com o inadimplemento eficiente, à vista disso, deve-se ter em mente o mesmo 

objetivo: a tutela pelo princípio da boa-fé, impondo tais ônus e deveres somente se alarga 

até que o cumprimento seja interessante para todos, impedindo qualquer intenção de 

prejudicar ou comportamento neste sentido. Afastado de tais premissas, havendo alocação 

ineficiente de recursos, não se deve admitir o uso da boa-fé para uma correção valorativa 

sem que se leve em consideração outros interesses metajurídicos que, contraditoriamente, a 

boa-fé serve de porta de entrada para a ressistematização do ordenamento jurídico
599

.  

 

 5.1.1.1. O comportamento oportunista como contrário à boa-fé e à eficiência 

 

 Em diversas passagens deste estudo já se fez alusão à necessária diferenciação que 

deve ser feita entre o inadimplemento eficiente e o comportamento oportunista. Com 

efeito, consoante visto no item 2.5.4. do Capítulo 2, muito se faz confusão entre as duas 

circunstâncias, sendo suscitada indevida crítica ao inadimplemento eficiente. 

 Como bem exemplifica Ejan Mackaay
600

, o dilema do prisioneiro (explicado no 

item 1.2.3.1. do Capítulo 1) expõe bem o problema do oportunismo. Corresponde a um dos 
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prisioneiros confessar o crime, delatando seu comparsa, enquanto que este resolve negar o 

crime. Somente aquele que confessou é que será beneficiado pela isenção de pena, 

enquanto o que se negou a falar será condenando à pena mais severa das previstas. Há com 

isso a privação de um dos jogadores de um ganho no sentido de Pareto, por ausência de 

cooperação em longo prazo. 

 A supracitada confusão entre inadimplemento eficiente e oportunismo é derivada da 

valoração negativa que se faz de um encerramento de um vínculo contratual 

voluntariamente. Informalmente, existe um consenso geral de que qualquer que seja a 

extinção do vínculo sem que tenha havido o adimplemento da obrigação principal, é uma 

extinção ruim. É o que Steve Thel e Peter Siegelman afirmam: a intenção de quebrar uma 

promessa não faz com que ela seja necessariamente prejudicial
601

. 

 Os críticos focam muito na frustração do credor, mas não dão a mesma atenção 

para o fato de que para a quebra ser considerada eficiente, deverá obrigatoriamente a 

indenização ser integral. Ou seja, não haverá desamparo ao credor, pois ele receberá a 

reparação de todas as suas perdas e danos, já que é necessário que o devedor internalize 

tais prejuízos. 

 No item 2.5.4. do Capítulo 2 já apresentamos todos os problemas decorrentes do 

comportamento oportunista e as consequências dentro do direito estadunidense. 

Interessante agora retomá-los e ver a compatibilidade de suas consequências dentro do 

direito brasileiro.  

 Uma crítica feita e que deixa bastante evidente a contradição da confusão entre o 

inadimplemento oportunista e o inadimplemento eficiente é que aquele, na verdade, 

promove a ineficiência. A redistribuição dos recursos não aumentam os ganhos ou não 

deixam que nenhuma das partes tenha perdas. Ao contrário: o oportunismo redistribui de 

maneira que apenas o inadimplente tenha ganhos. Em um cenário de desconfiança, 

recursos que poderiam ser utilizados para maximizar o cumprimento do contrato ou serem 

alocados em operações mais eficientes, acabarão sendo usados como garantias contra o 

oportunismo. E aqueles que desejam praticar o inadimplemento oportunista, investirão em 
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instrumentos para que isto ocorra sem que lhes atraia consequências negativas
602

. Ou seja, 

pelos dois lados haverá alocação ineficiente de recursos. 

 Isto faz com que, assim como acontece no direito estadunidense, haja custos sociais 

pelo incremento de desconfiança que criará quando da busca futura por novos parceiros 

econômicos. Ao invés de se presumir a boa-fé – condição esta cristalizada no ordenamento 

jurídico brasileiro –, inverte-se a lógica para se presumir a má-fé. E, com isso, as partes já 

se preparam de antemão contra as adversidades que porventura possam ocorrer. 

 Se há dúvidas no direito estadunidense sobre qual remédio deve ser utilizado para 

conter o inadimplemento oportunista
603

, parece que no direito brasileiro a dúvida não é tão 

relevante. Conforme já visto anteriormente no Capítulo 3, a violação ao princípio da boa-fé 

enseja o pagamento de indenização. E no Capítulo 4, viu-se que, além das perdas e danos 

patrimoniais que podem resultar de tal violação, ainda há a admissão do pagamento de 

indenização por danos extrapatrimoniais, mesmo que o dever de indenizar se origine de 

responsabilidade contratual. Logo, não parece haver dúvidas que o comportamento 

oportunista no direito brasileiro é equiparado à má-fé, atraindo todas as consequências 

gravosas previstas quando constatada. 

 O grande problema está na identificação do que seria um comportamento 

oportunista e um comportamento em prol da eficiência a ponto de se estabelecer algumas 

diretrizes que censurem aquela ou, até mesmo, produza uma solução efetiva. Algumas 

evidências podem ser úteis para tanto. 

 A primeira é caracterizada pela exploração das vulnerabilidades da parte 

contrária
604

. O oportunista verificará uma oportunidade de se valer de uma fraqueza do 

outro contratante para lucrar, situação esta que nunca ocorreria caso a vulnerabilidade não 

existisse. É, pois, o comportamento malicioso que poderá inclusive ensejar a anulação do 

contrato, em razão dos vícios de dolo e lesão, por exemplo. 

 Maneira de exploração de vulnerabilidades é a assimetria informacional existente 

entre as partes. Pode ocorrer por conta de o devedor ter mais informações que o credor em 

todo o desdobramento do vínculo contratual, o que pode ter fonte já na diferença de 
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poderes de negociação entre as partes. Ou por razões circunstanciais ou temporárias, que 

abram espaço para um comportamento oportunista
605

. Assim, é possível que o oportunismo 

surja ex ante ou ex post. Ex ante quando a parte não teria celebrado o contrato se estivesse 

devidamente informada; ex post quando uma situação não prevista é explorada por uma 

das partes em detrimento da outra. 

 Outra evidência está no valor agregado de bem-estar da operação. Em um 

inadimplemento eficiente, o descumprimento aumenta o bem-estar conjunto das partes, 

pois do devedor aumentou e do credor, se não aumentou, não houve diminuição. Vide, 

neste sentido, a tabela de ganhos em conjunto do item 4.9. do Capítulo 4. No 

inadimplemento oportunista não: está nele ausente o incremento no valor agregado do 

bem-estar trazido pelo contrato, porque o devedor terá ganhado – acima do que deveria, 

inclusive – e o credor terá diminuição em seu bem-estar
606

. O proveito do devedor acaba 

sendo às expensas do credor
607

. 

 Terceira evidência está na gravidade do comportamento que, para ser oportunista, 

deve ser de intensidade suficiente para atrair a intervenção Estatal. Precisa-se que o entrave 

havido não derive de mera negociação mal feita, em que não houve os cuidados 

necessários sobre as obrigações contraídas. Afinal, trata-se aí de culpa da própria vítima 

das cláusulas mal negociadas, que se submeteu a um contrato que para ela é ineficiente por 

não prestar o mínimo de atenção às disposições contratuais que estava se submetendo. Se 

não estiver diante de tal hipótese, se torna caso de correção do contrato pelo magistrado, à 

luz da boa-fé. 

 Note-se que o combate ao oportunismo é apenas um dos desdobramentos da boa-fé. 

Com efeito, se em alguns sistemas de common law a função da boa-fé ainda se limita a 

isto, não tendo uma sistematização que a permita ser entendida como um princípio geral
608

, 

no Brasil, seguindo a tradição alemã, a boa-fé é muito mais extensa. Por isso que não se 

quer aqui defender uma limitação da boa-fé ao mero combate ao oportunismo, mas 

estendê-la a ele, mantendo incólumes suas demais irradiações.  
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 Logo, oportunismo deve ser compreendido, em termos jurídicos, como uma das 

facetas da má-fé. E que, baseando-nos no entendimento de Ejan Mackaay
609

 e adicionando 

contribuições próprias, pode ser identificado a partir da (a) assimetria de informações ou de 

poder entre as partes, (b) explorada por quem dela é favorecido para dela extrair vantagens 

em detrimento da parte contrária a ponto de (c) atrair a intervenção Estatal e de incentivar 

medidas futuras de proteção contra este comportamento. 

 

 5.1.2. A função interpretativa e o inadimplemento eficiente 

 

 Em sua função interpretativa, a boa-fé busca a interpretação das cláusulas 

contratuais que mais se aproxime da verdadeira intenção das partes sem, principalmente, se 

olvidar do que é justo, honesto e leal entre as partes. Ademais, a função interpretativa serve 

para sanar ambiguidades, obscuridades e lacunas do negócio, revelando cláusulas não 

expressas no negócio, mas presentes em seu conteúdo global
610

. Inclusive, quando se diz 

que a boa-fé sanará lacunas, integrando elementos que nele deveriam estar presentes, faz-

se presente decorrência da função interpretativa: a função de colmatação
611

. No Código 

Civil, a função interpretativa está presente no artigo 113, impondo que os negócios 

jurídicos sejam interpretados conforme os ditames da boa-fé. 

 Já se destacou alhures que a interpretação também pode ter como objetivo a boa-fé, 

conforme o artigo 7º da Convenção das Nações Unidas Sobre Contratos de Compra e 

Venda Internacional de Mercadorias (CISG), incorporada no ordenamento jurídico 

brasileiro por força do Decreto nº 8.327/14. Neste sentido, no Brasil a boa-fé ganha 

contornos tanto de regrar a própria interpretação como ser o objetivo desta.  

 Poder-se-ia afirmar que este último caso só deve ser observado quando se está 

diante de um contrato internacional de compra e venda de mercadorias. O argumento não 

só é falacioso como importa em risco de redução do alcance de tão caro princípio ao nosso 

sistema. Como dito no início deste capítulo, independentemente da concepção que se tem 
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sobre os princípios jurídicos, eles levam a ideais tutelados pelo ordenamento jurídico. 

Logo, há um objetivo neles a ser alcançado.  

 O princípio da boa-fé pavimenta o caminho para se chegar a uma relação jurídica 

honesta, proba, leal, cooperativa. Se assim se compõe, se instrumentaliza e se efetiva o 

princípio da boa-fé, não há dúvidas de que ela deva ser levada em conta tanto para 

interpretar o negócio jurídico como também sendo um objetivo a ser alcançado em prol do 

bem-estar dos contratantes. 

 Por isso, a boa-fé não pode estar dissonante de outros importantes valores
612

 que 

permeiam a relação contratual que, vale dizer de interesse a este estudo, um deles é a 

eficiência econômica. Entendimento contrário leva a uma interpretação ineficiente, 

geradora de custos irrecuperáveis (sunk costs), como definido pela Economia 

Comportamental
613

. 

 A função interpretativa da boa-fé deve caminhar em consonância com a eficiência. 

Sendo o encerramento do vínculo a melhor opção para as partes, gerando ganhos de bem-

estar conjuntos em um sentido de Pareto, a boa-fé não pode servir de vetor interpretativo 

para a manutenção da avença simplesmente porque assim foi prometido. É, nitidamente, 

importante que se cumpra o que foi prometido, desde que ainda seja interessante para 

todos. Não pode um pacto, com grande peso por razões de uma moralidade míope, 

prevalecer sobre o bem-estar de todos os envolvidos. 

  

 5.1.3. A função criadora de deveres jurídicos anexos e o inadimplemento 

eficiente 

   

 Conhecidos similarmente como condições subentendidas
614

 ou deveres acessórios 

de conduta
615

, os deveres jurídicos anexos são criados pelo princípio da boa-fé com o 

escopo de proteger a avença havida entre as partes. Como os alemães bem designaram, são 
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deveres além da obrigação principal (Nebenpflichten), que acompanham o negócio desde a 

sua fase pré-contratual até depois de seu exaurimento, no período pós-contratual
616

. 

 A proteção imposta por tais deveres refletem no cumprimento integral do negócio, 

isto é, servindo de escudo tanto aos contratantes quanto aos bens envolvidos, os deveres 

jurídicos anexos contribuem para que não haja o mero adimplemento formal, mas que 

substancialmente as partes imprimam os melhores esforços possíveis para que se realize o 

pactuado. Assim, não servem à realização da obrigação principal, mas protegem interesses 

correlatos e subjacentes, que ao final contribuem para a satisfação da obrigação principal. 

 Não há um rol taxativo de deveres jurídicos anexos. E nem poderia ser assim, já 

que tal medida limitaria o alcance do princípio da boa-fé, o que faria com que novos casos, 

além da imaginação do intérprete legal, ficassem desamparados. Neste diapasão, costuma-

se traçar um rol exemplificativo de deveres jurídicos anexos. Seguimos as lições de 

Garcia
617

, Martins-Costa
618

 e Cordeiro
619

 e enumeramos os seguintes deveres jurídicos 

anexos: dever de cuidado ou proteção, deveres de lealdade e confiança recíproca, deveres 

de confidencialidade e omissão, dever de informação e dever de cooperação. Tem especial 

importância para o inadimplemento eficiente os deveres de lealdade e confiança recíprocas, 

informação e de cooperação, os quais daremos destaque a seguir, sem prejuízo de breves 

menções aos demais deveres, quando pertinente. 

 

 5.1.3.1. Deveres de lealdade e confiança recíprocas e inadimplemento eficiente 

 

 A lealdade e confiança recíprocas são entendidas como a fidelidade ao que fora 

assumido pelas partes. São deveres que se baseiam na transparência e verdade do que fora 

manifestado, havendo sintonia entre o expresso e o praticado.  

 Ao contrário do que ocorre com outros deveres, como o de confidencialidade, os 

deveres de lealdade e confiança recíprocas são mais perceptíveis na sua violação ao invés 
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de ser notáveis a priori
620

. Exemplo nítido é o desdobramento da proibição do venire 

contra factum proprium, em que a parte se comporta de maneira contraditória, praticando 

aquilo que certificou à parte contrária que não realizaria. Um comportamento desleal, 

portanto, contrário a um agir diligente. 

 Confiança é essencial para a celebração de um contrato e sua execução. Torna-se 

um incentivo para a parte cumprir o avençado da melhor forma possível e com respeito a 

todos os demais deveres jurídicos anexos. Propicia a eficiência da operação não somente 

por si só considerada, mas cria externalidades positivas como incremento na reputação e 

movimentação da economia pela qualidade das prestações cumpridas. 

 A ausência de confiança, ao contrário, torna temerária a relação contratual. Com 

efeito, partes que não têm confiança e lealdade recíprocas investirão em medidas para se 

precaver de manobras danosas da parte contrária. Haverá constantemente o temor do 

inadimplemento, do comportamento lesivo, da violação ao patrimônio.  

 Poder-se-ia questionar se o inadimplemento eficiente não seria uma violação aos 

deveres de confiança e lealdade. A resposta é negativa, tendo em vista que a dúvida surge 

da confusão com o comportamento oportunista. Em consonância com o que foi tratado no 

Capítulo 2, é o inadimplemento oportunista que cria custos sociais e, por conseguinte, 

reduzem a confiança da parte contrária e de futuros parceiros econômicos. 

 O inadimplemento eficiente não tem a intenção de enganar a parte contrária, de se 

comportar contraditoriamente. Na verdade, é o desfazimento de um vínculo que não mais 

opera eficientemente, que não trará a devida alocação de recursos que atenda aos interesses 

de todos os envolvidos. Como se verá nos itens adiante, não é um desvirtuamento que 

permita operações às escondidas, com o fito de surpreender o outro contratante. É o 

oposto: a lealdade e a confiança se confirmam com a conduta transparente da parte que 

deseja encerrar o vínculo de assim informar, de indenizar integralmente, de cumprir todas 

as etapas para a extinção do contrato.  

 Não se nega que possa haver animosidade entre as partes após o término. É, 

inclusive, natural que assim aconteça em certas ocasiões. Só que tanto no âmbito jurídico 

quanto no âmbito econômico, o inadimplemento eficiente não ensejará questionamentos, 

pois tudo o que é juridicamente exigível foi cumprido, e tudo o que economicamente 
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precisaria ser ressarcido, igualmente foi. Houve definitivamente a correta realocação 

eficiente dos recursos, diferente do que ocorreria em um comportamento oportunista que a 

redistribuição só beneficiaria o inadimplente. 

 

 5.1.3.2. Dever de informar e inadimplemento eficiente 

  

 Se a autonomia da vontade é basilar para o Direito Contratual, ao mesmo tempo 

não se pode dizer que ela pode ser exercida sem quaisquer limitações. Sem prejuízo das 

demais existentes no ordenamento jurídico, como a função social do contrato, por 

exemplo, o dever de informação impõe uma preocupação adicional aos contratantes: 

informar as circunstâncias que rodeiam o contrato e suas peculiaridades. Assim, o dever de 

informação estabelecido pelo princípio da boa-fé é um instrumento excelente para a 

redução da informação assimétrica, mantendo ou recuperando a igualdade entre as partes 

contratantes
621

. 

 Neste sentido, o cumprimento do dever de informação colabora para o 

adimplemento satisfatório, bem como proteger contra danos que porventura adviriam do 

próprio contrato. E em um mundo cada vez mais conectado, informação é valiosa 

commodity que necessariamente deve ser tratada com cuidado e atenção, assim como visto 

no item 1.2.3.3. do Capítulo 1. 

 Importante destacar no dever de informar que, apesar de atuar em todas as fases 

contratuais, ele ganha especial relevância e urgência no período pré-contratual. Afinal, é 

com a informação que os negociantes avaliarão os riscos da contratação e farão a exata 

mensuração da alocação de seus recursos conforme seus interesses. No período pré-

contratual é que as partes criam laços de confiança, estabelecendo quais serão as estruturas 

do negócio que virá a ser celebrado. Há notável incremento do nível de lealdade com a 

informação
622

. 

 O dever de informação, dessa maneira, possui três funções primordiais. A primeira, 

ativamente informar a parte contrária sobre tudo que pode impactar positiva ou 
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negativamente o contrato. A segunda, vedar a informação falseada ou falsa, evitando o erro 

ou o intencional engano de uma dos contratantes. A terceira, impedir o silêncio sobre 

elementos que a parte contrária teria interesse em conhecer
623

. 

 Ativamente informar significa dizer que não se trata de uma simples exposição da 

coisa se a circunstância permitir que se faça mais que isto. Em outras palavras, é preciso 

que haja diálogo, exposição de características, condições, ressalvas, experimentação, 

orientações; o que for preciso para que haja o substancial cumprimento do dever de 

informar e, por conseguinte, do princípio da boa-fé. 

 A sinalização, trabalhada no Capítulo 1, item 1.2.3.3. não deixa de ser um meio de 

transmitir informação. Com efeito, apresentar garantias e dados adicionais que impactam 

sobre o contrato é uma maneira de conquistar a confiança da parte contrária e, 

consequentemente, cumprir com o dever de informar. 

 Por outro lado, exigir unilateralmente a prestação de informação não é medida de 

justiça. O receptor do mesmo modo precisa realizar algum esforço para conquistá-las
624

. 

Neste sentido é que se diz que ao lado do dever de informar, há igualmente o dever de se 

informar, o que se coaduna com o instituto da detecção estudado no mesmo item 

supracitado.  

 Não há espaço, por conseguinte, para as partes ficarem passivamente aguardando a 

prestação de informações e, se não prestadas, pleitearem indenização. É preciso que elas 

igualmente busquem aquilo que estiver ao seu alcance, sem que se traduza em um esforço 

desarrazoado. Tanto que aquilo que é dever da parte de se informar por si só torna 

inexigível uma postura ativa da outra, pois se trata de informação que aquela já sabe ou 

deveria saber
625

. 

 Então, por exemplo, se há uma oferta de uma mercadoria por um preço baixo, a 

parte contrária não é obrigada a informar que o preço está baixo demais. Agir com boa-fé, 
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cumprindo o dever de informar, não é o mesmo que ser altruísta. É permitido lucrar com a 

assimetria de informações
626

. O que não pode é maliciosamente induzir o outro a erro. 

 Em se tratando de limitações ao dever de informar, alguns interessantes critérios 

complementares à lei expostos por Judith Martins-Costa
627

 ajudam a medir a intensidade 

de sua concreção. Resumidamente, além da hipótese já aventada no parágrafo anterior, 

também aponta que a informação deve ser pertinente e útil ao contratante a quem deve ser 

transmitida, a averiguação deve ser feita em concreto, não há um contraditório dever de 

não confiar (haja vista que só ampliaria a assimetria informacional) e a informação pré-

contratual está polarizada para que permita a finalidade de consentimento informado a 

contratar. Adicione-se, ainda, o dever de sigilo e confidencialidade, intrínseco ao princípio 

da boa-fé como dever jurídico anexo. 

 Enéas Costa Garcia
628

 destaca também a oportunidade do negócio como limite para 

o dever de informação. A parte não está obrigada a revelar todo e qualquer elemento que 

compõe ou comporá o negócio. Nisto se relaciona o critério da utilidade e pertinência da 

informação para a parte contrária. Não significa, todavia, ser fácil definir previamente 

aquilo que deve ou não ser transmitido. Dependerá do caso concreto, da sua relação com as 

concretizações e contextualizações de elementos de privacidade, intimidade, autonomia, 

dentre outros. 

 Disto surge o imprescindível questionamento se a negociação com terceiro e até a 

celebração de contrato com ele deve ser informado para se fazer uso do inadimplemento 

eficiente. Não se afasta a verificação de cada caso e suas especificidades para se dar uma 

resposta definitiva, mas se deve levar em consideração duas situações distintas. A primeira, 

que o contato com terceiro pode se dar após o inadimplemento e a indenização. Logo, não 

há o que falar acerca de dever de informação, tendo em vista que o vínculo já está desfeito. 

A segunda, se feito depois do inadimplemento ou, ainda, durante o período de manutenção 

da avença, amplamente pode-se dizer que as negociações estão dentro da oportunidade do 

negócio, intrínseca às atividades de qualquer contratante. Logo, informar tratativas 

preliminares com terceiro parece se mostrar interessante para sinalizar um interesse em 

uma renegociação (consoante visto no item 4.8. do Capítulo 4) e, com isso, evitar o 
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encerramento do vínculo contratual, tornando eficiente aquilo que só seria caso houvesse a 

quebra. Por isso, inclusive, que é importante que haja um dever de renegociação, nos 

moldes defendidos no capítulo anterior, pois se negada, abre a possibilidade de o 

contratante buscar oportunidades que aloquem eficientemente seus recursos. 

 Novamente, é preciso avaliar a conveniência de uma renegociação diante da 

situação, para que identicamente não se transfigure em uma medida de má-fé para forçar 

condições contratuais favoráveis em detrimento da parte contrária. A sinalização para a 

renegociação dependerá já de um desequilíbrio entre as partes e não um meio de se auferir 

indevidamente lucros de um vínculo já equilibrado. 

 Não sendo possível a renegociação e estando devidamente informado da existência 

de melhor oportunidade com terceiro, se entende que é possível a celebração definitiva do 

contrat. Consequentemente, todos os efeitos da extinção do contrato devem ser cumpridos 

para que haja a correta realocação dos recursos e ninguém seja prejudicado, ficando em 

situação pior do que estava antes da celebração da avença. Caso contrário, se tratará de 

comportamento oportunista, merecendo a devida punição nos termos legais. 

 Uma ressalva, no entanto, é preciso ser feita. Caso o terceiro tenha conhecimento 

do vínculo entre os contratantes, seu comportamento pode ser entendido como de má-fé e 

contrário à função social do contrato. Isto porque conforme a teoria do terceiro cúmplice, 

que será estudada com maior detalhamento adiante, o crédito é identicamente submetido a 

uma tutela externa, ultrapassando o mero efeito relativo às partes tradicionalmente 

entendido em relações contratuais. Então, se o terceiro tem conhecimento ou, diante das 

circunstâncias, era exigível que tivesse acerca do contrato original, negociar com um dos 

contratantes pode atrair para si responsabilidade e, consequentemente, dever de indenizar. 

 Comportamento igualmente oportunista e violador da boa-fé é o falseamento das 

informações prestadas, isto é, a modificação de certos aspectos para esconder a realidade 

ou a total mentira, ambos com o objetivo de levar a uma falsa leitura da realidade. Como 

dito alhures no item sobre os deveres de lealdade e confiança, a mentira aumenta os custos 

pelo investimento em instrumentos de prevenção contra danos. Encarecem, pois, o 

contrato. 

 

O comportamento honesto não implica gasto, mas sim economia, tanto para o 

agente (que atuará conforme as regras) quanto para o mercado como um todo, 
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que tenderá a diminuir a incidência de custos de transação pelo aumento do grau 

de certeza e de previsibilidade
629

. 

 

 Ao tratar anteriormente da distinção entre comportamento oportunista e o 

inadimplemento eficiente, foi destacada a importância da informação para a separação de 

ambos os institutos. O descumprimento do dever de informar, ampliando a assimetria, 

incrementa a probabilidade de a quebra ser oportunista, tendo em vista que haverá um 

déficit de informações essenciais ao negócio que uma das partes estará alheia. Neste 

sentido, descumprir o dever de informar – isto é, violar o princípio da boa-fé – é criar um 

obstáculo para o inadimplemento eficiente e ampliar as chances de ser reconhecida como 

de má-fé, ensejando indenização complementar nos termos legais. 

 

 5.1.3.3. Dever de cooperação e inadimplemento eficiente 

 

 Cooperar conduz à ideia de colaboração, assistência, para se chegar a um objetivo 

comum aos que mutuamente se auxiliam. Entendimento popular defende que quando existe 

cooperação se chega mais longe ou mais rapidamente ao objetivo perseguido. Sendo 

verdadeiro ou não, o princípio da boa-fé determina como um de seus deveres jurídicos 

anexos o dever de cooperação. 

 Não é difícil imaginar o benefício que a cooperação traz para um contrato. Pode-se 

dizer que traz facilidades nas tratativas, já que acarreta em maior transparência e 

sinceridade naquilo que é transmitido. O que não deixa de tornar os argumentos, na 

divergência, mais qualificados e com intuito conciliatório. A cooperação, pois, fomenta até 

mesmo um embate mais saudável, com redução do efeito de dotação (endowment effect), 

trabalhado pela Economia Comportamental e já estudado no Capítulo 1, item 1.2.3.4. 

Afinal, com a cooperação mútua, a construção de um projeto que resulte em ganhos para 

todas as partes é muito mais provável e, com isso, há significativa redução da aversão à 

perda
630

, tornando mais fácil haver concessões mútuas em prol da maximização de um 

bem-estar agregado. 
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 Foi visto também no item 1.2.3.1. do Capítulo 1 os benefícios que a cooperação 

produz através do instrumental da Teoria dos Jogos. A característica cooperativa da tit-for-

tat, retribuindo as posturas da parte contrária se mostrou a estratégia mais eficiente e 

vitoriosa. A repetição de jogadas com colaboração só traz benefícios a todos, enquanto que 

a exploração e o oportunismo, ainda que pontuais, fazem com que em longo prazo aquele 

que os perpetrou sofra consequências negativas. 

 A postura cooperativa igualmente produz efeitos na execução do próprio contrato, 

já que faz com que suas obrigações sejam cumpridas da melhor maneira possível. E da 

melhor maneira, vale dizer, envolve adicionalmente o cumprimento com eficiência, além 

de outros importantes vetores como atenção e probidade. Cooperar impede que haja não só 

a violação do objeto principal do pacto, mas igualmente uma violação positiva do contrato, 

como estudado no item 3.5. do Capítulo 3. Além disso, em termos econômicos, impede 

que o contrato seja cumprido de maneira que não permita que as partes aufiram algum 

benefício dele. Cooperar, assim, é ser eficiente investindo os melhores esforços, sem que 

isto acarrete em exigência de conduta desproporcional dada a realidade dos contratantes 

diante das circunstâncias do caso. Ou, ainda, sem que se exija uma “cooperação 

sentimental”, como um dever de ingenuidade na relação contratual
631

. 

 O dever de cooperação não é condicional, no sentido de que só se coopera enquanto 

o outro identicamente o faz, como se escambo fosse
632

. Não é, por isso, admissível a 

invocação de um exceptio non adimpleti contractus com o fito de se eximir de cumpri-lo. 

Como o princípio da boa-fé deve ser observado em toda a relação obrigacional, é imposto 

às partes o seu cumprimento independentemente da conduta da parte contrária
633

. 

  Uma peculiaridade apontada por Enéas Costa Garcia
634

 acerca do dever de 

cooperação é que ele é bem mais abrangente que os demais deveres jurídicos anexos, sem 

que se limite a somente reproduzi-los. Coopera-se informando a parte contrária, sendo fiel 

aos compromissos assumidos, zelando pelo patrimônio do outro, não revelando dados 

confidenciais. 
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 A transcendência do dever de cooperação dos demais deveres jurídicos anexos foi 

observada por Eduardo Tomasevicius Filho
635

, quem apresenta como condutas esperadas 

no exercício do dever de cooperação a facilitação do adimplemento, a realização da melhor 

e mais simples maneira e a manutenção da prestação interessante. As duas primeiras 

condutas já foram brevemente explicadas alhures quando foram traçados os contornos do 

dever de cooperação. Resta explicar que quando se diz que através do dever de cooperação 

se deve manter a prestação interessante, significa que a parte deve continuar a tornar a 

prestação atrativa, uma oferta que desperte na outra a vontade de manter o pactuado e 

cumprir devidamente sua contraprestação. É forma de impedir o inadimplemento ou o 

adimplemento defeituoso.  

 Assim como ocorre com os demais deveres jurídicos anexos, o dever de cooperação 

pode ser violado de várias maneiras. Ele, todavia, mereceu detida atenção de Emilio Betti 

em sua obra Teoria Generale delle Obbligazioni, que dedicou parte dela para discutir a 

chamada crise no dever de cooperação. Aduz, preliminarmente, não ser um problema 

próprio das obrigações, mas um fenômeno que se espalha por todas as relações sociais, que 

se formou em razão da gigantesca expansão de um instrumental que especializa e 

fragmenta intensamente o conhecimento, pouco se preocupando com o todo e, sobretudo, o 

ser humano
636

. 

 Nesta crise de cooperação entre as pessoas, Betti identifica quatro modalidades 

patológicas para as obrigações: cooperação extorquida ou fraudada, cooperação forçada ou 

chantageada, cooperação sub-rogada e cooperação recusada. 

 Na denominada cooperação extorquida ou fraudada, a distorção da cooperação 

ocorre em razão de violência ou fraude. A parte contrária não manifesta livremente a sua 

vontade e, por ser um consentimento viciado pelo dolo ou coação, não há que se falar em 

verdadeira cooperação. 

 A segunda modalidade, a cooperação forçada ou chantageada, se caracteriza pela 

imposição de uma obrigação desproporcional, em razão da necessidade da outra parte. 

Assim como previsto no ordenamento jurídico brasileiro com a lesão e o estado de perigo, 

há a exigência de uma prestação nitidamente desequilibrada se comparada com a 
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contraprestação. Para se salvar de perigo ou por mera ignorância, uma das partes aceita 

vínculo obrigacional extremamente desvantajoso.  

 No caso da cooperação sub-rogada, a obrigação exigida de uma das partes é 

realizada por terceiro, haja vista que o devedor se negou a cumpri-la. Assim, por se tratar 

de uma obrigação fungível, é possível que terceiro a cumpra às expensas do inadimplente. 

Se a obrigação for infungível, exige-se satisfação equivalente, como a conversão em 

dinheiro. Neste caso, a patologia cooperativa consiste na má vontade ou inobservância dos 

deveres próprios da relação obrigacional, posicionamento diametralmente oposto ao que o 

princípio da boa-fé exige. 

 A última modalidade é a cooperação recusada, na qual, como o próprio nome diz, 

há recusa da parte em cumprir com sua obrigação, com ou sem razão no Direito. Conforme 

esclarece Betti
637

, assim como pode haver a voluntária inadimplência pelo simples fato de 

a parte não querer cumprir com o pactuado, pode haver também aquela justificada diante 

do comportamento indevido da parte contrária. 

 A primeira acepção é a consequência ordinária da inobservância do dever de 

cooperação, em que a parte contrária terá que cumprir forçadamente a obrigação ou 

indenizar por perdas e danos. É a recusa sem motivo justo e em desconformidade com as 

hipóteses permitidas pela legislação. 

 A segunda acepção possui convergência com as finalidades do Direito, haja vista 

que a cooperação é recusada pelo motivo legítimo de a parte contrária agir em 

desconformidade com o ordenamento jurídico. Trata-se da hipótese, por exemplo, da 

exceptio non adimpleti contractus. 

 Em uma reflexão sobre o inadimplemento eficiente, aqueles que se posicionam 

contrariamente à sua adoção o encaixariam como uma forma de cooperação recusada, na 

sua primeira acepção apresentada. Afinal, tratar-se-ia de uma voluntária inadimplência por 

motivo não causado pela parte contrária. Sendo assim, o inadimplemento eficiente ainda 

deveria ser encarado como uma patologia ao dever de cooperação, merecendo as 

consequências jurídicas correspondentes já que não promoveria, efetivamente, uma 

operação com eficiência econômica. 
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 A conclusão, contudo, não é verdadeira. Não se está tratando de uma hipótese de 

oportunismo. Tampouco, na esteira de Trimarchi
638

, de interferência de terceiro para 

induzimento ao inadimplemento. Há uma escolha consciente, determinada, sem intenção 

de prejudicar a parte contrária, de descumprir o negócio em favor de uma melhor oferta, 

em que os recursos estarão alocados aonde serão mais eficientes economicamente.  

 Como efeito, há a liberação da parte prejudicada para buscar outro contratante, o 

que paradoxalmente surge como um cumprimento do dever de cooperação. Não será 

necessária a forçada execução de um negócio ineficiente apenas em favor de uma 

homenagem às promessas feitas anteriormente. Todos estarão liberados para investir 

naquilo que melhor atenda aos seus interesses com a devida compensação realizada, seja 

pela prestação específica, seja pela conversão em perdas e danos. 

 Por isso, não há em casos em que se aplica a teoria do inadimplemento eficiente do 

contrato uma violação ao dever de cooperação. Coopera-se por não dar continuidade em 

um negócio ineficiente, que não atende mais a sua finalidade de promover benefícios para 

os envolvidos. Não há uma contribuição com o agravamento de uma crise social que se 

preocupa apenas com o instrumental, mas o utiliza para a máxima extração das 

potencialidades das relações contratuais. 

 Emilio Betti pode não ter tratado do inadimplemento eficiente em sua obra, mas ele 

não deixou de verificar o escopo socioeconômico da prestação
639

. Defende com razão que 

a prestação, além dos elementos exteriores que a diversificam, consiste em proporcionar 

um bem ao credor; concedê-lo uma utilidade satisfazendo um interesse através da 

cooperação. A atitude do devedor de dar, fazer ou não fazer destina-se a um efeito 

socialmente apreciável, um comportamento de cooperação para conduzir o credor a uma 

vantagem. 

 Este escopo socioeconômico de interesses e expectativas ganha papel relevante para 

a efficient breach na medida em que evidencia que as partes ligadas pelo vínculo 

obrigacional devem ter interesse (econômico) de mantê-lo. A relação é jurídica, mas deve 

cumprir sua função socioeconômica: a fonte jurídica da obrigação deve estar ligada à causa 

socioeconômica da relação de obrigação constituída, a qual ensejará uma prestação como 

objetivo econômico imediato para satisfação dos interesses do credor no conteúdo 
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econômico da prestação
640

. Ora, se o interesse econômico daquele vínculo desaparece – 

lembrando que se aborda uma relação sinalagmática – com o desejo de uma das partes 

descumprir o contrato para se relacionar com terceiro, não há razão para a prestação 

econômica. Logo, a função socioeconômica não mais existe e, consequentemente, cessa o 

porquê do vínculo jurídico obrigacional. 

 Um problema levantado por Robert Cooter e Ariel Porat
641

 e já mencionado no item 

2.5.5. do Capítulo 2 é a questão dos incentivos para a cooperação quando se está diante do 

inadimplemento eficiente. Os autores defendem que a reparação integral dos danos da 

vítima diminui a probabilidade de sua cooperação, tendo em vista que a indiferença entre o 

cumprimento ou não da obrigação não faz com que ninguém se esforce o máximo possível 

para executar o pactuado. E isto se agrava caso a violação à cooperação não puder ser 

constatada facilmente. Para os autores, então, uma saída é não compensar integralmente a 

vítima, pois incentivaria o adimplemento, gerando maiores ganhos. Outra é a contratação 

do chamado serviço de “antisseguro
642

”. 

 O argumento talvez faça mais sentido dentro do sistema de common law em razão 

da inexistência de um princípio geral de boa-fé, consoante já discorrido alhures. Como no 

ordenamento jurídico brasileiro é cogente o princípio da boa-fé, norma que impõe o dever 

de cooperação, sua inobservância na verdade agravará as consequências jurídicas do 

inadimplemento. Em outras palavras, desrespeitar o dever de cooperação acarreta a 

responsabilidade de indenizar da mesma maneira por esta violação.  

 Pode-se, outrossim, se posicionar contrariamente à premissa de que é possível 

haver indenização integral das perdas e danos havidos pela vítima da inadimplência. Como 

visto no item 1.2.3.2. do Capítulo 1 e novamente mencionado inúmeras vezes ao longo 

deste estudo, a indenização só é integral naqueles danos mais relevantes que todos 

costumam levar em consideração ordinariamente. Todavia, existem mais danos que isso, 

contabilizados como custos de transação que, se somados, evidenciam que a indenização 

nunca será efetivamente integral. Neste diapasão, não há como falar que haverá um 

desincentivo à cooperação com a indenização a ser paga da maneira como a prática se 

impõe. 
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 Finalmente, se há violação ao dever de cooperação, então a quebra é de má-fé e, 

consequentemente, oportunista. De acordo com o que já discorremos anteriormente neste 

Capítulo o inadimplemento oportunista não se mistura com o inadimplemento eficiente.  

 

 5.1.4. A função delimitadora do exercício de direitos subjetivos: o abuso de 

direito e o inadimplemento eficiente 

  

 Se o ordenamento jurídico reconhece e defende o exercício de direitos pelos 

jurisdicionados, é certo que este não pode ser ilimitado para não impedir a vida em 

sociedade. A própria ideia de falta de limitação já demonstra que a convivência seria 

impraticável: caso todos pudessem exercer seus direitos em absoluto, não haveria qualquer 

barreira para a violação do direito alheio, tampouco poderia o ordenamento jurídico 

sancionar tal comportamento. Por isso é que se faz necessária a previsão do abuso de 

direito, o que parece um contrassenso em sua própria expressão: se abuso é a negação do 

direito, não tem como ser um direito se exercido com abusividade, haja vista que o 

conceito de direito repele a noção de abuso
643

. 

 Como teoria própria e regra genérica contra atos emulativos, a teoria do abuso de 

direito surge na jurisprudência francesa do século XIX, construída a partir do advento do 

Código Civil Napoleônico de 1804, tendo recebido este nome a partir dos estudos do belga 

Laurent
644

. Desenvolveu-se uma noção subjetiva de abuso de direito, precisando que o 

titular tenha a intenção de prejudicar outrem ou que não decorra qualquer utilidade para si 

do exercício abusivo de seu direito
645

. 

 O direito alemão acabou adotando também inicialmente a noção subjetiva de abuso 

de direito. Tentou-se fundamentá-la primeiro no §226 do BGB, o qual continha proibição 

de exercício de um direito se houvesse nele o propósito único de prejudicar outrem. O 

requisito da intenção, todavia, mostrou-se inviável, já que dificilmente conseguia ser 

provada. Com isso, foi alterado o fundamento para o §826 do BGB, que obrigava aquele 

que causasse dolosamente danos a outrem, atentando contra os bons costumes, a reparar os 
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danos. Novamente não houve sucesso na aplicação do instituto, tendo em vista que a 

sanção jurídica se limitava à reparação dos danos apenas, em nada dispondo sobre 

alternativa, como a cessação do exercício abusivo. Além disso, permanecia a exigência de 

uma conduta dolosa, deixando de sancionar aqueles comportamentos que não tinham a 

única intenção de prejudicar outrem
646

. 

 Até que finalmente se decidiu aproximar a noção de abuso de direito da boa-fé, 

adotando como fundamento legal para tanto o §242 do BGB. Nele, há a imposição de que 

o devedor deverá executar a prestação tal como exige a boa-fé e com consideração dos 

costumes do tráfego
647

. É dele que se extrai a máxima da Treu und Glauben, já 

mencionada no início deste Capítulo. Inaugura, assim, a conciliação da vedação ao abuso 

de direito com a boa-fé, dando a esta a função delimitadora do exercício de direitos 

subjetivos
648

. Desfaz-se, assim, a necessidade de intenção de prejudicar ou solução única 

contra o exercício abusivo de um direito. Basta que haja um desvio no padrão de 

comportamento esperado dos indivíduos, objetivamente definidos. 

 Aproveitando-se do desenvolvimento do direito alemão, bem como combinando 

elementos da codificação suíça (na referência aos bons costumes e à ultrapassagem 

manifesta dos limites que são impostos) e franco-italiana (na referência ao fim social e 

econômico do direito), Maridakis redige o artigo 281 do Código Civil grego
649

, o qual 

influenciará decisivamente o artigo 334 do Código Civil português, inspiração direta do 

artigo 187 do Código Civil brasileiro. Assim, abuso de direito ocorre quando o seu titular 

excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, pelo seu fim 

social ou econômico. 

 Logo, quatro estruturas limitam o exercício de um direito: a boa-fé, os bons 

costumes, os fins sociais e os fins econômicos. Sobre a boa-fé, não parece mais necessário 

tecer novas considerações além daquilo que já fora desenvolvido alhures. No tocante aos 

bons costumes, são limitadores pela própria moral social, repreendendo comportamentos 

que, embora sem previsão legal expressa, são imperativos de viabilização de uma vida em 
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sociedade
650

. O que, obviamente, pode ser problemático não porque encontra dificuldades 

somente no âmbito do Direito Contratual e Obrigacional, mas em razão de ser uma 

dificuldade advinda da própria essência do Direito, trabalhada pela Teoria Geral do Direito 

e pela Filosofia Jurídica
651

. 

 Já os fins sociais e econômicos merecem maior detalhamento. A doutrina costuma 

referir a eles como mero elemento interpretativo
652

, em que o Direito, quando faz 

referência a tais fins, quer restringir as liberdades por ele mesmo reconhecidas. Vale dizer, 

comportamentos devem respeitar o escopo social e econômico que o originou, produzindo 

uma maior utilidade pessoal e social. Por isso que o reconhecimento de um fim social e 

econômico depende de uma verificação caso a caso
653

. 

  Poder-se-ia cogitar que o inadimplemento eficiente constituiria um abuso de direito. 

Por esta linha de pensamento, se entende que o comportamento daquele que se torna 

inadimplente para buscar oportunidade com terceiro é um exercício abusivo de sua 

autonomia da vontade. A frustração causada por tal conduta é, pois, geradora de 

responsabilidade e violadora do princípio da boa-fé. Desse modo, aplica-se o artigo 187 do 

Código Civil para coibir a manobra perpetrada pelo inadimplente e compensar a vítima. 

 Este raciocínio se equivoca em duas grandes premissas. A primeira se relaciona 

com a própria afirmação feita no parágrafo anterior: as condutas devem respeitar os fins 

sociais e econômicos que presidiram a constituição do próprio negócio. Este ainda deve 

produzir utilidade para as partes. O equívoco consiste em ignorar que o contrato ineficiente 

não é mais útil para as partes. A distribuição de recursos não foi feita – ou não mais assim 

está – de maneira com que todos maximizassem seus ganhos e, por isso, não mais atende à 

função social e econômica. Logo, querer uma das partes buscar oportunidade melhor não é 

um exercício abusivo, mas sim um exercício legítimo de sua autonomia contratual. 

Objetivamente, não há desvio de conduta censurável pelo ordenamento jurídico. 

 Os fins econômicos e sociais, portanto, enquanto regras de solidariedade social, não 

deixam de ser vetor interpretativo para lidar com as situações individuais
654

. Há que se 
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defender a higidez das relações jurídicas existentes, mas desde que suas projeções 

econômicas e sociais também sejam satisfeitas em sua particularidade, levando em conta 

cada caso ao invés de meramente tentar enquadrá-las em um modelo padronizado. Não que 

o padrão de conduta não seja importante, mas que as peculiaridades devam ser levadas em 

conta.  

  O segundo equívoco consiste em, novamente, confundir a conduta oportunista com 

o inadimplemento eficiente quando se fala em abuso de direito intencional. Consoante já 

discorrido nos itens anteriores, o oportunismo é um comportamento de má-fé e que merece 

sofrer represálias do ordenamento jurídico. E que pode, inclusive, ser praticado por meio 

de um exercício abusivo de um direito. Sendo assim, tendo a parte a intenção de violar 

direito alheio por meio de um comportamento (contratual) abusivo, a quebra não será 

eficiente, pois a distribuição de riquezas não permitirá ganhos conjuntos. Desequilibrará os 

ganhos, na verdade, em favor do oportunista. Sendo esta uma postura contrária à boa-fé e, 

por conseguinte, não lhe atraindo a característica da eficiência no sentido de Pareto, 

merecerá o inadimplente receber as sanções legais cabíveis. Conclui-se, então, que não há 

abuso de direito no inadimplemento eficiente por aquele que o operacionalizar. 

 

 5.2. Considerações sobre o princípio da função social do contrato e o 

inadimplemento eficiente 

 

 De acordo com o artigo 421 do Código Civil, a liberdade de contratar só será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato. A norma jurídica contida 

neste texto legislativo explicita que a concepção clássica de contrato, como um mero 

acordo de vontades com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, 

modificar ou extinguir direitos na conformidade da lei
655

 parece já ser insuficiente para 

transmitir a ideia de todos os desdobramentos e efeitos que ele produz em sociedades 

complexas e globalizadas.  

 A função do contrato atualmente ultrapassa o singelo atendimento das necessidades 

individuais, mas se torna um dos principais elementos de uma sociedade: “o mundo 
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moderno é o mundo do contrato
656

”. Neste sentido, a socialização do contrato, requerendo 

uma maior intervenção Estatal nas relações contratuais, bem como uma maior preocupação 

de seus efeitos perante terceiros, subordina a propriedade privada aos interesses sociais, 

sem que isto signifique transformar a propriedade em patrimônio coletivo da 

humanidade
657

. Deve-se fazer justiça social também através do contrato, condicionado pela 

realização de interesses coletivos além da vontade dos contratantes
658

. 

 Dentre muitas outras ramificações, a função social do contrato adicionalmente dá 

juridicidade aos mecanismos concernentes à externalidade, vista no item 1.2.3.2. do 

Capítulo 1. Como estudado, trata-se do viés da Economia que reflete sobre os efeitos 

perante terceiros das atividades econômicas, que acaba impondo-lhes custos sem que, em 

regra, possa cobrá-los dos beneficiários ou obter indenização para as vítimas
659

. Sendo 

assim, se notou que as atividades do homo economicus não se restringem a produzir efeitos 

apenas naquele que realiza suas transações de mercado, mas impacta conjuntamente no 

patrimônio de terceiros, positiva ou negativamente, daí se falar em externalidade positiva e 

negativa. Viu-se, ainda, que o grande problema enfrentado pela Ciência Econômica é a 

indefinição prévia dos direitos de propriedade, fazendo com que as partes tenham que 

negociar a distribuição das externalidades, gerando custos de transação que podem 

inviabilizar a alocação eficiente dos recursos
660

. 

 A incorporação de um princípio jurídico de função social do contrato tenta 

combater os custos de uma negociação para definição dos direitos de propriedade. Tem o 

escopo de criar previamente standards de responsabilidade, para que as partes envolvidas 

saibam minimamente sobre qual efeito de sua atividade são responsáveis pela reparação. 

Logo, enquanto juridicamente se diz que a função social do contrato impede que o 

exercício da autonomia da vontade seja tal a ponto de violar as esferas jurídicas alheias, em 

um viés econômico se diz que busca reduzir os custos de transação da negociação das 

responsabilidades pelas externalidades produzidas ao criar regras sobre os direitos de 

propriedade. O contrato é, pois, um fato social e econômico. 
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 Há na função social do contrato uma restrição à autonomia da vontade e à 

propriedade, em que esta deve atender a uma finalidade social
661

. Só que esta restrição não 

pode ser promovida a ponto de negar tais direitos, tendo em vista que negaria a própria 

razão de ser do contrato e, consequentemente, violaria a Constituição Federal que erigiu 

como direito fundamental o direito à propriedade no artigo 5º, inciso XXII ao lado da sua 

necessidade de cumprimento de função social no inciso seguinte. Afinal, “tem-se nos 

contratos verdadeiro instrumento de efetivação do direito de propriedade, por ser ele 

genuíno meio de circulação de riquezas
662

”. 

 A função social não pode ser destrutiva do instituto do contrato
663

, mas um meio de 

amenização da sua visão liberal. E se serve para relativizar determinadas obrigações nele 

contidas, adicionalmente tem a pretensão de reforçar o seu cumprimento, realizando no 

ambiente de sua criação a sua função, forçando a execução de suas cláusulas para que cada 

um receba aquilo que lhe é devido
664

. Por isso que, mais que uma restrição, a função social 

do contrato deve ser considerada elemento integrante da formação do contrato, sendo 

condicionante da liberdade contratual
665

. 

 Sendo assim, é imprescindível que as funções econômicas e sociais do contrato se 

integrem, pois se houver uma indevida intervenção, acarretará em custos sociais que 

transcendem a relação entre as partes, impactando todo um círculo social. E isto não pode 

ser ignorado, já que mercado e Direito Contratual devem se relacionar e se implicar 

mutuamente, “tendo o primeiro, certamente, um importante papel para o funcionamento 

deste último (parte de sua função social) e vice-versa
666

”. 

 Por isso é preciso compreender que quando se fala em coletividade, se tutela 

igualmente o próprio mercado
667

. Este deve ser entendido como um aliado do 

desenvolvimento econômico e social, e não um inimigo, estando a sociedade representada 
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nos efetivos e potenciais participantes que integrarem determinado mercado de bens e 

serviços
668

. É a instituição existente para facilitar a troca de bens e serviços, criado para 

que se reduzam os custos de transação de se efetivarem as operações de troca. E tais custos 

só existem porque os mercados são imperfeitos
669

. 

 O mercado, então, é parte integrante da sociedade, não podendo ser visto como um 

elemento externo, alheio à tutela da função social. É preciso que seja feita uma leitura que 

o integre nos instrumentais de proteção e regulação, para que haja, inclusive, a redução de 

sua imperfeição através do Direito. Ter maior ou menor poder de barganha ou até mesmo a 

própria estrutura dos contratos não deixa de ser mero reflexo da organização do mercado 

que se adapta, pelo legítimo exercício da autonomia da vontade, às regras do jogo. 

 E o Direito Contratual pode contribuir decisivamente para o seu bom 

funcionamento. Afinal, é contra a natureza qualquer norma que o afastasse do campo das 

operações de mercado
670

. Luciano Benetti Timm
671

 enumera várias formas: oferecer um 

marco regulatório previsível e passível de proteção judicial, minimizar problemas de 

comunicação das partes, salvaguardar os ativos de cada agente (como a tecnologia, o know 

how, a propriedade intelectual e o bom nome dos contratantes), criar instrumentos contra 

oportunismo e gerar mecanismos de ressarcimento e de alocação de riscos. 

 Tudo isto mostra que não se deve pensar o contrato apenas quanto às perdas e 

ganhos individuais dos contratantes, mas de maneira global, envolvendo toda a 

coletividade. Assim, uma alocação eficiente de recursos, em que há minimização das 

perdas, deve ser fomentada pelo ordenamento jurídico, ainda que derivada de uma quebra 

contratual. Não se deve valorar somente o fato do inadimplemento e comportamento do 

inadimplente, mas igualmente os ganhos que a operação traz para todos. O contrato deve 

servir para a justa e eficiente distribuição de riquezas, sendo um instrumento para tanto, e 

não um fim em si mesmo. 
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A principal função social do direito contratual é possibilitar a ocorrência dos 

contratos, o fluxo de trocas no mercado, a alocação de riscos pelos agentes 

econômicos e seu comprometimento em ações futuras até que seja alcançada a 

situação mais eficiente, isto é, quando ambas as partes recebem os benefícios 

econômicos da barganha e distribuem o saldo positivo resultante da transação
672

. 

 

 A solidariedade está presente, destarte, na alocação eficiente de recursos, em que 

todos saem ganhando ou, ao menos, não recebem qualquer prejuízo na operação. E permite 

uma maior circulação de riquezas, beneficiando não apenas os envolvidos, mas toda a 

coletividade. Por conseguinte, beneficiando todo o mercado. 

 É neste espírito que se deve compatibilizar o inadimplemento eficiente com o 

princípio da função social do contrato. O ordenamento jurídico deve permitir o 

encerramento do vínculo contratual em favor da formação de um novo, mais eficiente, com 

terceiro. Isto permitirá uma nova alocação de recursos em posições que serão mais bem 

explorados, atraindo maiores vantagens para todos os envolvidos. 

 Trata-se de tutelar verdadeiramente o mercado, incluindo-o como aspecto essencial 

da solidariedade defendida pela função social. O contrato propiciará a circulação de 

riquezas, colocando todos em posição mais vantajosa ou, ao menos, igual a que estaria se o 

contrato tivesse sido cumprido. Este é, inclusive, o aspecto essencial do inadimplemento 

eficiente: ninguém poderá sair prejudicado, já que haverá a prestação específica, a 

execução pelo equivalente ou a indenização por perdas e danos. Em qualquer das 

modalidades de consequência, a vítima do inadimplemento receberá o proporcional para 

que não haja prejuízo. 

 Não se ignora e já se comentou acerca de custos (de transação) que não são 

recuperáveis. Alguns podem ser ressarcidos, enquanto outros acabam sendo perdidos, 

fazendo com que a conta nunca feche perfeitamente. Só que pensar assim é tratar de um 

purismo nas consequências do inadimplemento eficiente que qualquer aspecto da vida em 

sociedade não permite. Sempre existirão gastos impossíveis de serem ressarcidos. O que é 

preciso se atentar são aqueles considerados relevantes, integrantes do cálculo indenizatório 

– conforme estudado no capítulo anterior –, que permitam suficientemente reparar o 

prejuízo do inadimplemento, satisfazendo por outra via o credor. 
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 O inadimplemento eficiente deve ser entendido como uma das intersecções entre o 

Direito Contratual e a Economia e que precisa ser fomentada quando for possível sua 

incidência. Já foi diferenciada anteriormente neste capítulo do oportunismo, razão pela 

qual não cabe mais falar em má-fé na sua operação. Não há intenção, portanto, de 

prejudicar, mas de ampliar os benefícios a todos os envolvidos na transação. Há o interesse 

individual de incremento na eficiência dos recursos empregados e, coletivamente, na 

circulação deles para promoção do mercado. Isto é cumprir sua função social: gerar ganhos 

tanto para os contratantes quanto para terceiros. 

 

 5.3. A tutela externa do crédito: a teoria do terceiro cúmplice e o 

inadimplemento eficiente 

 

 Até o momento foram tratadas as responsabilidades daquele que opera o 

inadimplemento eficiente e daquele que o sofre, bem como todos os seus efeitos no que diz 

respeito às formas de inadimplemento e às suas consequências. Quando se discorreu sobre 

o dever de informar neste capítulo, foi feita uma ressalva acerca do papel do terceiro que 

interfere na relação contratual e acaba por aliciar um dos contratantes para que desfaça o 

vínculo original e celebre novo negócio com ele. E que isto pode ser motivo gerador de 

uma responsabilidade para o terceiro. 

 No direito inglês há o tort of inducing breach of contract, que para ser 

caracterizado é necessário que o terceiro tenha ciência do contrato anterior, mas sem exigir 

que saiba seu exato conteúdo, a vontade e a intenção de obstaculizar a execução do 

contrato, além da demonstração dos danos sofridos por conta de tal conduta
673

. No direito 

estadunidense, os parágrafos 766 e 767 do Restatement (Second) of Torts tratam da 

matéria, exigindo que a interferência por terceiro seja intencional e indevida para atrair a 

responsabilidade:  

 

§766 Interferência intencional na execução do contrato por terceiro 

Aquele que intencional e indevidamente interfere na execução de um contrato 

(exceto um contrato de casamento) entre duas pessoas induzindo uma delas ou 
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de outro modo dando causa ao seu descumprimento, fica responsável pelas 

perdas pecuniárias resultantes do inadimplemento. (Tradução livre do original) 

 

 O §767 identifica esmiúça que para uma interferência ser considerada imprópria ou 

ilícita, é preciso levar em consideração (a) a natureza da conduta do agente; (b) o motivo 

do agente; (c) os interesses de outrem que a conduta do agente interfere; (d) os interesses 

que o agente procurava promover; (e) os interesses sociais de proteção da liberdade de 

ação do agente e os interesses de outrem; (f) a proximidade ou distância da conduta do 

agente na interferência; (g) a relação entre as partes. 

 Os juristas italianos identicamente dispensaram atenção à interferência de terceiro 

em contrato. O artigo 1372 do Código Civil italiano disciplina que o contrato só vincula as 

partes, não produzindo efeitos contra terceiros se não previstos em lei
674

. Este dogma 

imperou tanto na doutrina quanto na jurisprudência italiana por longos anos, em uma 

interpretação bastante restritiva a ponto de obstaculizar qualquer responsabilidade de 

terceiro pela interferência senão nos casos considerados de relevância interna do 

contrato
675

.  

 Assim, consoante a ideia expressa nos artigos 1434 e 1439 do Código Civil italiano, 

o dolo e a violência da parte contrária, causas de anulabilidade do contrato, são estendidos 

à provocada por terceiro, não como uma causa autônoma, mas concorrente e em conluio 

com a parte contrária. Não se cogitava em 1942, ano em que o diploma civil entrou em 

vigor, que um terceiro poderia influenciar ou lesar independentemente os sujeitos 

vinculados contratualmente. Por isso, a interferência de terceiro nem ao menos tinha 

qualquer relevância externa que dela derivasse alguma responsabilidade. 

 A mudança veio na década de 70 com a decisão da Seção Unida da Corte de 

Cassação italiana na decisão do chamado caso Meroni
676

. Nele, o clube de futebol Torino 

pediu indenização por perdas e danos a um motorista de carro que acidentou o seu jogador 

de futebol, Luigi “Gigi” Meroni, levando-o a falecer. Alegou que o motorista interveio 
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ilicitamente com o acidente no contrato havido com um de seus melhores jogadores, o que 

lhe trouxe prejuízos evidentes por não poder mais contar com ele em seu cartel. Sendo 

assim, o princípio da relatividade dos contratos esculpido no artigo 1372 do Código Civil 

italiano merecia uma leitura diversa, a qual só há exclusão da projeção indevida de 

contratos nas esferas alheias. 

 O pedido foi acolhido e a Corte de Cassação derrubou a barreira que havia para o 

ressarcimento de lesão à direito causado por terceiro. Restou decidido que o contrato não 

pode produzir efeitos, sejam vantagens ou prejuízos, a sujeitos estranhos ao negócio. É, à 

vista disso, arbitrário o uso da norma do artigo 1372 para defender a irresponsabilidade 

pelo dano produzido por terceiro que interfere na relação contratual de outrem. 

 A novidade jurisprudencial passou a ser adotada pela doutrina que passou a 

introduzir a noção de responsabilidade extracontratual de terceiro pela indução, instigação 

ou incitamento ao inadimplemento, com fundamento também na teoria da tort of inducing 

breach of contract da common law
677

. Dessa forma, ainda que o contrato não possa incidir 

na situação jurídica subjetiva de terceiro, não há exclusão de sua responsabilidade pelo 

dano que possa ter causado com seu comportamento ilícito a uma das partes. 

 O direito brasileiro não apresenta uma regra geral sobre o tema. Próximo disto há o 

artigo 608 do Código Civil, que trata especificamente do contrato de prestação de serviços. 

Aduz que aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a 

outrem pagará a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, 

houvesse de caber durante dois anos. Outra regra está contida no artigo 500 do Código 

Comercial, que diz que o capitão que seduzir ou desencaminhar marinheiro matriculado 

em outra embarcação será punido com a multa de cem mil réis por cada indivíduo que 

desencaminhar, e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo do seu 

navio; e se a embarcação por esta falta deixar de fazer-se à vela, será responsável pelas 

estadias da demora. 

 Em uma reflexão superficial, poder-se-ia dizer que não existiria qualquer norma 

jurídica para proteger o terceiro que interfere na relação contratual. E que prevaleceria, 

salvo nas duas hipóteses expressamente previstas ditas alhures
678

, o princípio da 
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relatividade dos efeitos do contrato (res inter alios acta). Haveria, então, preeminência da 

autonomia da vontade, podendo as partes apenas estabelecer vínculos jurídicos que afetem 

direta e exclusivamente suas próprias condutas
679

. 

 Combatendo esta visão, surge a partir das lições de Antonio Junqueira de Azevedo 

a teoria do terceiro cúmplice, de modo a censurar o comportamento de terceiro que, de 

modo não ostensivo, assegura uma rede de proteção ao contratante seduzido, interferindo 

no negócio e impedindo-lhe a execução plena ou provocando sua extinção
680

. Utiliza-se, 

para tanto, os ditames do princípio da boa-fé e da função social do contrato, com uma 

forma de controle, fundada em um preceito ético contra a indevida interferência de terceiro 

no contrato
681

. 

 Baseado nos elementos desenvolvidos nos demais sistemas jurídicos, bem como 

naqueles inseridos no direito pátrio, compreende-se que a teoria do terceiro cúmplice tem 

aplicação, atraindo uma responsabilidade aquiliana
682

, quando presentes: a necessária 

ciência da existência de contrato que ajudou a inviabilizar ou tinha a possibilidade de dele 

saber em razão de sua notoriedade e publicidade, a presença e demonstração das perdas e 

danos (salvo no caso do artigo 608 do Código Civil), e a intenção de interferir em contrato 

alheio, pois não se trata de caso de responsabilidade objetiva
683

.  

 Indaga-se a suposta incompatibilidade da teoria do terceiro cúmplice com o 

inadimplemento eficiente. Afinal, no inadimplemento eficiente invariavelmente haveria a 

interferência de um terceiro no contrato alheio que, ainda que mais vantajoso pela 

realocação dos recursos que causa, seria o ato que promoveria o inadimplemento do 

devedor, impedindo a execução plena da avença. E entendendo como uma indevida 

interferência, o terceiro teria o dever de indenizar pelos prejuízos causados: seria mais uma 

verba a ser considerada no montante total indenizatório a ser pago, só que agora pelo 

                                                                                                                                                                                
oponibilidade dos contratos perante terceiros, pela existência de um fator de atribuição de eficácia mais 

extensa; b) contratos vinculando terceiros, mesmo sem consultar previamente sua vontade ou contratos em 

favor de terceiro; c) ineficácia de certos atos praticados inter partes, mas que engendram prejuízos a 

terceiros, como a fraude contra credores” (RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro 

cúmplice: autonomia da vontade, o princípio res inter alios acta, a função social do contrato e a interferência 

alheia na execução dos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 821, p. 80, mar. de 2004. p. 

84.) 
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terceiro. Sendo assim, o preço do novo contrato englobaria tanto o valor do objeto da 

obrigação quanto o valor indenizatório devido, o que invariavelmente encareceria as 

transações. 

 Para a solução deste impasse, o direito italiano pode sugerir alguns caminhos. A 

nova leitura do artigo 1372 do Código Civil italiano feita pela Corte de Cassação, 

conforme relatada alhures, poderia ser entendida como um grave óbice à teoria do 

inadimplemento eficiente. Afinal, a intervenção de terceiro que oferece melhor proposta a 

uma das partes poderia ser considerada ilícita, responsabilizando-o pelas perdas e danos 

porventura sofridos pela parte prejudicada.  

 Não é, todavia, a interpretação que toda a doutrina italiana faz do instituto. 

Trimarchi
684

, por exemplo, limita a responsabilidade de terceiro no direito ao crédito se 

valendo da teoria do inadimplemento eficiente. Entende que não se pode responsabilizar 

terceiro por interferência na relação contratual se esta se desfez em razão de uma melhor 

oferta. Interferir é diferente de induzir ao inadimplemento. Afinal, o contrato deve alocar 

de maneira eficaz os recursos e o terceiro não pode ser culpado por apresentar melhores 

condições. Cosentino
685

 desenvolve uma teoria do inadimplemento eficiente adaptada à 

realidade italiana relacionada à responsabilidade de terceiro na interferência do contrato, 

em que a sanção pelos danos deve ser proporcional à culpa. 

 No sistema de common law, há, outrossim, defesa em favor do inadimplemento 

eficiente, distinguindo-o de uma interferência indevida de terceiro. Entende-se que 

“criminalizar” o comportamento do terceiro é frequentemente um equívoco, já que o medo 

da punição e a responsabilidade civil pode impedir muitos transações eficientes, não 

porque há realmente prejuízo para o contratante, mas por conta do oportunismo e do 

comportamento estratégico. Isto não quer dizer que em alguns casos extremos algumas 

medidas não devem ser caracterizadas como ilícitas, como no caso de intencionalmente 

causar prejuízo ao outro contratante. Todavia, esta responsabilidade é verdadeiramente 

baseada no comportamento que em qualquer caso deveria ser punido como injusta ou 

extremamente ineficiente. Entende-se que é da essência do mercado a competição e, 

consequentemente, o oferecimento de uma melhor oferta. A “criminalização” da 

interferência do terceiro neste caso levaria a um efeito de distorção, já que os incentivos 
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para a procura de melhores oportunidades seriam diminuídos, tendo um resultado sem ser 

Pareto eficiente
686

. 

 Transportado para o direito brasileiro, o ponto crucial de divergência entre o 

terceiro cúmplice e o inadimplemento eficiente é a intenção de induzimento ou incitamento 

ao inadimplemento. Diferenciam-se, pois, pelo elemento subjetivo.  

 Na teoria do terceiro cúmplice, há a efetiva interferência do terceiro, que se vale de 

comportamento para intencionalmente desfazer o contrato alheio. Há em sua conduta dois 

objetivos: atrai para si o interesse de um dos contratantes e desfazer o contrato alheio. Não 

há um simples desejo de celebração de contrato, mas a vontade direcionada de que o 

contrato já celebrado com outrem seja desfeito. Logo, há um elemento anímico de 

prejudicar aliado ao exercício de sua autonomia de contratar. Atrai, por conseguinte, a 

censura do ordenamento jurídico com a responsabilização pelos danos porventura 

provocados, em relação de proporcionalidade. 

 Já o inadimplemento eficiente, embora haja a interferência, esta não é com a 

intenção de prejuízo do contrato alheio. Pelo contrário: não há o aliciamento ou o 

induzimento, pois quem procura melhor oportunidade é aquele que já está vinculado por 

contrato com credor. Este nota que no mercado está à disposição oferta mais vantajosa que 

aquela que se vinculou, que lhe trará uma melhor realocação dos recursos. Assim, o 

terceiro pode até ter conhecimento do contrato alheio, mas não agirá com a intenção de 

prejudicar: apenas exercerá suas atividades normais de oferta, como faria com qualquer 

potencial contratante. 

 A postura então é essencial para a diferenciação: se existem atos do terceiro com o 

intuito de interferir e prejudicar contrato alheio, seduzindo um dos contratantes, se está 

diante do terceiro cúmplice. Se há mera oferta de contrato, indiferente do modo como se 

apresenta se fosse àquele que já possui contrato ou qualquer outro potencial interessado, 

sem qualquer intenção de prejuízo ou incitamento contra a avença já existente, se está 

diante do inadimplemento eficiente. No primeiro, há o intuito de lucro aliado ao de 

prejudicar; no segundo, o mero intuito de lucro. 

 A distinção é muito sensível e singela e não se ignora que na prática pode ser de 

muito difícil identificação quando se está diante de uma ou outra situação. No entanto, não 
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é porque a sua constatação é difícil que ela não existe. Generalizar de maneira acrítica e 

sob o mero enfoque prático só faz com que fiquem desprotegidas relações de legítimo 

exercício de autonomia da vontade em prol do aumento dos ganhos. 

 Contrato é um mecanismo para a melhor alocação de recursos. Se ela pode ser 

melhorada com o inadimplemento sem que haja prejuízo a ninguém e ainda sendo Pareto 

eficiente, então o propósito do contrato foi devidamente cumprido. 
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CAPÍTULO 6 – O INADIMPLEMENTO EFICIENTE NA 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA 

 

 6.1. Considerações iniciais sobre a pesquisa realizada 

 

 Na tentativa de encontrar decisões judiciais que levaram em consideração a teoria 

do inadimplemento eficiente, foi realizada pesquisa nos repositórios de jurisprudência 

disponíveis nos sítios eletrônicos de diversos tribunais brasileiros até janeiro de 2019. 

Nomeadamente, a pesquisa foi feita nos Tribunais de Justiça do Estado da Bahia, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, do Distrito Federal e Territórios, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo 

Tribunal Federal. Não foram pesquisadas decisões nos Tribunais Regionais Federais pois 

se envolverem interesse da União, a matéria interessará ao Direito Administrativo, fugindo 

do escopo deste estudo. 

 Foram procurados os seguintes verbetes: “inadimplemento eficiente”, 

“incumprimento eficiente”, “quebra eficiente” e “efficient breach”. Para filtrar os 

resultados, foi utilizada a ferramenta “adj” disponível no sistema de busca dos tribunais 

superiores, para que somente fossem exibidos resultados em que as palavras que compõem 

as expressões buscadas estivessem próximas. No caso dos Tribunais de Justiça dos Estados 

do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal e 

Territórios, foi utilizada a ferramenta das aspas, que exibe resultados com a exata 

expressão buscada. Já no repositório do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, foi 

utilizada a ferramenta “prox”, que exibe os resultados da busca somente quando as 

palavras do verbete estão próximas. Por fim, na pesquisa no Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia e de Minas Gerais foi utilizada a ferramenta “e”, que busca ambas as expressões 

em todo o teor do acórdão. 

 Nos Tribunais de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, do Distrito Federal e Territórios, no Superior Tribunal 

de Justiça e no Supremo Tribunal Federal não foram encontradas quaisquer decisões que 

contivessem alguma das expressões buscadas. No Tribunal de Justiça do Estado de São 
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Paulo foram encontrados apenas dois resultados para o verbete “incumprimento eficiente”. 

Eles, contudo, em nada tinham relação com a teoria do inadimplemento eficiente, sendo 

mera coincidência do uso conjunto das palavras. No Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, de todos os resultados encontrados, nenhum correspondia à teoria do 

inadimplemento eficiente, sendo exibidos pelo sistema simplesmente por terem as palavras 

“inadimplemento” ou “quebra” e “eficiente” mencionadas separadamente ao longo dos 

acórdãos. O mesmo ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

 Logicamente que é possível que existam decisões que tenham verificado os 

elementos próprios da teoria do inadimplemento eficiente sem mencioná-la expressamente. 

Ou, ainda, inadvertidamente debateu seu conteúdo contextualizado ao caso concreto, sem 

ciência de que há um fundamento teórico próprio subjacente. Ainda que seria interessante 

uma pesquisa neste sentido, é impossível analisar centenas de milhares de decisões de 

tribunais de todo o país para verificar se é caso de inadimplemento eficiente ou não. Por 

isso que a pesquisa se deteve a apenas encontrar acórdãos que possuíam as palavras-chaves 

mencionadas alhures. 

 Se por um lado a falta de resultados acaba por prejudicar uma análise sobre como 

os tribunais têm interpretado a teoria do inadimplemento eficiente, por outro demonstra 

positivamente que se trata de novidade no direito brasileiro, merecendo estudos mais 

aprofundados. Sendo assim, buscamos decisões referenciadas na bibliografia
687

 utilizada 

para este estudo, bem como que tínhamos prévio conhecimento que teria implicações 

próprias do inadimplemento eficiente para realizarmos uma análise detida. 

 

 6.2. O caso dos tomates 

 

 É relatado nos autos de algumas das várias demandas
688

 que a empresa CICA por 

anos a fio distribuía sementes a pequenos agricultores gaúchos sob a promessa, não 

formalizada por escrito, de lhes comprar a produção futura. Continuamente isso ocorreu, 
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gerando a expectativa nestes agricultores de sempre haver ao final a celebração do contrato 

de compra e venda da produção. Ocorre que na safra de 97/98, a CICA, apesar de distribuir 

as sementes, não adquiriu o que foi produzido. 

 Inconformados, os agricultores propuseram ações indenizatórias. As demandas 

foram julgadas procedentes pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas 

ainda que tenham consequências práticas idênticas, na fundamentação divergiram.  

 Como exemplo, nos embargos infringentes nº 591.083.357 o Terceiro Grupo de 

Câmaras Cíveis entendeu que houve rompimento, por parte da CICA, de promessa de 

compra e venda. Logo, configurado o inadimplemento e fundado na teoria da aparência, 

manteve a condenação da empresa. Já na apelação nº 591.028.295 restou entendido que 

houve rompimento das tratativas. Assim, a empresa havia violado o princípio da boa-fé 

objetiva por ter gerado legítima expectativa de celebração do contrato de compra e venda, 

atraindo para si o dever de indenizar por responsabilidade pré-contratual.  

 O caso é posto como emblemático por aqueles que entendem haver 

incompatibilidade da teoria do inadimplemento eficiente com o ordenamento jurídico 

brasileiro
689

. Existiria uma dissonância entre o dever de cooperação, ínsito ao princípio da 

boa-fé objetiva, e a autonomia da parte de encerrar o vínculo contratual em busca de uma 

operação mais eficiente. 

 Consoante já estudado no capítulo anterior, a incompatibilidade é apenas aparente. 

Isto porque o caso ocorrido não é de inadimplemento eficiente, e sim, de inadimplemento 

oportunista. Com a sua postura, a CICA criou legítima expectativa de compra da produção 

de tomates. Afinal, ela deu incentivos para tanto ao fornecer as sementes para o plantio. 

Não querer cumprir posteriormente o contrato – ou efetivar a promessa de contrato, como 

algumas decisões judiciais fizeram constar – é um agir contrário ao princípio da boa-fé.  

 Como visto no Capítulo 5, o inadimplemento eficiente não é contrário à boa-fé, mas 

aliado. Ele não diverge do dever de cooperação entre as partes, mas o fomenta. A CICA 

ampliou a assimetria informacional ao não avisar os produtores da sua intenção de não 

adquirir a produção dos tomates. Detinha também muito mais poder que os produtores, por 

a ela estarem dependentes para a venda da produção. Como relatado em algumas decisões, 
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notável que nem todos conseguiram encontrar contrato alternativo de compra e venda com 

terceiro. A CICA, ainda, auferiu vantagens às custas dos produtores, já que a eficiência da 

operação apenas a beneficiou, ou seja, houve a distribuição de riquezas de maneira que não 

houve incremento do bem-estar agregado. Diante de todos estes elementos, era 

imprescindível que houvesse a intervenção Estatal para o restabelecimento do equilíbrio à 

luz do princípio da boa-fé e da função social do contrato. 

 

 6.3. O caso Zeca Pagodinho  

 

 Caso que se tornou notório, em setembro de 2003 o cantor Zeca Pagodinho, 

conhecido por ser grande consumidor de cerveja, celebrou contrato com a cervejaria 

Schincariol, por meio das agências Fischer América Comunicação Total Ltda. e All-E 

Esportes e Entretenimento Ltda., para atuar na campanha publicitária de divulgação da 

marca “Nova Schin”. Deveriam ser feitos dois filmes publicitários, que venceria em agosto 

de 2014. Constava ainda no contrato cláusula de exclusividade, além de multa em valor 

equivalente à remuneração do cantor e mais 35% por violação decorrente de “culpa do 

contratante ou qualquer causa que dele advenha”. Finalmente, a parte inadimplente pagaria 

multa de 20% sobre o valor do contrato, conforme a cláusula 16ª. 

 A campanha publicitária foi transmitida nos principais veículos de mídia, como 

revistas, rádio e televisão. Nela, um consumidor vendado experimenta diversas marcas de 

cerveja, mostrando sua preferência pela Nova Schin.  

 Consta que, com a campanha, a Nova Schin virou a terceira marca do ranking 

nacional, reduzindo de dez para cinco pontos percentuais a diferença em relação à Brahma. 

Consta ainda que na Bovespa as ações da Ambev – fabricante da Brahma, Antarctica e 

Skol – caíram em razão do temor dos analistas com a perda de mercado da empresa
690

. 

 Em novembro de 2003 a Ambev consegue por meio de ação judicial tirar do ar a 

campanha publicitária da Schincariol. E em janeiro de 2004 troca a agência de publicidade 

responsável por suas campanhas publicitárias, contratando a agência África. 
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 De surpresa, em março de 2004, Zeca Pagodinho grava campanha publicitária para 

a Ambev, concorrente da Schincariol. Nela, além de elogiar a cerveja Brahma, produzida 

pela Ambev, fez referência indireta à Nova Schin como mera “paixão de verão”, “amor 

passageiro” além de cantar “fui provar outro sabor, eu sei, mas não largo meu amor, 

voltei”, afirmando que a cerveja Brahma era seu “amor verdadeiro”. 

 Tais fatos deram origem a quatro ações judiciais. A primeira
691

, proposta pela 

Schincariol contra a Ambev, pleiteia indenização por danos morais e materiais. Em 

primeira instância o pedido foi julgado improcedente, sob a fundamentação que a Ambev 

não praticou ato ilícito por não se enquadrar na concepção de ser um terceiro cúmplice. 

Entendeu o magistrado que não houve contribuição da Ambev para que Zeca Pagodinho 

descumprisse o contrato celebrado com a Schincariol. Além disso, como não houve 

qualquer prova neste sentido, não há responsabilidade pelos danos emergentes no 

investimento feito na campanha publicitária que até mesmo foram postos em xeque, já que 

se afirmou na própria petição inicial que a publicidade teve como resultado inúmeros 

ganhos para a Schincariol. Por fim, entendeu que a indenização pelos danos morais deveria 

ser dirigida diretamente a Zeca Pagodinho, verdadeiro responsável pelo ilícito, não 

havendo inclusive qualquer prova de intenção de prejudicar a Schincariol por parte da 

Ambev. 

 Foi interposta apelação contra a decisão de primeira instância, sendo parcialmente 

provida. Na decisão, foi reconhecida a intenção da Ambev de prejudicar a Schincariol, 

aliciando Zeca Pagodinho. Com isso, houve violação ao princípio da função social do 

contrato, além de subsunção a caso de concorrência desleal previsto no artigo 209 da Lei nº 

9.279/96
692

. Assim, condenou a Ambev à indenização pelos danos materiais com a 

campanha publicitária e pelos danos morais, mas em valor em patamar menor que 

requerido na peça exordial. 
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 Em outras duas ações
693

 julgadas conjuntamente, a Schincariol demandou 

diretamente contra Zeca Pagodinho e sua pessoa jurídica, JGS Produções Artísticas, 

pleiteando indenização por danos extrapatrimoniais, patrimoniais e à imagem. 

Reconhecendo ter havido inadimplemento contratual, os réus foram condenados a pagar 

930 mil reais a título de danos materiais e 930 mil reais a título de danos morais. 

 Foi interposta apelação por ambos os polos das ações. Em linhas gerais, a 

Schincariol querendo a majoração do valor indenizatório por danos morais para dois 

milhões de reais e Zeca Pagodinho a limitação do valor indenizatório, haja vista o 

inadimplemento ter sido apenas parcial. Restou decidida a redução do valor da indenização 

por danos morais ao patamar de 420 mil reais. 

 Por fim, foi proposta ação
694

 pelas agências Fischer América Comunicação Total 

Ltda. e All-E Esportes e Entretenimento Ltda. contra a agência África e um de seus sócios 

proprietários idealizador da campanha da Ambev, Nizan Mansur de Carvalho Guanaes 

Gomes, alegando, em síntese, que estes aliciaram Zeca Pagodinho para estrelar na 

campanha publicitária da Ambev, devendo ser condenada a pagar indenização pela 

concorrência desleal. Após haver condenação da África em primeira instância, foram 

interpostas apelações por todas as partes. As autoras pleitearam a fixação da indenização 

em valor superior, enquanto que as rés alegaram ilegitimidade passiva ad causam de Nizan 

Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, bem como cerceamento de defesa. 

 No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi decidido a favor da manutenção 

da sentença na condenação da agência África, mas foi excluído o sócio-proprietário Nizan 

Mansur de Carvalho Guanaes Gomes por haver indevida confusão entre a pessoa jurídica e 

a pessoa física na condenação. Desta decisão foram interpostos recursos especiais
695

 por 

todas as partes que, providos em parte, apenas restou decidido o arbitramento dos 
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honorários advocatícios em 15% e o uso do artigo 571 do Código de Processo Civil de 

1973
696

 para a liquidação de sentença. 

 A partir de tudo o que foi relatado, fica evidente que Zeca Pagodinho tentou 

realizar um inadimplemento eficiente do contrato, ainda que inadvertidamente. De fato, 

conforme constam na decisão do processo nº 9112793-79.2007.8.26.0000, o cantor 

inclusive deu entrevistas às revistas Veja e Época dizendo que a Ambev arcaria com todas 

as despesas processuais e que, se quisesse, poderia ter feito um leilão com a proposta que 

recebeu da Ambev. Logo, buscou se tornar inadimplente do contrato original para celebrar 

pacto mais vantajoso com terceiro. 

 Difícil, contudo, dizer se realmente a operação foi eficiente, dada a ausência de 

acesso a todos os valores envolvidos. Parece que, ao menos para Zeca Pagodinho, sim. Não 

houve prejuízo à sua reputação, tampouco teve despesas com as consequências do 

inadimplemento, tendo em vista a proposta feita pela Ambev. Com isso, houve a 

realocação eficiente de recursos: a Nova Schin conseguiu espaço no mercado que antes não 

tinha e foi ressarcida conforme a previsão contratual. Zeca Pagodinho conseguiu celebrar 

contrato mais vantajoso com a Ambev e esta, teve ganhos ao ter aquele como seu garoto 

propaganda. 

 Só que a análise somente por este viés está incompleta. Concordamos com Juliana 

Krueger Pela
697

 ao afirmar que o litígio não era exatamente entre o cantor e a cervejaria, 

mas entre duas cervejarias. Era, na verdade, um problema de direito concorrencial que 

envolvia outro de direito contratual. O problema é que, no atual estado, são ramos do 

Direito que mal dialogam, quanto mais para compatibilizar o inadimplemento eficiente 

com a concorrência. 

 Como decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o ato de 

contratação de Zeca Pagodinho parece não ter sido simplesmente para a realocação 

eficiente de recursos, mas com a intenção de prejudicar o negócio alheio e a reputação da 

Schincariol. É o que dá para inferir das decisões analisadas. Isto muda de figura, pois deixa 
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de ser um inadimplemento eficiente para se tornar um comportamento oportunista, 

conforme tratado no Capítulo 5. Por isso, trata-se de postura inadmissível, contrária ao 

ordenamento jurídico brasileiro e que merece ser combatida, ainda que dela advenha 

vantagens econômicas para os envolvidos. Parece-nos corretas, portanto, as condenações 

havidas. 

 Verifica-se, assim, a existência de oportunismo no inadimplemento contratual. 

Houve assimetria de poder, tendo em vista a afirmação de Zeca Pagodinho que poderia 

leiloar a melhor proposta. Ademais, a Ambev, por ter por anos o domínio do mercado, teria 

como arcar com todos os gastos judiciais que Zeca Pagodinho incorreria. Houve maior 

vantagem para estes do que para a Schincariol, sem haver a alocação eficiente de recursos 

em uma avaliação agregada. E, com isso, mereceu a tutela Estatal pelo viés do princípio da 

boa-fé e da função social do contrato. Logo, se foi eficiente o negócio para Zeca 

Pagodinho, para a Schincariol foi apenas quanto ao ganho de mercado. 

  

 6.4. O caso da contratação de Benedito Ruy Barbosa
698

  

 

 Benedito Ruy Barbosa, famoso escritor de novelas, possuía contrato com a TV 

Globo. Em 1996, pouco antes do seu término de vigência, Benedito Ruy Barbosa celebrou 

contrato de cessão de obras literárias com o SBT, tendo por termo inicial a data do término 

do contrato que aquele havia com a TV Globo. 

 O contrato com o SBT previa a produção de duas obras dentro de prazo 

determinado e com exclusividade, além de estabelecer condições que as obras deviam 

atender. A remuneração se daria com um adiantamento em moeda corrente e o restante em 

36 prestações mensais. A rescisão implicaria no pagamento de uma multa. 

 Pouco tempo após a assinatura do contrato com o SBT, começaram a surgir na 

imprensa especulações que Benedito Ruy Barbosa estenderia seu contrato com a TV Globo 

até o ano 2000. Surpreendida, o SBT notificou judicialmente Benedito Ruy Barbosa e a TV 

Globo para que prestassem esclarecimentos sobre tais notícias, haja vista que se fossem 
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verdade, haveria incompatibilidade com o contrato que celebrou com o primeiro. Tanto a 

TV Globo quanto Benedito Ruy Barbosa quedaram-se inertes. 

 O SBT, então, propôs ação judicial em face de Benedito Ruy Barbosa e da TV 

Globo pleiteando o cumprimento do contrato firmado com o primeiro, sob pena de multa. 

Em primeira instância, ao invés de ordenar o cumprimento do contrato, o magistrado 

condenou os réus a pagarem solidariamente a multa compensatória no valor de R$ 

578.935,53, corrigida monetariamente, além de juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as apelações foram desprovidas.  

 Recorreram então ao Superior Tribunal de Justiça
699

. Ambos os recursos não foram 

admitidos por óbice presente nas súmulas nº 5 e 7 do próprio tribunal
700

. Todavia, isto não 

impediu que o ministro relator tecesse algumas considerações interessantes sobre o caso. 

 Reconheceu que efetivamente houve inexecução culposa de Benedito Ruy Barbosa, 

havendo má-fé tanto deste quanto da TV Globo ao prorrogar o contrato que antes possuíam 

e ao não prestar as informações necessárias na notificação judicial a eles direcionada. 

Como havia cláusula de exclusividade, não seria mais possível o cumprimento do contrato 

e, por isso, o SBT fazia jus à cláusula penal compensatória pactuada. Logo, não haveria 

como cumular a obrigação de fazer com a multa, assim como pleiteou o SBT, até porque é 

característica da cláusula penal ser uma alternativa em benefício do credor, conforme 

estipula o artigo 410 do Código Civil. 

 Da mesma maneira que aconteceu com o caso do Zeca Pagodinho, aqui o conflito 

está além de Benedito Ruy Barbosa. É muito mais um litígio entre emissoras de televisão 

concorrentes que desejam atrair mais telespectadores com a contratação de famoso escritor 

de novelas. Novamente, difícil avaliar se houve realmente ganhos com a inexecução 

contratual, mas é evidente que para Benedito Ruy Barbosa houve um cálculo para saber em 

qual emissora teria mais vantagens. 

 É fato notório a liderança de audiência da TV Globo, sobretudo à época dos fatos 

em que garantia larga vantagem sobre suas concorrentes. Com isso, é fácil presumir que 
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qualquer obra nela transmitida ganharia maior notoriedade e destaque do que se 

apresentada no SBT. Além disso, supostamente a prévia assinatura do contrato com o SBT 

– e não estamos afirmando que isto de fato ocorreu – garantiria a Benedito Ruy Barbosa 

um poder de barganha maior com a TV Globo, que pagaria valores mais altos para manter 

o escritor como seu contratado exclusivo. 

 O que afasta a compatibilidade com o ordenamento jurídico da operação realizada é 

o fato de ter havido comportamento contaminado de má-fé por Benedito Ruy Barbosa e 

pela TV Globo, consoante decidido nos autos. De fato, não ter comunicado o SBT sobre a 

permanência do vínculo com a TV Globo frustrou indevidamente as expectativas daquela 

emissora de televisão. 

 Trata-se de comportamento oportunista, não abrangido pelo inadimplemento 

eficiente. Como já trabalhado no Capítulo 5, um dos elementos caracterizadores do 

oportunismo é a assimetria informacional utilizada com o intuito de auferir vantagens da 

parte contrária. Com efeito, a ausência de informação sobre a continuidade do contrato 

com a TV Globo trouxe prejuízos para o SBT, que não só já havia adiantado parte do valor 

a ser pago como iniciaria o pagamento parcelado com o suposto fim do vínculo com a TV 

Globo. Era imprescindível que diante de tais circunstâncias houvesse a intervenção Estatal 

para restabelecer o equilíbrio, sob o prisma da boa-fé objetiva. 

 Outro elemento interessante é que o relator do Recurso Especial menciona a 

possível existência de dolo negativo por parte da TV Globo e de Benedito Ruy Barbosa, ao 

se omitirem sobre a continuidade do vínculo. Com isso, houve silêncio sobre fato relevante 

para o negócio que faria com que não houvesse a assinatura do contrato por parte do SBT. 

Apesar de ser uma alternativa, o SBT não propôs ação anulatória e a afirmação do relator 

acabou por ser mero obiter dictum.  

 Ainda que não tenha se concretizado, é interessante pensar na eficiência da 

operação. Comparado com a ação de fazer cumulada com indenizatória, a propositura de 

ação anulatória neste caso seria ineficiente. Isto porque, como as partes retornariam ao 

status quo ante por força do efeito ex tunc da anulação, o SBT receberia simplesmente a 

restituição do valor que adiantou a Benedito Ruy Barbosa. Contudo, como propôs a 

execução das cláusulas de hipótese de inadimplemento, recebeu, como visto, valores 

maiores, sendo a operação mais eficiente. 
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 6.5. O caso dos contratos de soja verde 

 

 Como meio de obtenção de crédito, dada a limitada oferta de crédito agrícola no 

meio privado ou subsidiado pelo governo, muitos produtores celebram contrato de compra 

e venda antecipada com indústrias esmagadoras ou tradings. Desse modo, conseguem 

financiamento da atividade agrícola, seja por adiantamento monetário ou por fornecimento 

de insumos agrícolas. Ou, ainda, estabelecem antecipadamente o preço de venda do 

produto, reduzindo assim o risco de oscilação do preço na época da safra.  

 Esta modalidade contratual se tornou muito comum na produção de soja verde, 

sobretudo a partir dos anos 90, caso em que daremos especial atenção neste item, 

especialmente no ocorrido nas safras de 2002/2003 e 2003/2004. Para tanto, nos 

basearemos na pesquisa feita por Christiane Rezende e Decio Zylbersztajn, divulgada em 

seu artigo “PACTA SUNT SERVANDA? O caso dos contratos de soja verde
701

”. 

 Relatam os autores que nas mencionadas safras houve um aumento significativo 

das quebras contratuais, tendo em vista que o preço das sacas de soja atingiram altos 

valores, bastante divergentes daqueles previstos no contrato. Na safra de 2003/2004, por 

exemplo, a previsão contratual era de US$ 10 o saco de 60 kg, enquanto que no momento 

do cumprimento, o preço saltou para US$ 17. 

 A depender também das circunstâncias que envolvem o contrato, houve diferença 

na recorrência do inadimplemento. Contratos garantidos por Cédulas de Produto Rural 

tiveram baixo índice de inadimplência, haja vista que a quebra atrapalharia a obtenção de 

financiamentos futuros. Maior incidência houve nos contratos garantidos por insumos, já 

que não há impedimento de celebração de contrato com uma segunda indústria ou trading 

futuramente, ou seja, não há grande déficit na reputação que impeça novos negócios. A 

maioria das quebras efetivamente ocorreu nos contratos que somente fixavam o preço, pois 

neles não havia qualquer garantia estipulada, apenas multa de variável valor
702

. 

 Com isso, foram propostas inúmeras ações judiciais pleiteando a revisão ou a 

resolução contratual. Os autores restringiram sua pesquisa ao Tribunal de Justiça de Goiás, 
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sendo encontradas 145 decisões, haja vista ser o tribunal com o maior número de 

demandas sobre este tema
703

. 

 Os argumentos frequentemente utilizados em favor dos produtores foram a 

aplicação do princípio da função social do contrato e da boa-fé, da teoria da imprevisão, da 

ocorrência de lesão, a existência de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, a 

hipossuficiência do produtor e a imposição de contrato de adesão. Já nas decisões 

favoráveis às indústrias e tradings foram a inaplicabilidade da teoria da imprevisão e do 

reconhecimento da onerosidade excessiva, a previsibilidade do ocorrido, a natureza 

aleatória do contrato, o risco inerente à atividade e que o produtor rural é empresário
704

. 

Das 145 ações analisadas, 84 (58%) foram favoráveis aos produtores
705

. 

 Diante de tantos problemas havidos, foram constatados interessantes efeitos para o 

mercado de compra e venda de soja verde. Na safra seguinte de 2004/2005 houve 

significativa redução no número de contratos celebrados. Ainda, nos contratos celebrados, 

houve diminuição no crédito para custeio da produção, tendo por consequência a redução 

da produção agrícola. Outro efeito foi o abandono do modelo de contrato com mera 

fixação do preço, já que o risco que os industriais correm é demasiadamente alto
706

. 

Houve, ainda, o aumento das garantias exigidas, bem como um maior monitoramento da 

produção
707

. 

 Apesar de não se ter acesso aos valores exatos, se presume que os produtores 

calcularam os custos envolvidos das hipóteses de adimplemento e inadimplemento do 

contrato. Aqueles que escolheram a via da inadimplência verificaram que a operação seria 

mais eficiente do que cumprir o pactuado, auferindo maiores ganhos. Vide o caso dos 

contratos que envolviam a antecipação de insumos agrícolas: os produtores que quebraram 

o contrato assim o fizeram porque não só seus ganhos seriam maiores, como consequências 

negativas além da relação contratual seriam mínimas. A reputação no mercado não seria 

tão afetada a ponto de impedir negócios futuros. Presume-se, assim, que a quebra foi 

eficiente para os produtores rurais. 
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 Mais ainda pode ter sido para aqueles que apostaram em uma vitória judicial da tese 

de revisão ou resolução contratual. Na revisão, o aumento do preço a ser pago pelas 

indústrias ou tradings fez com que compensasse os gastos judiciais e impedisse a 

contratação com terceiro, devolvendo o reequilíbrio contratual. Na resolução, por sua vez, 

fez com que o retorno ao status quo ante se mostrasse mais eficiente economicamente do 

que o cumprimento do contrato. Tais hipóteses confirmam o que foi defendido no Capítulo 

3, principalmente no item 3.8.  

 A readequação dos contratos com o uso de garantias, cláusulas acessórias e 

versatilidade nas cláusulas contratuais principais, como no caso da fixação dos preços, 

demonstrou que é possível dar-lhes maior segurança e estabilidade. Assim, mantêm-se as 

prestações interessantes para ambas as partes, com a devida alocação dos recursos e não 

precisando se valer do inadimplemento eficiente para auferir ganhos.  

 O problema, no entanto, são os custos de transação envolvidos: a negociação se 

tornou mais difícil e, consequentemente, houve redução dos contratos de venda antecipada. 

De fato, a realização da revisão judicial dos contratos fez com que houvesse maior 

dificuldade no financiamento da safra do ano seguinte. Acabou havendo um 

balanceamento do mercado entre o benefício daqueles que ingressaram com as ações 

judiciais e o prejuízo do resto da coletividade que atuava no setor e decidiu não propor 

qualquer demanda
708

. 

 Finalmente, restou evidenciado que os tribunais ainda têm muita dificuldade para 

lidar com questões que misturam elementos econômicos e jurídicos, ainda que algumas 

decisões intuitivamente percebam que a função social do contrato, por exemplo, precisa ser 

vista em conformidade com o mercado. Reforça, outrossim, a dificuldade para encontrar 

acórdãos com referência ao inadimplemento eficiente. Magistrados não têm formação 

econômica, já que nas faculdades de Direito o estudo de institutos econômicos, quando 

feitos, o são com bastante superficialidade. Dessa maneira, não há como exigir um 

aprofundamento neste sentido nas decisões judiciais.  

 Ocorre que esta dificuldade reflete no mercado pela insegurança jurídica das 

decisões divergentes sobre casos semelhantes. Vide neste caso do contrato de soja verde: 
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58% das decisões foram favoráveis aos produtores rurais. Ou seja, quase metade entendeu 

de forma divergente, evidenciando não ter uma posição majoritária e estável sobre a quebra 

contratual neste tópico. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nesta tese se buscou demonstrar que não há incompatibilidade entre o 

inadimplemento eficiente do contrato e o ordenamento jurídico brasileiro. Embora não se 

possa dizer que é possível uma incorporação completa da efficient breach theory 

desenvolvida no direito estadunidense, a inserção de adaptações faz com que se possa falar 

em uma teoria do inadimplemento eficiente do contrato brasileira. Pode-se afirmar que 

referida ideia é viabilizada, em primeira análise, pela estrutura fomentada pela Análise 

Econômica do Direito, trazendo institutos jurídicos e econômicos que tem aplicação 

comum tanto ao direito brasileiro – pertencente ao sistema de civil law – quanto ao direito 

estadunidense – pertencente ao sistema de common law. 

 Neste diapasão, foi trabalhado no capítulo 1 institutos próprios da Análise 

Econômica do Direito aplicáveis ao inadimplemento eficiente do contrato. Assim, 

compreendeu-se que o conceito de eficiência utilizado pelo tema em estudo é o de Pareto, 

que prega só haver eficiência na realocação de recursos se pelo menos uma das partes ficou 

em melhor situação que antes e a outra não sofreu prejuízo, ficando na mesma situação ou 

também obtendo um incremento. Tal modalidade de eficiência traz a essência do 

inadimplemento eficiente: aquele que deixa de cumprir a obrigação o faz em busca de um 

negócio mais vantajoso, mas sem deixar de compensar devidamente a parte contrária. Ao 

final, aquele que inadimpliu auferirá maiores ganhos enquanto que o outro receberá 

prestação que o deixará em nível de satisfação semelhante ao que teria se o contrato tivesse 

sido cumprido. 

 Estabelecida tal premissa, ainda em um viés econômico, pode-se operacionalizar e 

racionalizar o inadimplemento eficiente do contrato através de alguns instrumentos 

próprios da Microeconomia. Foram identificados quatro deles: a Teoria dos Jogos, os 

custos de transação, a informação assimétrica e a Economia Comportamental. 

 No tocante à Teoria dos Jogos, foi destacada a racionalidade do participante em 

tomar decisões que lhe tragam maiores benefícios diante das possibilidades abertas pelas 

circunstâncias. Desse modo, são previstos os passos que serão dados por todos os 

jogadores e quais serão seus desdobramentos, orientando para que todos façam escolhas 

que realoquem de maneira eficiente os recursos envolvidos. Tal verificação se mostra 
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imprescindível para aquele que quer se valer do inadimplemento eficiente, haja vista que 

deverá observar qual decisão maximizará seus ganhos e reduzirá significativamente suas 

perdas.  

 Os custos de transação se relacionam diretamente com os gastos havidos com o 

inadimplemento eficiente. São custos que as partes incorrem com as operações econômicas 

e que, por vezes, não são contabilizadas no quantum indenizatório. Pode-se exemplificar 

com as despesas com negociações, infraestrutura, materiais não essenciais à execução do 

contrato, transporte, entre outros. Tudo isso encarece a execução do contrato e, se 

desconsiderados, podem ocasionar na falsa leitura da realidade de que a operação 

econômica é eficiente. E o papel do direito é reduzir os custos de transação, já 

determinando de antemão as responsabilidades. No tema estudado, a parte pode achar que 

pelo valor do contrato e pela indenização devida, é eficiente se tornar inadimplemente e 

contratar com terceiro. Todavia, os custos de transação não levados em consideração 

encarecem a operação a tal ponto que não há eficiência. Por isso, aquele que quiser se valer 

do inadimplemento eficiente deverá ter atenção aos custos de transação. 

 Saber ou não se a extinção do vínculo contratual pelo inadimplemento será eficiente 

esbarra no problema da assimetria informacional, tendo em vista que quanto menos o 

contrante souber das condições da parte contrária, menos certeza ele terá sobre os valores 

que serão envolvidos na verba indenizatória. Significa dizer que não se terá relativa certeza 

sobre a extensão do dano e, por conseguinte, se o inadimplemento será de fato eficiente. 

Para tanto, a parte poderá se valer da sinalização e da detecção para reduzir a assimetria de 

informações: realizar atos que incrementem a confiança da parte contrária para revelar 

mais dados sobre ela e que envolva a relação contratual e pesquisar sobre, respectivamente. 

A informação assimétrica, dessa maneira, é grande obstáculo para o inadimplemento 

eficiente, apesar de transponível em muitos casos. 

 Só que a racionalidade presumida dos contratantes não pode ser encarada de 

maneira absoluta. Conforme destaca a Economia Comportamental, nem sempre o 

contratante fará aquilo que lhe trará maiores vantagens. Há um aspecto psicológico 

relevante que deve ser levado em consideração que faz com que as escolhas, 

presumidamente racionais, sejam enviesadas por sentimentos e desejos humanos. Sendo 

assim, aquele que quiser se valer do inadimplemento eficiente igualmente deve meditar 

sobre a importância do objeto da obrigação para a parte contrária, já que o efeito de 
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dotação – a maior valoração de algo pelo simples fato de ser dono dele – pode distorcer 

previsões meramente racionais, fazendo com que a parte que sofreu a inadimplência opte 

por remédio que não faça a alocação mais eficiente dos recursos. 

 Traçadas tais premissas, foi estudado no capítulo 2 a efficient breach theory no 

direito estadunidense, verificando seus fundamentos e aplicação. Verificou-se que em sua 

concepção tradicional a eficiência de Pareto que viabiliza o inadimplemento eficiente 

ocorre através da regra de responsabilidade (liability rule) em que aquele que descumpre o 

contrato paga indenização ao invés de realizar a prestação específica. O montante 

indenizatório, por sua vez, deve conter os danos pela expectativa (expectation damages) 

gerados, posicionando a vítima do inadimplemento na mesma situação que estaria se o 

contrato tivesse sido cumprido. Trata-se do equivalente aos lucros cessantes no direito 

brasileiro. 

 Dessa forma, o inadimplente tem a opção de cumprir a obrigação ou indenizar, 

salvo em casos específicos. A solução é diversa nos países de civil law, como o direito 

pátrio, pois o descumprimento da obrigação suscita a execução forçada em regra, havendo 

a conversão pelo equivalente se há a impossibilidade de se cumprir a obrigação ou ela não 

é mais útil ao credor. E a indenização, se não apenas substitui a própria obrigação, pode 

complementá-la a fim de reparar as perdas e danos gerados como efeito do 

inadimplemento. 

 Outrossim, não se confunde no direito estadunidense e no brasileiro o 

funcionamento da cláusula de danos liquidados (liquidated damages clause) naquele e a 

cláusula penal neste. Na cláusula de danos liquidados não há limitação ao valor 

estabelecido pelas partes se elas notarem que é o suficiente para compensar os danos 

sofridos com o inadimplemento. Já na cláusula penal, o limite é o próprio valor da 

obrigação, sendo que mesmo atendendo a tal critério, é possível requerer ao juízo 

indenização suplementar se assim houver previsão contratual.  

 Acerca do critério do valor, há a aproximação da cláusula de danos liquidados com 

a multa penitencial, sendo esta uma obrigação facultativa que abre a possibilidade ao 

devedor de escolher entre cumprir a obrigação tida como principal ou pagar o valor pré-

definido para extinguir o contrato. Aqui não há limitação do valor como ocorre com a 

cláusula penal e a sua execução se ampara na ideia de adimplemento. 
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 A efficient breach theory nos Estados Unidos não está livre de críticas. Apontam os 

estudiosos que ela suscita problemas que envolvem a moralidade de seu funcionamento, de 

estar baseada em falsas premissas, de desconsiderar os custos de transação, de ser um 

desdobramento do comportamento oportunista e de excluir os demais remédios disponíveis 

contra o inadimplemento. 

 Quando indicam haver um problema em sua moralidade, alegam que a efficient 

breach theory desrespeita a ideia nuclear de um contrato, que é a promessa de 

adimplemento. Com isso, não poderia o sistema conter um instrumento que vai contra sua 

finalidade de pacificação social e entendimento entre as partes. Este problema é rebatido 

justamente pela existência da devida compensação pelo inadimplemento, não havendo 

desamparo para a parte tida como prejudicada. 

 O argumento de estar baseada em falsas premissas advém da ideia de que o modelo 

teórico não condiz com a realidade, que envolve muitos outros aspectos além da estrita 

relação obrigacional. A crítica, porém, se considerada, questionará as bases da própria 

ciência. Isto porque a criação de um modelo teórico envolve o foco em certos aspectos do 

fenômeno, sem que signifique que são ignorados os demais. Apenas não compõem aquilo 

que é reputado imprescindível e principal para o modelo. E visto qualquer ordenamento 

jurídico, será facilmente notado que as normas jurídicas relevam apenas um ou outro 

aspecto dos fenômenos que regulamentam, sem que se afirme não serem igualmente 

importantes. 

 Já a desconsideração dos custos de transação é uma crítica que faz sentido se for 

vista em relação à simple efficient breach theory, isto é, no conceito em que foi 

originalmente concebida, a qual só considera os valores envolvidos na relação 

obrigacional. Todavia, como visto, em seu desenvolvimento mais moderno a efficient 

breach theory já considera gastos além da obrigação, que envolvem toda a relação 

contratual. 

 A confusão com o comportamento oportunista talvez seja uma das maiores críticas 

tanto no direito estadunidense quanto no direito brasileiro e, diante do que foi estudado, 

acaba por ser infundada. O oportunismo envolve distribuição de riqueza de maneira que 

somente o oportunista aufere vantagens, enquanto que na efficient breach theory há a 

realocação eficiente de recursos, fazendo com que o inadimplente esteja em situação 

melhor que antes e a parte contrária na mesma ou similarmente em situação melhor. 
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 Finalmente, a última crítica diz respeito à exclusão dos demais remédios à 

disposição do credor, compreendendo que para o inadimplemento ser eficiente só o 

caminho da indenização é possível. Novamente, trata-se de argumento voltado somente à 

visão tradicional da efficient breach theory, já que se admite que outros instrumentos 

também podem conduzir a uma alocação eficiente de recursos. E isto acaba se 

comprovando com as demais reflexões realizadas neste estudo. 

 De fato, refletindo sobre o ordenamento jurídico brasileiro, nota-se que há 

compatibilidade com o inadimplemento eficiente do contrato, desde que, 

independentemente do remédio para o inadimplemento, os ganhos sejam maiores do que as 

perdas, bem como haja a devida reparação ao que sofreu a extinção do vínculo contratual. 

Desenvolveu-se no Capítulo 3, então, conclusões sobre a compatibilidade de um 

inadimplemento eficiente adaptado à realidade brasileira conforme cada modalidade de 

extinção do contrato. 

 Verificou-se que em todos os casos de inadimplemento absoluto, salvo por 

impossibilidade material de obrigação fungível, é possível incidir o inadimplemento 

eficiente. Independentemente de a consequência do inadimplemento absoluto ser a 

indenização por perdas e danos, a prestação equivalente ou a resolução contratual, 

inclusive com a combinação destas, pode-se falar em inadimplemento eficiente, desde que 

os ganhos sejam maiores do que as perdas, levando em consideração também os custos de 

transação envolvidos. 

 Para fins de especificação, diz-se que é possível o inadimplemento eficiente quando 

há inadimplemento absoluto por impossibilidade material de obrigação infungível, por 

inutilidade da prestação para o credor, quando há resolução contratual com ou sem 

indenização por perdas e danos, quando há prestação equivalente com ou sem indenização 

por perdas e danos ou quando há isoladamente indenização por perdas e danos. 

 A exceção feita ao inadimplemento absoluto com impossibilidade material de 

obrigação fungível se dá justamente pela possibilidade de o devedor ainda cumprir a 

obrigação, haja vista que há a disposição no mercado produto ou serviço semelhante, 

tornando a prestação original substituível. Neste sentido, não haveria verdadeiramente 

inadimplemento absoluto, mas inadimplemento relativo, acarretando consequência diversa. 
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 Sendo o inadimplemento antecipado uma modalidade de inadimplemento absoluto, 

igualmente há compatibilidade com o inadimplemento eficiente, conforme desenvolvido 

neste estudo. Com efeito, o credor antes mesmo do termo percebe que o devedor não 

cumprirá a obrigação, em nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva. Por isso, busca 

terceiro para a satisfação de seu interesse, que pode apresentar melhores condições. Logo, 

há uma eficiente realocação de recursos, em que o devedor não se obrigará mais ao 

contrato – sem se escusar de adimplir com as consequências jurídicas de seu 

descumprimento – e o credor alcançará o bem almejado.  

 No tocante ao inadimplemento relativo, o inadimplemento eficiente do contrato não 

tem aplicação tão ampla quanto ocorre nos casos de total impossibilidade de cumprimento. 

De fato, o inadimplemento eficiente só possui compatibilidade com os casos de mora 

solvendi, mas que o inadimplemento relativo tenha por consequência a restituição daquilo 

que porventura foi adiantado cumulado ou não com perdas e danos ou quando há 

isoladamente a exigência de indenização por perdas e danos. Novamente, assim como 

ocorre com o inadimplemento absoluto, desde que os ganhos sejam maiores que as perdas 

e sejam levados em conta os custos de transação. 

 Não se vislumbra, em regra, compatibilidade do inadimplemento eficiente com o 

inadimplemento relativo, na modalidade de mora solvendi, quando há execução forçada de 

bem fungível. Trata-se aqui da verdadeira natureza daquela situação dita alhures acerca do 

inadimplemento absoluto de bem fungível. Tendo em vista que o devedor terá que cumprir 

duas vezes o contrato, uma prestando especificamente e de maneira forçada ao credor do 

contrato originário e outra ao terceiro, parece muito mais eficiente que, evitando as 

consequências do inadimplemento, haja o cumprimento em dia do que foi estipulado com 

ambos os outros contratantes. Isso faz com que se evite o pagamento de indenização por 

perdas e danos se o credor assim incorrer, o que encarecereria ainda mais a operação. 

 Outrossim, não é compatível, em regra, o inadimplemento eficiente com o 

inadimplemento relativo, em mora solvendi, com execução forçada de obrigação de bem 

infungível. Isto porque o bem será objeto de evicção, sendo entregue para o credor 

originário, podendo ainda ser cumulado com indenização por perdas e danos e o devedor 

responderá pelo equivalente com a possibilidade de adição de indenização por perdas e 

danos em favor do terceiro. Com isso, a proposta mais vantajosa de terceiro não foi 
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aproveitada e ainda os gastos foram maiores do que originalmente previstos na operação, 

subtraindo a sua eficiência. 

 Alternativa para estas hipóteses sobre obrigações de bens fungíveis e infungíveis se 

encontra somente com a inclusão de cláusulas contratuais acessórias que podem limitar o 

valor indenizatório. Neste sentido, pode-se pensar nas arras, na cláusula penal, na multa 

penitencial ou até mesmo na cláusula de não indenizar. Havendo, assim, forçadamente a 

conversão em equivalente monetário ou valor correspondente às perdas e danos, a 

execução de tais cláusulas atrai o inadimplemento eficiente, pois afasta a dupla prestação 

específica com o credor e com terceiro, no caso de bem fungível, e da evicção no caso de 

bem infungível. 

 Verificou-se, além do mais, que o inadimplemento relativo, mas por mora 

accipiendi, é incompatível com o inadimplemento eficiente. A diferença é que a 

dissonância não se dá em razão de eficiência da operação, e sim de prática. As hipóteses 

legais de mora do credor não permitem pensar em hipóteses que seria viável o 

inadimplemento eficiente, salvo se posteriormente se transformasse em mora solvendi, 

atraindo as consequências discutidas anteriormente e descaracterizando a situação aqui 

analisada. 

 Outra forma de inadimplemento ocorre com a chamada violação positiva do 

contrato, a qual é compatível com o inadimplemento eficiente do contrato por ser 

equiparar, em suas consequências, ao inadimplemento absoluto. Com efeito, a violação dos 

deveres jurídicos anexos estabelecidos pelo princípio da boa-fé objetiva não permite 

reparação ou estado de mora, o que faz com que se torne impossível o seu posterior 

cumprimento. Diante disso, caberá tão somente a indenização por perdas e danos, o que 

permite o sopesamento de ganhos e perdas. 

 Além disso, é dissonante do inadimplemento eficiente a ocorrência de 

adimplemento substancial, haja vista que é mais eficiente para a parte buscar o 

reconhecimento do adimplemento da obrigação ao invés de ingressar em um litígio para 

discutir o inadimplemento. Afinal, sendo reconhecido o adimplemento substancial, há a 

extinção do contrato pelo seu cumprimento e, diante disso, somente o valor da obrigação, 

bem como dos custos de transação envolvidos, é que ingressam no cálculo dos gastos. Já 

no inadimplemento eficiente, tanto o valor da obrigação como de possíveis perdas e danos 

serão contabilizados, além dos custos de transação. 
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 Em relação à exceção de contrato não cumprido, o inadimplemento eficiente é 

conciliável a depender se há impossibilidade temporária ou definitiva do cumprimento da 

obrigação. Sendo temporária, equipara-se ao inadimplemento relativo, recaindo sobre uma 

de suas hipóteses de consonância ou não. Se for definitiva, há equiparação com o 

inadimplemento absoluto, sendo possível haver o inadimplemento eficiente. Destaca-se, 

ainda, a hipótese da exceptio non rite adimpleti contractus, a qual adiciona a obrigação de 

restituição como consequência do inadimplemento defeituoso. Na sua ocorrência, além dos 

cuidados já destacados, deverá ser considerada esta nova obrigação para a verificação da 

eficiência da medida. 

 Adicionalmente há a hipótese de exceção de insolvência ou de inseguridade. 

Quando incidente, deve-se levar em conta quem deseja o inadimplemento eficiente para a 

viabilidade deste. Se for aquele que sofreu diminuição no próprio patrimônio que deseja o 

inadimplemento eficiente, havendo o pedido de resolução contratual pela parte contrária, 

ocorrerá equiparação ao inadimplemento absoluto, sendo possível o inadimplemento 

eficiente. Ao contrário, se optar pela execução forçada, não será possível o 

inadimplemento eficiente por se equiparar ao inadimplemento relativo, nos moldes vistos 

acima. Por outro lado, se quem deseja se valer do inadimplemento eficiente não for o que 

sofreu diminuição no patrimônio, então buscará a resolução contratual, equiparando-se ao 

inadimplemento absoluto, evidenciando sua compatibilidade. 

 Foi estudada, além do mais, a conciliação do inadimplemento eficiente com a 

onerosidade excessiva e a teoria da imprevisão. Verificou-se que há compatibilidade com a 

consequência de resolução contratual, haja vista se equiparar com as consequências do 

inadimplemento absoluto. Por outro lado, fica prejudicada a congruência do 

inadimplemento eficiente quando há revisão contratual, já que com o reequilíbrio das 

prestações, novamente os interesses das partes contratantes são atendidos, não havendo 

motivo para a busca de melhor oportunidade com terceiro. 

 Em seguida este estudo se debruçou sobre a relação do inadimplemento eficiente 

com a resilição. Na hipótese de distrato há perfeita conformidade entre os institutos, 

devendo ter atenção apenas com os custos de transação envolvidos na elaboração do 

instrumento extintivo. Conclusão idêntica se pode extrair da resilição unilateral, pondo a 

salvo a hipótese do parágrafo único do artigo 473 do Código Civil, a qual torna difícil a 
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eficiência da operação em razão de a recuperação dos valores investidos ao longo do tempo 

poder subtrair os ganhos inicialmente previstos. 

 Adiante a reflexão avançou para as situações de invalidade do negócio jurídico. 

Compreendeu-se que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as causas de 

nulidade e o inadimplemento eficiente, pois juridicamente um negócio nulo nem sequer 

produz efeitos. Por isso, há a liberdade da parte de buscar outro negócio, lícito e legítimo, 

para satisfazer seus interesses. Todavia, sabendo que pode haver produção de efeitos no 

plano fático, deve-se atentar aos custos de transação. 

 No tocante à anulabilidade, aquele que deseja se valer do inadimplemento eficiente 

precisa se utilizar da Teoria dos Jogos para determinar qual comportamento lhe trará 

maiores benefícios, bem como se atentar à assimetria informacional para conhecimento do 

vício que acomete o vínculo. Além disso, o momento em que se encontra o vínculo 

contratual é igualmente importante. Antes da execução, ainda que com conhecimento do 

vício, a via da anulação ainda é possível, podendo aquele que deseja a quebra calcular se é 

mais eficiente anular ou realizar o inadimplemento eficiente. Se, diferentemente, já foi 

iniciada a execução, a ciência do vício impede a anulação, cabendo apenas a via do 

inadimplemento eficiente. 

 Neste estudo buscou-se inovar também acerca da verificação da eficiência em 

situações que não são propriamente de inadimplemento. Sendo assim, foram consideradas 

as hipóteses em que há escolha, seja pelo devedor, seja pelo credor, da obrigação a ser 

cumprida. A grande vantagem é que não haverá inadimplemento e suas devidas 

consequências jurídicas gravosas ao devedor, mas verdadeiro adimplemento, com o efeito 

de permitir sem qualquer ônus, inclusive reputacional, de o devedor buscar terceiro para 

um contrato mais vantajoso. É o que ocorre com as obrigações alternativas e facultativas. 

 Nas obrigações alternativas, em que tanto o credor quanto o devedor a depender da 

previsão contratual podem escolher qual das obrigações será cumprida, o inadimplemento 

eficiente é compatível, mas com ressalvas. Em primeiro lugar, as alternativas terão que ser 

o objeto principalmente querido pelo credor e uma indenização equivalente. Em segundo 

lugar, é desejável que a escolha caiba ao devedor, pois a ele será possível optar pela 

entrega do bem ou pagar quantia alternativa para negociar com terceiro. Caso contrário o 

devedor terá que torcer para que o credor opte pela indenização ao invés de exigir o objeto 
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da outra obrigação. Senão as consequências serão semelhantes ao inadimplemento relativo 

por mora solvendi. 

 Já nas obrigações facultativas, o credor só tem a opção de exigir a obrigação tida 

como principal, ficando à escolha do devedor cumpri-la ou a obrigação acessória, que para 

o caso em estudo seria um valor monetário equivalente. Diante disso, a compatibilidade 

com o inadimplemento eficiente é patente, sobretudo porque a obrigação facultativa de 

indenizar servirá como multa penitencial, liberando o devedor do contrato e abrindo espaço 

para a negociação com terceiro. 

 A seguir, já no Capítulo 4, foram trazidas as verbas possivelmente integrantes da 

indenização que seria devida com o inadimplemento. Foram estudados os danos 

emergentes, o dano extrapatrimonial, os lucros cessantes, a perda de uma chance, o duty to 

mitigate the loss, a correção monetária e os juros. Além disso, foram considerados os 

gastos judiciais e os gastos com meios alternativos de solução de litígios que o devedor 

possivelmente poderá incorrer. Ao final do capítulo, ainda foram desenvolvidas expressões 

matemáticas para evidenciar a composição da indenização nos diversos casos apontados 

neste capítulo. Destacam-se, ainda, as cláusulas que limitam ou excluem o dever de 

indenizar: as arras, a cláusula penal, a multa penitencial e a cláusula de não indenizar. 

 Quanto às arras, ambas as espécies possuem compatibilidade com o 

inadimplemento eficiente. Entretanto, identificam-se maiores dificuldades na interação 

com as arras confirmatórias. Isto porque, embora propicie o inadimplemento eficiente, é 

permitido pela legislação o pleito de indenização suplementar, fazendo com que torne 

complicado o cálculo dos gastos, prejudicando a previsibilidade necessária para a 

eficiência da operação. Por outro lado, as arras penitenciais fomentam o inadimplemento 

eficiente, principalmente porque há vedação expressa à indenização suplementar. 

 A cláusula penal, por sua vez, não é similarmente de todo favorável ao 

inadimplemento eficiente. Com efeito, a existência de cláusula penal moratória obriga o 

devedor a adimplir a obrigação cumulada com a multa e se, for o caso, pagar ainda 

indenização suplementar. O total destas despesas muito provavelmente superará os ganhos 

com a negociação com terceiro. Já cláusula penal compensatória tem o problema de ser 

uma alternativa em benefício do credor, resultando no mesmo problema da obrigação 

alternativa à escolha do credor: o devedor terá que torcer para que seja feita a opção pela 
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multa ao invés do cumprimento da obrigação, sendo que este último terá suas 

consequências equiparáveis ao inadimplemento relativo por mora solvendi. 

 No tocante a multa penitencial, já foi mencionado alhures que se trata de uma 

obrigação facultativa que, contextualizado no estudo do inadimplemento eficiente, concede 

ao devedor a opção de adimplir com a prestação considerada principal ou pagar valor 

equivalente, como se multa fosse. Dessa maneira, haverá verdadeiro adimplemento da 

obrigação, liberando o devedor para a contratação mais eficiente com terceiro. É, pois, 

plenamente compatível com o inadimplemento eficiente e, possivelmente, o instrumento 

contratual disponível no ordenamento jurídico brasileiro que mais o propicie. 

 A cláusula de não indenizar, a despeito da polêmica que a envolve, é perfeitamente 

compatível com o inadimplemento eficiente, tendo em vista que suas consequências se 

equivalem a uma resolução contratual. Já no caso de cláusula cruzada de não indenizar, a 

consequência é a mesma, mas há um risco reputacional mais intenso por envolver terceiros 

em sua funcionalidade. 

 No capítulo 5 foi defendida a conciliação dos princípios da boa-fé objetiva e da 

função social do contrato com o inadimplemento eficiente. Quanto ao princípio da boa-fé 

objetiva, se demonstrou que atua em plano diferente da eficiência: enquanto a boa-fé se 

preocupa com os instrumentos à disposição das partes para a coibição do inadimplemento e 

de conflitos enquanto perdurar a relação contratual, a eficiência se preocupa com os 

benefícios advindos da relação contratual conforme os interesses dos envolvidos. Por isso, 

não há contradição entre os institutos, mas convergência para extrair o melhor do vínculo 

existente. 

 Por isso mesmo é que o comportamento oportunista não pode ser confundido com o 

inadimplemento eficiente, já que aquele é verdadeiramente contrário à boa-fé. O 

oportunismo leva a uma distribuição de recursos ineficiente, haja vista que uma das partes 

arcará, em seu detrimento, com os benefícios da outra. Há uma distribuição ineficiente de 

recursos e, quanto maior sua incidência, maior a desconfiança entre as partes. Logo, 

maiores os gastos com instrumentos de garantia contra ele e a presunção de má-fé ao invés 

de boa-fé dos contratantes. 

 Como forma de identificá-lo e afastá-lo do inadimplemento eficiente, 

compreendeu-se que o oportunismo decorre da assimetria informacional e de poder entre 
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as partes que são exploradas por aquela que se favorece dele, extraindo vantagens em 

detrimento da parte contrária a ponto de atrair a intervenção Estatal e de incentivar 

medidas de proteção e garantia contra ele. 

 O inadimplemento eficiente do mesmo modo promove a função social do contrato. 

De fato, a defesa da coletividade envolve o mercado, pois é também por ele que há o 

desenvolvimento social e econômico. Um contrato deve ser pensado além dos ganhos 

individuais, mas o bem coletivo que pode proporcionar, sobretudo com uma eficiente 

distribuição de riquezas. O contrato é um instrumento de efetivação de solidariedade, e não 

um fim em si mesmo. É neste ponto que o inadimplemento eficiente se mostra compatível 

com a função social do contrato, já que realoca eficientemente os recursos envolvidos na 

operação, para que todos os contratantes não fiquem em situação pior do que estavam antes 

e haja, pelo menos, a melhora das condições de um deles.  

 Dentro deste contexto, não se pode apontar o inadimplemento eficiente como uma 

medida violadora da tutela externa do crédito, destacada como a teoria do terceiro 

cúmplice. Como apontado, há uma nítida diferença no liame subjetivo: no caso do terceiro 

cúmplice há a intenção de prejudicar, impedindo a normal continuidade do contrato 

anteriormente celebrado. Já no caso do inadimplemento eficiente, não há o aliciamento ou 

o induzimento censuráveis, porque o terceiro apenas oferece no mercado seus bens e 

serviços, sendo procurado por um dos contratantes por uma melhor oportunidade de 

negócio. 

 Diante de todas essas reflexões, foi verificado que o inadimplemento eficiente ainda 

é muito pouco conhecido no Brasil, ficando ainda mais evidente na total ausência de 

decisões que o mencionem expressamente, como apresentado no Capítulo 6. E dos poucos 

casos conhecidos de sua possível incidência se notou que nem todos foram julgados em 

consonância com o que o inadimplemento eficiente defende. 

 Por fim, a definição de inadimplemento eficiente que desenvolvemos em 

conformidade com todos os aspectos acima estudados, adequada ao contexto do direito 

brasileiro. Trata-se da operação que, entre partes vinculadas por um contrato, se traduz no 

cumprimento de obrigação diversa da essencialmente querida, seja por força do 

inadimplemento, seja por expressa previsão contratual, para perseguir ganhos ou evitar 

perdas através de contratação com terceiro, e que ao final as partes contratantes estarão em 

situação igual ou melhor do que estavam antes da celebração da avença. 



315 

 

REFERÊNCIAS 

 

a) Bibliográficas 

 

AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Comentários ao novo Código Civil: da extinção do 

contrato. v. 6. t. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 

_____. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: resolução. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Aide, 2004. 

AKERLOF, George A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market 

mechanism. Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500, ago. 1970. 

ALVIM, Agostinho Neves de Arruda. Da inexecução das obrigações e suas 

consequências. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1972. 

ALVIM NETTO, José Manuel de Arruda. A função social dos contratos no novo Código 

Civil. Revista Forense, Rio de Janeiro, ano 100, v. 371, jan./fev. 2004. 

AMBROSOLI, Mateo. Inadempimento del contratto e risarcimento del danno. Milão: 

Giuffrè, 2012. 

ANDERSEN, Eric G. Good Faith in the Enforcement of Contracts. Iowa Law Review, v. 

73, p. 299-335, 1987-1988. 

ANDRADE, Gustavo Corrêa de. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação 

contratual. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 53, p. 

54-63, jan./mar. 2005. 

ARAÚJO, Fernando. Análise Económica do Direito : Programa e Guia de Estudo. 

Coimbra: Almedina, 2008. 

_____. Teoria Económica do Contrato. Coimbra: Almedina, 2007. 

ASSIS, Araken; ANDRADE, Ronaldo Alves de; ALVES, Francisco Glauber Pessoa. 

Comentários ao Código Civil brasileiro. v. 5. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 



316 

 

ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5ª ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. 

AXELROD, Robert. The Evolution of Cooperation. Nova Iorque: Basic Books, 1984. 

AYRES, Ian; GERTNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic 

Theory of Default Rules. Yale Law Journal, v. 99, p. 87-130, 1989. 

AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Cláusula Cruzada de não-indenizar (crosswaiver of 

liability), ou cláusula de não-indenizar com eficácia para ambos os contratantes. Renúncia 

ao direito de indenização. Promessa de fato de terceiro. Estipulação em favor de terceiros.  

In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de (Coord.). Estudos e Pareceres de Direito Privado. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 

_____. Princípios do novo direito contratual e desregulamentação do mercado - Direito de 

exclusividade nas relações contratuais de fornecimento - Função social do contrato e 

responsabilidade aquiliana do terceiro que contribui para inadimplemento contratual. 

Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 87, n. 750, p. 113-120, abr. 1998. 

_____. Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para as Jornadas 

Brasileiras da Associação Henri Capitant. In: AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Novos 

estudos e pareceres de Direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BALA, Nicholas C., et al. Contracts: Cases, Notes and Materials. 7ª ed. Toronto: 

LexisNexis, 2006. 

BANDEIRA, Paula Greco. Contrato Incompleto. São Paulo: Atlas, 2015. 

BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de; TEPEDINO, Gustavo 

(Coord.). Código Civil interpretado conforme a Constituição da República : v. 1. 3ª ed. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 

BARNETT, Randy E. Contract is Not Promise; Contract is Consent. Georgetown 

University Law Faculty Publications and Other Works, 2011. 

BARON, Jonathan; WILKINSON-RYAN, Tess. Moral Judgement and Moral Heuristics in 

Breach of Contract. Journal of Empirical Legal Studies, v. 6, p. 407-423, 2009. 



317 

 

BARTON, J. L. Contractual damages and the rise of industry. Oxford Journal of Legal 

Studies, v. 7, n. 1, p. 40-59, mar. 1987. 

BATES, Paul J. A Mitigation of Damages: A Matter of Commercial Common Sense. 

Advocate’s Quarterly, v. 13, n. 3, p. 273-307, jan. 1992. 

BECKER, Anelise. A doutrina do adimplemento substancial no Direito brasileiro e em 

perspectiva comparativista. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, v. 9, n. 1, p. 60-77, nov. 1993. 

BECKER, Gary S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political 

Economy, p. 1-54, 1974. 

_____. The Economic Approach To Human Behavior. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1976. 

BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 

Ontário: Batoche Books, 2000. 

BESSONE, Darcy. Do Contrato – Teoria Geral. São Paulo: Saraiva, 1997. 

BETTI, Emilio. Teoria Generale delle Obbligazioni, v. 1, Prolegomeni, Funzione 

Economico-Sociale dei Rapporti d’Obbligazione. Milano: Giuffrè, 1953. 

_____. Teoria Generale delle Obbligazioni, v. 2. Milano: Giuffrè, 1953a. 

_____. Teoria geral do negócio jurídico : v. 3. Tradução de Fernando Miranda. Coimbra: 

Coimbra, 1969. 

BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil comentado : v. 4. 10ª ed. Rio de Janeiro: Francisco 

Alves, 1955. 

BIGONI, Maria et al. Unbundling Efficient Breach. Coase-Sandor Institute for Law & 

Economics Working Paper, n. 695, p. 1-66, ago. 2014. 

BIRMINGHAM, Robert L. Breach of Contract, Damage Measures, and Economic 

Efficiency, Articles by Maurer Faculty, p. 273-292, 1970. 

BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do Direito. São Paulo: 

Ícone, 2006. 



318 

 

BOUCKAERT, Boudewijn; DE GEEST, Gerrit (Ed.). Encyclopedia of Law and 

Economics, Volume III. The Regulation of Contracts. Cheltenham: Edward Elgar, 

2000. 

BROWNSWORD, Roger; HIRD, Norma J.; HOWELLS, Geraint. Good Faith in 

Contract: Concept and Context. Londres: Dartmouth, 1999. 

CAHALI, Yusef Said. Dano Moral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

CALABRESI, Guido; MELAMED, A. Douglas. Property Rules, Liability Rules, and 

Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review, v. 85, n. 6, p. 1089-

1128, abr. 1972.  

CARNELUTTI, Francesco. Appunti sulle obbligazioni. Rivista di diritto commerciale, v. 

I, p. 525-617, 1915. 

CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito Geral e Brasil. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Iuris, 2014. 

CASTRO, José Roberto Wanderley de. O Direito Comparado como ciência e método de 

aperfeiçoamento da efetivação dos direitos fundamentais. Revista de Processo 

Comparado, v. 8, p. 195-210, jul./dez. 2018. 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

COASE, Ronald H. A firma, o mercado e o direito. Tradução de Heloisa Gonçalves 

Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. 

COHEN, David S.; KNETSCH, Jack L. Judicial Choice and Disparities between measures 

of economic values. Osgoode Hall Law Journal, v. 30, n. 3, p. 737-770, 1992.  

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de Direito Civil. Disponível em: 

https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-

1/publicacoes-1/jornadas-cej. Acesso em 15/09/2018. 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2018. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c3216

7.pdf. Acesso em 08/01/2019. 



319 

 

CONSULTOR JURÍDICO. STJ deverá decidir briga de cervejarias por Zeca Pagodinho. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-jun-03/stj-devera-decidir-briga-

cervejarias-zeca-pagodinho. Acesso em 09.01.2018. 

COOTER, Robert D.; PORAT, Ariel. Anti-insurance. Journal of Legal Studies, v. 31, p. 

203-232, jun. 2002. 

COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law & Economics. 5ª ed. Harlow: Pearson Addison-

Wesley, 2008. 

CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no Direito Civil. Coimbra: 

Almedina, 2011. 

_____. Direito das Obrigações : vol. 1. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, 1980.  

_____. La bonne foi à la fin du vingtième siècle. Revue de droit de l'Université de 

Sherbrooke, v. 26, Quebec, 1996. 

COSENTINO, F. Efficienza econômica dell’inadempimento e diritto delle obbligazioni: 

una verifica delle norme sull’inadempimento del contratto. Quadrimestre, p. 484 e segs., 

1988. 

CRASWELL, Richard. Contract Law, Default Rules, and the Philosophy of Promising. 

Michigan Law Review, v. 88, n. 3, p. 489-529, dez. 1989. 

_____. Contract Remedies, Renegotiation, and the Theory of Efficient Breach. Southern 

California Law Review, v. 61, p. 629-670, jan. 1988. 

_____. Insecurity, Repudiation, and Cure. Journal of Legal Studies, v. 19, n. 3, p. 399-

434, jun. 1990. 

_____. Two Economic Theories of Enforcing Promises. In: BENSON, Peter (org.). The 

theory of Contract Law: New Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2005. 

CURTIS, Linda. Damage Measurements for Bad Faith Breach of Contract: An Economic 

Analysis. Stanford Law Review, v. 39, n. 1, p. 161-185, nov. 1986. 



320 

 

D’ARRIGO, Cosimo. Il controllo delle sopravvenienze nei contratti a lungo termine. In: 

TOMMASINI, Raffaele (Coord.). Sopravvenienze e dinamiche di riequilibrio tra 

controlllo e gestione del rapporto contrattuale. Turim: G. Giappichelli, 2003. 

DANTAS, Ivo. Direito comparado como ciência. Revista de Informação Legislativa, 

1997. 

DIAS, José de Aguiar. Cláusula de não indenizar. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. 

_____. Da responsabilidade civil: Vol. I. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1973. 

DODGE, William S. The Case of Punitive Damages in Contracts. Duke Law Journal, v. 

48, n. 4, p. 629-699, fev. 1999. 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 

_____. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2014. 

EISENBERG, Melvin A. Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient 

Breach, and the Indifference Principle in Contract Law. California Law Review, v. 93, n. 

4, p. 975-1050, jul. 2005. 

EL PAÍS. BC reduz expectativa de crescimento do PIB neste ano de 2,6% para 1,6%. 

Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/28/economia/1530196905_319416.html. Acesso 

em 03/01/2019. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; NETTO, Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de 

Direito Civil. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

FARNSWORTH, Ward. Do Parties to Nuisance Cases Bargain After Judgement? A 

Glimpse Inside the Cathedral. The University of Chicago Law Review, v. 66, p. 373-436, 

1999. 

FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de exoneração e de limitação de 

responsabilidade. São Paulo: Saraiva, 2013. 



321 

 

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 

Decisão, Dominação. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

FICI, Antonio. Il contrato ‘incompleto’. Torino: G. Giappichelli Editore, 2005. 

FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e Teoria da Imprevisão. 3ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1958. 

FORGIONI, Paula. A interpretação dos negócios empresariais no novo Código Civil. 

Revista de Direito Mercantil, ano XLII, v. 130, abr./jun. 2003. 

FRANÇA, Rubens Limongi. Cláusula penal. In: Enciclopédia Saraiva do Direito : v. 15. 

São Paulo: Saraiva, 1977.  

FRANCO, Paulo; PORTO, Antonio Maristrello. A Teoria da Perda de Uma Chance e a 

Microeconomia. Economic Analysis of Law Review, v. 9, n. 1, p. 202-225, jan./abr. 2018. 

FRANZONI, Luigi Alberto. Introduzione all’economia del diritto. Bolonha: Mulino, 

2003. 

FRIED, Charles. Contract as Promise: a theory of contractual obligation. Oxford: 

Oxford University Press, 1981. 

FRIEDMAN, David D. Law’s Order – What Economics has to do with Law and why it 

matters. Princeton: Princeton University Press, 2000. 

FRIEDMANN, Daniel. The efficient breach fallacy. The Journal of Legal Studies, v. 18, 

n. 1, p. 1-24, jan. 1989. 

FULLER, Lon L.; PERDUE JUNIOR, William M. The Reliance Interest in Contract 

Damages: 1. Yale Law Journal, v.46, p. 52-96, 1936. 

G1. Banco Central reduz previsão de crescimento do PIB de 2018 para 1,4%. Disponível 

em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/09/27/banco-central-reduz-previsao-de-

crescimento-do-pib-de-2018-para-14.ghtml. Acesso em 03/01/2019. 

GALLO, Paolo. Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto. 

Milão: Giuffrè, 1992. 



322 

 

GARCIA, Enéas Costa. Responsabilidade pré e pós-contratual à luz da boa-fé. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

GILL, Richard T. Introdução à microeconomia. Tradução de Augusto Reis. São Paulo: 

Atlas, 1976. 

GILMORE, Grant. The Ages of American Law. New Haven: Yale University Press, 

1977. 

GOETZ, Charles J.; SCOTT, Robert E. Enforcing Promises: An Examination of the Basis 

of Contract. The Yale Law Journal, v. 89, n. 7, p. 1261-1322, jun. 1980. 

_____. Liquidated damages, penalties and the just compensation principle: some notes on 

an enforcement model and a theory of efficient breach. Columbia Law Review, v. 77, p. 

554-594, 1977. 

GOMES, Orlando. Contratos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 

_____. Obrigações. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

HAAG, David. Efficient breach of contract – the role of damage measures. Munique: 

GRIN, 2007. 

HARRISON, Jeffrey L. A Nihilistic View of the Efficient Breach. Michigan State Law 

Review, v. 1, p. 168-209, 2013. 

HAYEK, Friedrich A. The use of knowledge in society. American Economic Review, 

vol. XXXV, p. 519-530, 1945.  

HIRONAKA, Giselda Maria F. Novaes. Direito Civil – Estudos. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2000. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin Claret, 2008. 

HOLMES, Oliver Wendell. The Path of the Law. Harvard Law Review, v. 10, p. 457-

462, 1897. 

HUME, David. Tratado da natureza humana. 2ª ed. rev. e ampl. Tradução de Déborah 

Danowski. São Paulo: UNESP, 2009. 



323 

 

_____. Uma investigação sobre os princípios da moral. Tradução de José Oscar de 

Almeida Marques. São Paulo: Unicamp, 1995. 

JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard H. A Behavioral Approach to 

Law and Economics. Stanford Law Review, v. 50, p. 1471-1550, mai. 1998. 

KAHNEMAN, Daniel. Thinking, Fast and Slow. Nova Iorque: Farrar Straus Giroux, 

2013. 

KAHNEMAN, Daniel; KNETSCH, Jack L.; THALER, Richard H. Experimental Tests of 

the Endowment Effect and the Coase Theorem. The Journal of Political Economy, v. 98, 

n. 6, p. 1325-1348, dez. 1990.  

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: An Analysis of Decision 

Under Risk. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-292, mar. 1979. 

KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Economic Analysis of law. In: AUERBACH, A. J.; 

FELDSTEIN, M. Handbook of Public Economics vol. 3. Nova Iorque: Elsevier, 2002. 

KATZ, Avery Wiener. The Option Element in Contracting. Virginia Law Review, v. 90, 

n. 8, p. 2187-2244, dez. 2004. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6ª ed. Tradução por João Baptista Machado. São 

Paulo: Martins Fontes, 1998. 

KLASS, Gregory. Efficient Breach. In: The Philosophical Foundations of Contract 

Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. 

_____. Three Pictures of Contract: Duty, Power and Compound Rule. New York 

University Law Review, v. 83, p. 1726-1783, 2008. 

_____. To perform or pay damages. Virginia Law Review, v. 98, n. 1, p. 143-158, mar. 

2012. 

KRONMAN, Anthony T. Specific Performance. The University of Chicago Law Review, 

v. 45, p. 351-382, 1978. 

KULL, Andrew. Disgorgement for breach, the “restitution interest”, and the Restatement 

of Contracts. Texas Law Review, v. 79, jun. 2001. 



324 

 

LARENZ, Karl. Derecho de Obligaciones : Tomo I. Tradução de Jaime Santos Briz. 

Madri: Revista de Derecho Privado, 1958. 

LEONARDO, Rodrigo Xavier. Os contratos coligados, os contratos conexos e as redes 

contratuais. In: CARVALHOSA, Modesto. Tratado de Direito Empresarial : tomo IV. 

São Paulo: Thomson-Reuters/Revista dos Tribunais, 2016. 

LIAO, Wenqing. The Application of the Theory of Efficient Breach in Contract Law: 

A Comparative Law and Economics Perspective. Cambridge: Intersentia, 2015. 

LINZER, Peter. On the Amorality of Contract Remedies – Efficiency, Equity and the 

Second Restatement. Columbia Law Review, v. 81, n. 111, p. 111-139, 1981. 

LOPES, Miguel Maria de Serpa. Exceções substanciais: Exceção de contrato não 

cumprido (exceptio non adimpleti contractus). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. 

MACKAAY, Ejan. The Economics of Civil Law Contract and of Good Faith. 

Disponível em: 

https://www.law.utoronto.ca/documents/conferences2/Trebilcock09_Mackaay.pdf. Acesso 

em 14.01.2019. 

MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução de 

Rachel Sztajn. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

MACLEOD, W. Bentley. Reputations, Relationships and Contracts Enforcement. Journal 

of Economic Literature, v. 45, n. 3, p. 595-628, set. 2007. 

MACNEIL, Ian R. Efficient Breach of Contract: Circles in the Sky. Virginia Law Review, 

v. 68, n. 5, p. 947-969, mai. 1982. 

MAHONEY, Paul G. Contract Remedies and Options Pricing. Journal of Legal Studies, 

v. 24, n. 1, p. 139-163, jan. 1995. 

MARINO, Francisco de Crescenzo. Contratos coligados no direito brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

_____. Interpretação do Negócio Jurídico. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MARKESINIS, Sir Basil; UNBERATH, Hannes; JOHNSTON, Angus. The German Law 

of Contract : A Comparative Treatise. 2ª ed. Oxford: Hart Publishing, 2006. 



325 

 

MARKOVITS, Daniel; SCHWARTZ, Alan. The myth of efficient breach: new defenses of 

the expectation interest. Virginia Law Review, v. 97, n. 8, p. 1939-2008, dez. 2011. 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Duty to mitigate the loss no Direito 

Civil brasileiro. São Paulo: Verbatim, 2015. 

MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado : critérios para a sua 

aplicação. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

MARTINS-COSTA, Judith; PARGENFLER, Marina de Souza. Usos e abusos da função 

punitiva (punitive damage e o Direito brasileiro). Revista do Centro de Estudos 

Judiciários, Brasília, n. 28, p. 15-32, jan./mar. 2005. 

MATTEI, Ugo et al. Il mercato delle regole : analisi economica del diritto civile. 

Bolonha: Società Editrice il Mulino, 1999. 

MATOZZI, Ignacio de Cuevillas. La relación de causalidad em la órbita del derecho de 

daños. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2000. 

MAURO, Antonio de. Il principio di adeguamento nei rapporti giuridici tra privati. 

Milão: Giuffré, 2000. 

MAYER, Martin. The Bankers. Nova Iorque: Ballantine Books, 1974.  

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico : Plano da Validade. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2006. 

MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito privado : Tomo IV. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Bosch, 1972. 

_____. Tratado de Direito Privado : Tomo XXV. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1984. 

_____. Tratado de Direito Privado : Parte Especial : Tomo XXVI. Rio de Janeiro: 

Borsoi, 1959. 

MIRMINA, Steve. Cross-Waivers of Liability in Agreements to Explore Outer Space – 

What They are and How they work?. The Scitech Lawyer, v. 9, n. 1, 2012. 



326 

 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações: 1ª 

parte. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 1988. 

MUNRO, William Bennett. The Custom of Paris in the New World. In: BEROLZHEINER, 

F. Juristiche Festgabe des Auslandes zu Josef Kohlers 60. Geburstag. Estugarda: 

Ferdinand Enke, 1907. 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de A. Código Civil comentado. 11ª ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules: princípios e regras constitucionais. São 

Paulo: WMF Martins Fontes. 

NONATO, Orosimbo. Curso de Obrigações : v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1959. 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Tabela de Honorários Advocatícios – 2018. 

Disponível em: http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios//. Acesso 

em 28/12/2018. 

PELA, Juliana Krueger. "Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos 

empresariais. Revista Jurídica Luso Brasileira, ano 2, n. 1, p. 1091-1103, 2016. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil : Introdução ao Direito 

Civil. Teoria Geral de Direito Civil Vol. I. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

_____. Instituições de Direito Civil : Teoria Geral das Obrigações Vol. II. 21ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006. 

_____. Instituições de Direito Civil – Vol. III. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil 

Constiticional. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. 

PIGOU, Arthur C. The Economics of Welfare. 4ª ed. Londres: Macmillian, 1932. 

PONZANELLI, Giulio. Il “tort of interference” nei rapporti contrattuali: le esperienze 

nordamericana e italiana a confronto. Quadrimestre, p. 729 e segs., 1989. 



327 

 

POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law. 7ª ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer 

Law & Business, 2007. 

_____. Economic Analysis of Law. 9ª ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer Law & Business, 

2014. 

_____. Fronteiras da Teoria do Direito. Tradução de Evandro Ferreira e Silva, Jefferson 

Luiz Camargo, Paulo Salles e Pedro Sette-Câmara. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. 

POTHIER, Robert Joseph. Traité des Obligations : Tome Premier. Paris: Debure l’ainé, 

1761. 

POUNDSTONE, William. Prisioner’s dilemma – John Von Neumann, Game Theory, 

and the Puzzle of the Bomb. Nova Iorque: Anchor, 1992. 

PRATA, Ana. Cláusula de exclusão e limitação da responsabilidade contratual. 

Coimbra: Almedina, 1985. 

RABIN, Matthew. Incorporating Fairness Into Game Theory and Economics. The 

American Economic Review, v. 83, p. 1281-1302, dez. 1993. 

RAWLS, John. Uma teoria de justiça. Tradução por Almiro Pisetta e Lenita M. R. 

Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

REA JR, Samuel. Efficiency Implications of Penalties and Liquidated Damages. The 

Journal of Legal Studies, vol. 13, n. 1, p. 147-167, jan. 1984. 

REZENDE, Christiane Leles.; ZYLBERSZTAJN, Decio. PACTA SUNT SERVANDA? O 

caso dos contratos de soja verde. UC Berkeley: Berkeley Program in Law and 

Economics, 2007. Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/5jg1v63w. Acesso em 

17/01/2019. 

RODOVALHO, Thiago. Aspectos básicos da arbitragem. São Paulo: Instituto de Direito 

Contemporâneo, 2018. 

RODOVALHO, Thiago; MOCHI, Lucas Gomes. Função Social do Contrato e as 

implicações econômicas de sua aplicabilidade. Revista Forense, ano 109, v. 418, p. 491-

506, jul.-dez. 2013. 



328 

 

RODOVALHO, Thiago; NERY JUNIOR, Nelson. Renegociação contratual. Revista dos 

Tribunais, São Paulo, v. 906, 2011. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil : v. 2. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

_____. Direito Civil : Dos contratos e Declarações Unilaterais de Vontade : v. 3. 25ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. A doutrina do terceiro cúmplice: autonomia da 

vontade, o princípio res inter alios acta, a função social do contrato e a interferência alheia 

na execução dos negócios jurídicos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 821, p. 80, mar. 

de 2004. 

_____. Revisão judicial dos contratos: autonomia da vontade e teoria da imprevisão. 

2ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

_____. Suprema Corte do Canadá muda entendimento sobre boa-fé (Parte 1). Consultor 

Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-dez-31/direito-comparado-

suprema-corte-canada-muda-entendimento-boa-fe. Acesso em: 14.01.2019. 

SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. São Paulo: Atlas, 2006. 

SCALISE JR., Ronald J. Why No “Efficient Breach” in the Civil Law?: A Comparative 

Assessment of the Doctrine of Efficient Breach of Contract. The American Journal of 

Comparative Law, v. 55, n. 4, p. 721-766, 2007.  

SCANLON, Thomas M. Moral Dimensions: permissibility, meaning, blame. 

Cambridge: Harvard University Press, 2008. 

SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Manual de arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 

2014. 

SCHREIBER, Anderson. Equilíbrio contratual e dever de renegociar. São Paulo: 

Saraiva, 2018. 

SCHWARTZ, Alan. The Case for Specific Performance. Yale Law Journal, v. 89, p. 271-

306, 1979. 

_____. The Myth That Promisees Prefer Supracompensatory Remedies: An Analysis of 

Contracting for Damage Measures. Yale Law Journal, v. 100, p. 369-407, 1990. 



329 

 

SEN, Amartya K. A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory. 

Philosophy & Public Affairs, v. 6, n. 4, p. 317-344, 1977. 

_____. Desenvolvimento como liberdade. Tradução por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000. 

_____. Sobre Ética e Economia. 7ª ed. Tradução por Laura Teixeira Motta. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2008. 

SHAVELL, Steven. Damage Measures for Breach of Contract. The Bell Journal of 

Economics, v. 11, n. 2, p. 466-490, 1980. 

_____. Specific performance versus damages for breach of contract : an economic analysis. 

Harvard Law and Economics Discussion Paper, n. 532, nov. 2005. Disponível em: 

https://ssrn.com/abstract=868593. Acesso em 31/12/2017. 

SHIFFRIN, Seana. “Could” Breach of Contract Be Immoral?. Michigan Law Review, v. 

107, n. 8, p. 1551-1568, jun. 2009. 

_____. Must I mean what you think I should have said?. Virginia Law Review, v. 98, n. 1, 

p. 159-176, mar. 2012. 

_____. The Divergence of Contract and Promise. Harvard Law Review, v. 120, p. 708-

753, 2007. 

SIDOU, J. M. Othon. Resolução judicial dos contratos (Cláusula rebus sic stantibus) e 

contratos de adesão – no direito vigente e no projeto de Código Civil. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1984. 

SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: José Bushatsky, 

1976. 

_____. O princípio da boa-fé no direito brasileiro e português. In: CAETANO, Marcello; 

ALVES, José Carlos Moreira; SILVA, Clóvis do Couto e; COSTA, Mário Júlio (Orgs.). 

Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português. I Jornada Luso-Brasileira de Direito 

Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 

SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. A Boa-Fé e a Violação Positiva do Contrato. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2002. 



330 

 

_____. Inadimplemento das obrigações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

SILVA, Wilson Melo da. Responsabilidade sem culpa e socialização do risco. Belo 

Horizonte: Bernardo Álvares S.A., 1962. 

SIMON, Herbert A. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of 

Economics, v. 69, n. 1, p. 99-118 , fev. 1955. 

SPENCE, Michael. Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, v. 87, n. 

3, p. 355-374, ago. 1973. 

_____. Market Signaling: Informational transfer in hiring and related screening 

processes. Cambridge: Harvard University Press, 1974. 

STIGLITZ, Joseph E. The Contributions of the Economics of Information to Twentieth 

Century Economics. Quaterly Journal of Economics, v. 115, n. 4, p. 1441-1478, nov. 

2000. 

_____. The Theory of “Screening”, Education, and the Distribution of Income. The 

American Economic Review, v. 65, n. 3, p. 283-300, jun. 1975. 

STOLZE, Pablo. Novo Curso de Direito Civil: Contratos: Teoria Geral. 8ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre o nexo de causalidade. In: Revista jurídica, v. 50, n. 

296, p. 7-18, jun. 2002. 

TERRA, Aline de Miranda Valverde. Cláusula resolutiva expressa. Belo Horizonte: 

Fórum, 2017. 

_____. Execução pelo equivalente como alternativa à resolução: repercussões sobre a 

responsabilidade civil. Revista Brasileira de Direito Civil. Belo Horizonte, v. 18, p. 49-

73, out./dez. 2018. 

_____. Inadimplemento anterior ao termo. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

THALER, Richard H. Misbehaving: the making of Behavioral Economics. Nova 

Iorque: W. W. Norton & Company Inc., 2015.  



331 

 

THE LAW DICTIONARY. Disponível em: https://thelawdictionary.org. Acesso em 

16/02/2019. 

THEL, Steve; SIEGELMAN, Peter. Willful breach: an efficient screen for efficient breach. 

In: BEN-SHAHAR, Omri (Ed.). Fault in American Contract Law. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. 

TIMM, Luciano Benetti. Direito contratual brasileiro – críticas e alternativas ao 

solidarismo jurídico. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

_____. Direito, Economia e a Função Social do Contrato: em busca dos verdadeiros 

interesses coletivos protegíveis no mercado o crédito. Revista de Direito Bancário e do 

Mercado de Capitais, v. 33, p. 15-31, 2006. 

_____. Função social do contrato: a “hipercomplexidade” do sistema contratual em uma 

economia de mercado. In: Direito e economia. Porto Alegre: Thomson/IOB, 2005. 

_____. Função social do Direito Contratual no Código Civil brasileiro: justiça distributiva 

vs. Eficiência econômica. Revista dos Tribunais, v. 876, p. 11-28, out. 2008. 

TOMASEVICIUS FILHO, Eduardo. Informação assimétrica, custos de transação, 

princípio da boa-fé. São Paulo, 2007. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. 

TORSELLO, Marco. All roads lead to Rome: the multiple grounds under Italian Law to 

challenge a contract due to supervening changes of circumstances. In: BASAK, Basoglu 

(ed.). The effects of financial crises on the binding force of contracts: renegotiation, 

rescission or revision. Nova Iorque: Springer, 2016. 

TRIANTIS, Alexander J.; TRIANTIS, George G. Timing problems in contract breach 

decisions. The Journal of Law & Economics, v. 41, n. 1, p. 163-208, abr. 1998. 

TRIMARCHI, Pietro. Sulla responsabilità del terzo per pregiudizio del diritto di credito. 

In: Studi in memória di Giacomo Delitala vol. III. Milão: Giuffrè, 1984. 



332 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Despesas processuais. 

Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais. 

Acesso em 27/12/2018. 

ULEN, Thomas S. The Efficiency of Specific Perfomance: Toward a Unified Theory of 

Contract Remedies. Michigan Law Review, v. 83, n. 2, p. 341-403, nov. 1984.  

VARIAN, Hal R. Microeconomia : uma abordagem moderna. 9ª ed. Tradução de 

Regina Célia Simille de Macedo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

WALD, Arnoldo. Obrigações e Contratos. 12ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1995. 

WILKINSON-RYAN, Tess. Do Liquidated Damages Encourage Breach? A Psychological 

Experiment. Michigan Law Review, v. 108, n. 5, p. 633-671, 2010. 

WITTMAN, Donald. Economic Foundations of Law and Organization. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006. 

ZANETTI, Cristiano de Sousa. A transformação da mora em inadimplemento absoluto. 

Revista dos Tribunais, v. 942, abr. 2014. 

_____. Responsabilidade pela Ruptura das Negociações. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2005. 

ZHANG, Fan. Dynamic Contract Breach. Journal of Law, Economics & Organization, 

v. 27, n. 3, p. 453-484, out. 2011. 

ZIMMERMANN, Reinhard. Limitation of liability for damages in European Contract 

Law. Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 3, p. 215-248, abr.-jun. 2015.  

_____. The New German Law of Obligations: Historical and Comparative 

Perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

 

 

 

 



333 

 

b) Legislativas 

 

ALEMANHA. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Disponível em: http://www.gesetze-im-

internet.de/bgb/. Acesso em: 18 set. 2018. 

ARGENTINA. Código Civil de La Republica Argentina. Disponível em: 

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Civil_de_la_Republica_Argentina.pdf. Acesso em: 18 

set. 2018. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 10 jan. 

2019. 

_____. Decreto nº 8.327, 16 de outubro de 2014. Promulga a Convenção das Nações 

Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias - Uncitral, 

firmada pela República Federativa do Brasil, em Viena, em 11 de abril de 1980. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 out. 2014. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-

2014/2014/Decreto/D8327.htm. Acesso em 10 jan. 2019.  

_____. Lei nº 6.205, de 29 de abril de 1975. Estabelece a descaracterização do salário 

mínimo como fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei 

número 6.147, de 29 de novembro de 1974. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 30 abr. 1975. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L6205.htm. Acesso em 12 jan. 2019. 

_____. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de 

família. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 30 mar. 1990. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8009.htm. Acesso em 12 jan. 

2019. 

_____. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

12 set. 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso 

em 12 jan. 2019. 

_____. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 



334 

 

Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm. Acesso em 15 jan. 2019. 

_____. Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Altera a legislação do imposto de renda 

das pessoas físicas e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 27 dez. 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9250.htm. Acesso em 15 jan. 2019. 

_____. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 

15 mai. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm. 

Acesso em: 12 jan. 2019. 

_____. Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 set. 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm. Acesso em: 15 jan. 2019. 

_____. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da 

ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, 11 nov. 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. 

Acesso em: 15 jan. 2019. 

_____. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] 

República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 18 dez. 2018. 

_____. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem 

econômica; altera a Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei no 3.689, de 

3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei no 7.347, de 24 de julho de 

1985; revoga dispositivos da Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei no 9.781, de 19 

de janeiro de 1999; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF, 2 dez. 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm. Acesso em: 5 

jan. 2019. 

_____. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: 



335 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm. Acesso em: 

18 dez. 2018. 

_____.  Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito 

da administração pública; altera a Lei no 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto no 

70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2o do art. 6o da Lei no 9.469, de 10 de julho 

de 1997. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 jun. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/Lei/L13140.htm. Acesso em: 5 jan. 2019. 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Uniform Commercial Code. Disponível em: 

http://www.law.cornell.edu/ucc. Acesso em: 9 mar. 2017. 

_____. Restatement (Second) of Contracts. Disponível em: 

http://www.lexinter.net/LOTWVers4/restatement_%28second%29_of_contracts.htm. 

Acesso em: 9 mar. 2017. 

FRANÇA. Code Civil. Disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. 

Acesso em: 12 mar. 2018. 

ITÁLIA. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice Civile. Gazzetta 

Ufficiale, n. 79, 4 abr. 1942. Disponível em: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/codciv.htm. Acesso em: 14 mar. 

2018. 

 

c) Jurisprudenciais  

 

c.1) Jurisprudência brasileira 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 76.362/MT, Quarta Turma, 

Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 11 dez. 1995. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/listarAcordaos?classe=&num_processo=&num_registro

=199500506351&dt_publicacao=01/04/1996. Acesso em: 14 fev. 2019. 



336 

 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 788.459/BA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, julgado em 13 mar. 2006. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501724109&dt_publi

cacao=13/03/2006. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 332.048/SP, Quarta Turma, Rel. 

Des. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), julgado em 

05 out. 2009. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200100893145&dt_publi

cacao=05/10/2009. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.152.141/RS, Terceira Turma, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 21 set. 2011. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201102570289&dt_publi

cacao=19/03/2018. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 903.258/RS, Quarta Turma, Rel. 

Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17 nov. 2011. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200601848080&dt_publi

cacao=17/11/2011. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 

1.025.298/RS, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28 nov. 2012. 

Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201101244248&dt_publi

cacao=24/05/2012. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 

1.349.081/AL, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06 mai. 

2014. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202199325&dt_publi

cacao=12/05/2014. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.316.149/SP, Terceira Turma, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 27 jun. 2014. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201200598840&dt_publi

cacao=27/06/2014. Acesso em: 16 fev. 2019. 



337 

 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 

1.433.054/ES, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 03 dez. 

2015. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201304076891&dt_publi

cacao=14/12/2015. Acesso em: 14 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.581.505/SC, Quarta Turma, 

Rel, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 18 ago. 2016. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201502887137&dt_publi

cacao=28/09/2016. Acesso em: 16 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.641.131, Terceira Turma, Rel. 

Min. Nancy Andrighi, julgado em 16 fev. 2017. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602818619&dt_publi

cacao=23/02/2017. Acesso em: 16 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 

698.725, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 17 ago. 2017. 

Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201500725521&dt_publi

cacao=22/08/2017. Acesso em: 16 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.617.652/DF, Terceira Turma, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29 set. 2017. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602020872&dt_publi

cacao=29/09/2017. Acesso em: 16 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.492.221/PR, Primeira Seção, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22 fev. 2018. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201402838362&dt_publi

cacao=20/03/2018. Acesso em: 17 fev. 2019. 

_____. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no 

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 573.927/DF, Quarta Turma, Rel. 

Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17 abr. 2018. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201402121504&dt_publi

cacao=24/04/2018. Acesso em: 17 fev. 2019. 



338 

 

_____. Supremo Tribunal Federal. Agravo no Recurso Extraordinário nº 766.618. Plenário, 

Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25 mai. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14028508. Acesso 

em: 18 fev. 2019. 

_____. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 636.331. Plenário, Rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgado em 25 mai. 2017. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=14028416. Acesso 

em: 18 fev. 2019. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação nº 

591.028.295, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, julgado em 06 

jun. 1991.  

_____. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Embargos infringentes nº 

591.083.357, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Juiz Adalberto Libório Barros, 

julgado em 01 nov. 1991; 

SÃO PAULO (Estado). Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 

04.109.435-2, 36ª Vara Cível Central da Capital, juiz de direito Renato Acacio de Azevedo 

Borsanelli, julgado em 11 dez. 2006. 

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 04.027.913-8, 36ª Vara 

Cível Central da Capital, juiz de direito Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, julgado em 

11 dez. 2006. 

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 9072385-

17.2005.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Andrade, julgado 

em 10 mai. 2011. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RMZ00MHO

O0000. Acesso em: 20 fev. 2019. 

_____. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Processo nº 9112793-

79.2007.8.26.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mônaco da Silva, julgado 

em 12 jun. 2013. Disponível em: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=990&processo.codigo=RMZ00RN3S

0000. Acesso em: 20 fev. 2019. 



339 

 

c.2) Jurisprudência estrangeira 

 

ESTADOS UNIDOS. K Mart Corp. v. Ponsock, 732 P.2d 1364, 1372 (Nev. 1987). 

Disponível em: https://law.justia.com/cases/nevada/supreme-court/1987/16736-1.html. 

Acesso em: 20 mar. 2018. 

_____. Peevyhouse v. Garland Coal Mining Co (1962) 382 P.2d 109. Disponível em: 

https://law.justia.com/cases/oklahoma/supreme-court/1962/36236.html. Acesso em: 15 

mar. 2018. 

_____. Sturges v. Bridgman, 1 Ch. D. 852 (1879). 

INGLATERRA E GALES. Hadley v. Baxendale, 9 Ex. 341, 156 Eng. Rep. 145 (1854). 

Disponível em: http://www.lawlink.com/documents/28140/public. Acesso em: 25 mar. 

2018. 

_____. Robinson v. Harman (1848) 1 Ex Rep 850, 154 ER 363. 

ITÁLIA. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentença de 26 de janeiro de 1971, n. 174. 

Disponível em: https://www.jstor.org/stable/23160472?seq=1#page_scan_tab_contents. 

Acesso em: 17 dez. 2018. 

REINO UNIDO. Dunlop Pneumatic Tyre Company Ltd. v New Garage and Motor 

Company Ltd. [1915] AC 79, 86-87. Disponível em: 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1914/1.html. Acesso em: 25 mar. 2018. 

_____. Suprema Corte. Cavendish Square Holdings BV v. Talal El Makdessi, ParkingEye 

Ltd. v. Beavis [2015] 67. Disponível em: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-

2013-0280-judgment.pdf. Acesso em: 25 mar. 2018. 


