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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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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. 
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