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RESUMO 

 

O tema desenvolvido nesta dissertação versa sobre hipóteses de modificação da 

cláusula penal no direito civil brasileiro, com proposta de oferecer parâmetros à aplicação 

do artigo 413 do Código Civil de 2002. Para adequadamente desenvolver esse tema, faz-

se necessário, primeiramente, analisar a natureza jurídica da cláusula penal, tema que 

revela bastante controvérsia ainda nos dias de hoje. E uma vez estabelecido que a cláusula 

penal regida pelos artigos 408 a 416 do Código Civil de 2002 é uma cláusula penal de 

estirpe indenizatória, pôde-se avançar no desenvolvimento dos critérios de modificação 

da cláusula penal. Neste passo, imperioso destacar que o controle do valor da cláusula 

penal possui duas origens. A primeira origem é externa à figura da cláusula penal, trata-

se daquela que rege os negócios jurídicos em geral, cuja aplicação também se verifica no 

controle do valor da cláusula penal, como o reconhecimento de um vício de 

consentimento ou alteração das circunstâncias contratuais. A segunda origem diz respeito 

a regras específicas que controlam o valor da cláusula penal, daí tratar-se de controle 

interno. O legislador brasileiro dedicou os artigos 412 e 413 do Código Civil de 2002 

sobre o tema, os quais são estudados com a atenção requerida. O artigo 412 do Código 

Civil estabelece que o limite máximo para fixação de uma cláusula penal é o valor da 

obrigação principal, que é uma peculiaridade do trato da cláusula penal no ordenamento 

brasileiro. Na sequência, o artigo 413 do Código Civil determina a redução da cláusula 

penal na medida em que ela se revelar manifestamente excessiva ou que a obrigação 

venha a ser parcialmente cumprida, sempre à luz da natureza e finalidade do negócio, em 

um juízo equitativo atrelado a essas balizas interpretativas. Dito isso, a última parte deste 

trabalho propõe critérios de modificação do valor da cláusula penal, à luz da interpretação 

do artigo 413 do Código Civil que se defende.  

palavras chave: cláusula penal – inadimplemento – modificação 

Thomas Alexandre de Carvalho. Critérios de modificação da cláusula penal à luz do 

artigo 413 do Código Civil Brasileiro. Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, 12 de janeiro de 2018. 

 

 



  



ABSTRACT 

 

The subject explored in this dissertation pertains to alternatives for modifications 

of the penalty clause in the Brazilian Civil Law, with a proposal offering frameworks for 

the application of article 413 of the Civil Code of 2002. In order to properly expound on 

this subject, it is necessary, in the first place, to analyze the nature of the penalty clause, 

a subject of much controversy still today. Once it is established that the penalty clause 

governed by articles 408 to 416 of the Civil Code of 2002 is a clause of an indemnity 

nature, it is then possible to move forward in the development of the frameworks for 

modifications of the penalty clause. At this stage, it was of the utmost importance to 

highlight that the control of the values of the penalty clause has two origins. The first 

origin is external to the penalty clause itself, the origin of the concepts governing contracts 

in general, whose application is also verified in the control of the values of the penalty 

clause, such as the ascertainment of a defect of consent or of a change to the contractual 

circumstances. The second origin refers to specific rules that control the values of the 

penalty clause, hence consisting of an internal control. The Brazilian legislator dedicated 

articles 412 and 413 of the Civil Code of 2002 to this matter, and they are analyzed herein 

with the due attention. Article 412 of the Civil Code sets forth that the maximum value 

for a penalty clause is the value of the principal obligation, which is a peculiarity of the 

penalty clause within the Brazilian legal system. Subsequently, article 413 of the Civil 

Code determines the reduction of penalty clause when it is found to be overtly excessive 

or if the obligation will be partially complied with, always in light of the nature and 

purpose of the business, in an equitable judgment tied to these interpretation benchmarks. 

Finally, the last section of this paper proposes criteria for modifications to the value of 

the penalty clause, in light of the interpretation of article 413 of the Civil Code under 

analysis. 

Key-words: penalty clause – breach of contract – modification 

Thomas Alexandre de Carvalho. Frameworks for modifications of the penalty clause in 

light of the application of article 413 of the Brazilian Civil Code. Master. Faculty of Law, 

University of São Paulo, São Paulo, January, 12th, 2018. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de reflexões sobre a cláusula penal. Antes um aviso. Esta 

dissertação não tem o propósito de abordar todas as discussões que rodeiam a figura da 

cláusula penal - longe disso - mas de tratar dos critérios de modificação da cláusula penal no 

direito civil brasileiro. Com isso, seu papel pode-se dizer realizado. 

A cláusula penal, apta a facilitar a liquidação do dano, é amplamente empregada nos 

contratos, de modo que sua utilização evita, ou deveria evitar, o socorro ao Poder Judiciário 

ou Tribunal Arbitral para a apuração do quantum devido pela mora ou descumprimento, quer 

total, quer parcial, da avença1. Sua utilidade não escapa do estudo da análise econômica do 

direito que encontra na cláusula penal meio para liberar as partes dos custos de litigância2. 

Exceção feita aos contratos ditos por adesão e aos contratos de consumo3, as partes, 

no momento em que contratam em iguais condições, possuem a liberdade de contratar, que 

“abrange os poderes de autogerência de interesses, de livre discussão das condições 

contratuais e, por fim, de escolha do tipo de contrato conveniente à atuação da vontade”4. 

Assim, para os contratos paritários de direito civil a limitação à liberdade contratual 

é pautada pela boa-fé, licitude, função social e ordem pública. Para os tratos envolvendo 

relação de consumo, além dos limites anteriores, também são impostos outros tantos, 

                                                           
1 “O desenvolvimento e a expansão dos negócios jurídicos, em escala nunca antes imaginada, impediram o 
Estado de agir rapidamente na solução dos conflitos oriundos dos descumprimentos das obrigações assumidas 
pelas partes. A cláusula penal surgiu como reforço do vínculo obrigacional e solução para a demora estatal em 
fixar o montante de indenização a ser pago pelo devedor inadimplente” (cf. RUBENS HIDEO ARAI, Cláusula 

Penal, in Obrigações, coord. Renan Lotufo e Giovanni Ettore Nanni, São Paulo, Atlas, 2011, p. 731). 
2 “Entre as múltiplas referências que fizemos à adição de um elemento <<punitivo>> na disciplina contratual, 
já assinalámos que ele permite incrementar os incentivos ao cumprimento, eventualmente até em termos 
excessivos, permite liberar as partes de custos de litigância (ou, se a litigância subsistir, liberta o adjudicador 
de alguns custos de verificação de pressupostos da responsabilidade), e permite também algum 
<<decoupling>> na medida em que, fixando ex ante o montante máximo a receber em caso de incumprimento, 
desincentiva o <<excesso de confiança>> da parte do credor” (cf. FERNANDO ARAÚJO, Teoria Económica do 

Contrato, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 920-921). 
3 CRISTIANO DE SOUSA ZANETTI aborda o tema com bastante clareza elencando, ao todo, três categorias 
contratuais, cada qual sujeita a limites próprios, com influência, sem qualquer margem de dúvida, sobre o 
tratamento que o Poder Judiciário deverá dispensar na interpretação e revisão da cláusula penal. Pede-se vênia 
para transcrever a obra do autor: “Há, sim, três grandes categorias contratuais, submetidas a diferentes limites. 
Resiste o contrato clássico, regrado pelo Código Civil, ao qual se impõe a observância das restrições 
decorrentes dos limites da licitude, dos bons costumes, da ordem pública, da boa-fé e da função social. No 
outro extremo, a categoria dos contratos de consumo, nos quais são vedadas diversas e importantes cláusulas 
contratuais. No meio, os contratos por adesão regrados pelo art. 424, nos quais a validade das estipulações está 
condicionada à preservação da natureza do negócio” (cf. Direito contratual contemporâneo: a liberdade 

contratual e sua fragmentação, São Paulo, Método, 2008, p. 272). 
4 Cf. ORLANDO GOMES, Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 26. 
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sobretudo os constantes no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, 

justifica-se uma maior intervenção estatal na tutela daquela parte que contrata em manifesta 

assimetria de condições, sejam elas técnicas, jurídicas ou econômicas. Em contrapartida, há 

uma menor intervenção nos tratos paritários de direito civil, em que há a primazia da 

autonomia para livre contratação.  

A cláusula penal lida sob a ótica dos contratos clássicos do direito civil - justamente 

o recorte do presente estudo - insere-se no trato negocial por vontade das partes, dado 

constituir elemento particular - ou acidental - do negócio jurídico. Trata-se de estipulação 

negociada e, mais importante, almejada pelas partes, que anteviram qual o melhor remédio 

contratual para o caso de descumprimento do avençado. Do contrário, a estipulação não 

existiria e as consequências da mora ou do inadimplemento, bem como a apuração do dano, 

estariam sujeitas ao arbítrio do julgador, custos de litigância, e a todos os óbices a isso 

vinculados, tais como possibilidade de erro judicial, falta de segurança jurídica, entre outros. 

Tal premissa é essencial para a correta compreensão das disposições contratuais 

dentro da sistemática dos contratos paritários de civil, sobretudo em relação à cláusula penal 

e a posterior discussão comumente levada pela parte devedora da multa acerca de sua própria 

validade, montante e função dentro do contrato. Se o contrato levado a cabo pelas partes se 

deu em igualdade de condições, ainda assim se justificaria a intervenção estatal para a 

redução, por exemplo, do montante de indenização de ofício? A resposta parece negativa, já 

que o contrário colocaria em xeque a autonomia privada. 

A cláusula penal, considerada como expressão máxima da autonomia privada que 

permite às partes estabelecer previamente o valor da liquidação do dano, não mais fixa uma 

quantia que, sob qualquer fundamento, revista-se de imutabilidade. 

A intangibilidade da cláusula penal não é mais sua característica absoluta, tanto que 

há a possibilidade de sua revisão, conforme autoriza o artigo 413 do Código Civil, a 

imposição de valor limite, de acordo com o artigo 412 do Código Civil e, possibilidade de 

se pleitear indenização suplementar, como dispõe o artigo 416 do Código Civil. Todas essas 

hipóteses são exceções a sua intangibilidade que advêm da própria lei. É o caso, ainda, da 

limitação prevista na Lei da Usura, no artigo 9º do Decreto 22.626, de 7 de abril de 1933, no 
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Código de Defesa do Consumidor, consoante artigo 52, § 1º, da Lei 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, e tantos outros dispositivos presentes em legislação especial5. 

E abertas essas exceções, o operador do direito vê-se diante de um dilema: como 

conciliar a intangibilidade da cláusula penal, fruto da autonomia privada - e que, para alguma 

doutrina, é a própria razão de sua existência - com a imposição de controles – interno e 

externo - que possibilitam a alteração em seu valor? E até que ponto é permitido ao julgador 

tamanha interferência nos tratos privados? CRISTIANO ZANETTI, tamanho o grau de 

interferência presenciado dia após dia em nossos tribunais, precisou alertar o óbvio, qual 

seja, no direito civil a liberdade é a regra6, e com razão o autor. 

E com base nessa afirmação, esquecida por muitos, essas e outras respostas serão 

apresentadas ao longo deste estudo.  

Ao final da presente dissertação, será possível encontrar a resposta a três questões: 

a) o que é a cláusula penal, b) quando ela poderá ser modificada e c) como será modificada. 

Explica-se. 

A Parte I vem dedicada exclusivamente a conceituar a cláusula penal, o que é feito 

com a definição da cláusula penal em primeiro plano para, a seguir e apontando o ápice do 

capítulo, discutir a natureza jurídica da cláusula penal, quer dizer, a cláusula penal no sentido 

empregado pelo Código Civil de 2002. Isso significa adentrar na discussão que ainda hoje 

paira acerca do matiz indenizatório, punitivo ou eclético da cláusula.  

A escolha da tese torna-se imprescindível para a continuidade do trabalho, conquanto 

se busca a coesão científica da introdução à conclusão. Ainda na Parte I é apresentada 

importante discussão acerca da natureza monista e dualista da cláusula penal, i.e., discussão 

travada sobre a existência de apenas uma cláusula penal exercendo várias funções ou, ao 

                                                           
5 Sobre o tema, confira-se WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in Curso de Direito Civil: Direito das 

Obrigações 1ª parte, vol. IV, 32ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 344-345. 
6 “No direito civil, a liberdade é a regra. As partes podem convencionar da maneira que melhor lhes aprouver, 
salvo as limitações impostas pela legislação. O fato de que os limites sejam sentido de maneira mais intensa 
em dadas relações não permite privá-las de seu caráter negocial. Negar a liberdade implicaria extinguir a figura 
do contrato, o que não é admitido nem pode ser seriamente sustentado. Segue-se daí que a intervenção no 
domínio contratual deve ser feita com critério” (cf. Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual 

e sua fragmentação, São Paulo, Método, 2008, pp. 277-278). 
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contrário, para cada função específica exercida existe uma cláusula penal correlata. Em 

outras palavras, a Parte I responde o que é cláusula penal. 

A Parte II é o cerne deste estudo. Com ele, tem-se o panorama da cláusula penal no 

Código Civil de 2002 e demonstra-se o campo de incidência da modificação da cláusula 

penal, ou seja, situações em que o julgador é autorizado pelo legislador a rever o seu valor. 

Aqui serão tratadas as hipóteses de controles externo e interno da cláusula penal. O controle 

externo é o controle geral exercido sobre a cláusula penal como um todo. Quer dizer, são 

controles que não são aplicados unicamente ao instituto da cláusula penal. Aqui, entram as 

formas de controle atinentes à própria formação da vontade, como a lesão e o dolo, e ainda 

o controle exercido por força do artigo 478 do Código Civil de 2002, quer dizer, o controle 

do seu valor em decorrência da alteração das circunstâncias, cuja incidência não afasta o 

controle interno.  

Por sua vez, o controle interno do valor da cláusula penal encontra espaço em dois 

artigos, quais sejam, o artigo 412 do Código Civil, que impõe como limite do valor da 

cláusula penal o valor da obrigação principal, e o artigo 413 do Código Civil, que determina 

a redução da cláusula penal sempre que este for manifestamente excessivo ou tenha se dado 

o cumprimento parcial da obrigação.  

Observar a deflagração dos pressupostos de aplicação do artigo 413 do Código Civil 

- i.e., verificar quando a cláusula penal é manifestamente excessiva ou quando houve o 

cumprimento parcial da obrigação - diz respeito ao quando a cláusula penal poderá ser 

revista. Preenchidos um desses pressupostos, faz-se necessária a revisão de seu valor. 

Já tendo assentada a premissa de quando o julgador está autorizado a rever o valor 

da cláusula penal, passa-se a demonstrar como a sua redução deverá ocorrer. É dizer qual 

será o novo valor ou, em outras palavras, como ela será modificada consoante a aplicação 

do artigo 413 do Código Civil. Serão considerados elementos como o dano? A natureza do 

negócio? O grau de culpa do credor? Tudo isso terá espaço na segunda metade da Parte II. 

Assim, longe da pretensão de alcançar todas as discussões que possam gravitar em 

torno da cláusula penal, o presente estudo seguirá o roteiro aqui delineado. 
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PARTE I - CONCEITO DE CLÁUSULA PENAL 

 

CAPÍTULO 1 – ANTECEDENTES NECESSÁRIOS 

Seção I – Nomenclatura e Definição 

Definir algo significa indicar o significado preciso. Isso implica que ao delimitar o 

que é cláusula penal, mesmo que não propositadamente, está-se a desaproximar a cláusula 

penal de figuras afins. Em outras palavras, afirma-se igualmente o que não é cláusula penal. 

Muito se escreve sobre cláusula penal, multa contratual moratória e compensatória, 

pena convencional, pena contratual, pena, e, até mesmo, a expressão “da penal”, excluindo-

se a palavra “cláusula”. Mas qual a nomenclatura adequada?  

Sobre o tema, OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR conclui, após explanação e 

compilação dos textos normativos atinentes à estipulação de pena convencional, a validade 

dos termos cláusula penal, pena convencional e multa como sinônimos7.  

Para fins deste trabalho, serão utilizados indistintamente cláusula penal (escolha do 

código civil) e multa contratual (com ou sem adjetivos de moratória ou compulsória). Os 

termos pena convencional, pena contratual e apenas pena, serão utilizados para designar o 

montante da cláusula penal, quer dizer, o valor da indenização, que parece ser o que pretende 

o Código Civil Brasileiro ao fazer uso do termo pena convencional em seu artigo 416 

referindo-se ao montante de indenização8. 

Sem o intuito de adiantar o debate que ocorrerá adiante acerca da natureza jurídica 

da cláusula penal, desde já fica feita ressalva que a nomenclatura que leva esse tipo de 

cláusula - cláusula penal - é reminiscência de sua origem romana e que não mais se sustenta, 

                                                           

7 “É possível concluir a validade de se empregar, indiferentemente, cláusula penal, pena convencional e multa, 
esta, acompanhada dos adjetivos moratória ou compensatória” (cf. Função, Natureza e Modificação da 

Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006). 
8
 No mesmo sentido MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA: “À indemnização estabelecida corresponde o nome de 

pena convencional, embora se exclua tratar-se de autêntica pena num sentido técnico-jurídico, a que se liga 
ideia repressiva ou preventiva e não a da própria reparação do dano” (cf.  Direito das Obrigações, 12ª ed. rev. 
atua., Coimbra, Almedina, 2009, p. 794). 
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porque carente de sentido punitivo a cláusula penal atualmente9. Contudo, por esta figura 

estar inserta no seio da tradição jurídica moderna, não se justifica qualquer alteração em sua 

nomenclatura10. 

Feitas essas ressalvas, passa-se à construção de o que é cláusula penal, que não é 

tarefa fácil, haja vista não existir consenso sobre a natureza do instituto. 

Esse cenário de indefinição sobre o que é cláusula penal é terreno fértil, 

principalmente no Brasil, porque tanto no Código Civil de 1916, como no atual Código Civil, 

não há definição do que vem a ser cláusula penal. A escolha do legislador foi a de regular o 

instituto sem, no entanto, conceituá-lo. Com isso, coube à doutrina alcançar qual seria a 

definição da cláusula penal, o que pode ser considerado positivo por um lado, pois o instituto 

foi, é, e será construído a partir das funções por ele efetivamente desempenhadas11, mas, de 

outro, gera a pluralidade de definições, cada qual almejando abarcar a natureza jurídica da 

cláusula penal defendida.  

O caminho percorrido para encontrar a definição da cláusula penal passa por uma 

compilação do assunto nos mais diversos ordenamentos. Do resultado dessa compilação, 

apresenta-se, ao final deste capítulo, proposta de conceito de cláusula penal, objetivando a 

                                                           

9
 “A cláusula penal no Direito Romano acompanhou a evolução social e dos costumes. Foi punitiva, nos 

períodos de maior insegurança jurídica e menos estabilidade das instituições políticas, e, ao final, por influência 
crescente do Cristianismo, amoldou-se à natureza ressarcitória. A circunstância de se tomar como fontes 
fragmentos dos Corpus Iuris Civilis, alguns suspeitos de interpolação, gera algumas incertezas quanto a essa 
distinção, que é agora proposta. No entanto, o desenvolvimento dessa figura jurídica na Idade Média 
acompanhou idêntico processo de passagem da natureza sancionatória-penal à indenizatória, com limites 
ditados pelo controle da usura e de negócios onzenários, hipóteses bastante presentes no que se refere à cláusula 
penal. A romanística necessita aprofundar o exame da cláusula penal sob o influxo das novas teorias monistas. 
A atribuição à figura de natureza dúplice e bifuncionalidade apresenta-se mais como uma amoldagem 
superveniente da cláusula penal às teorias duais, que, por muito tempo, gozaram de prestígio quase unânime 
na dogmática civilística. Essa amoldagem da cláusula penal romana ao estado-da-arte do Direito Civil não foi 
benéfica a pureza da figura jurídica, muito menos ao estudo romanístico mais reflexivo” (Cf. OTAVIO LUIZ 

RODRIGUES JUNIOR, Cláusula Penal: Natureza e Função no Direito Romano, in O Sistema Contratual 
Romano: De Roma ao Direito Actual, Lisboa, Coimbra Editora, 2010, p. 925). 
10

 “Certo, no Código a cláusula é denominada penal no texto, pena convencional nos arts. 127, 1.034, 1.061, 
pena o seu conteúdo nos arts. 919, 924, 925, 926; mas isso não quer dizer que ela conserve em regra o caráter 
de verdadeira cominação de pena, de promessa principal de pena sob condição, conforme a reminiscência da 
prática romana” (cf. TITO FULGÊNCIO, Do direito das obrigações: das modalidades das obrigações, ed. 
atualizada por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 395). 
11 Nesse sentido, JUDITH MARTINS-COSTA: “Por outro lado, manteve o Código a tradição de não definir a 
cláusula penal (diversamente do que faz o Código Civil Francês no art. 1.226), opção novamente acertada, pois 
permite à doutrina construir, progressivamente, o conceito, sob a perspectiva funcional, conforme o complexo 
das funções efetivamente desempenhadas pela figura”. (cf. Comentários ao novo código civil: do 

inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Salvio de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora 
Forense, 2003, p. 409). 
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formulação de uma definição que seja a mais adequada ao ordenamento pátrio. Por 

comodidade expositiva, a compilação será agrupada por ordenamentos, tendo início com o 

ordenamento jurídico brasileiro. 

CLÓVIS BEVILAQUA afirma que cláusula penal “é um pacto accessorio, em que se 

estipulam penas ou multas, contra aquelle que deixar de cumprir o acto ou facto, a que se 

obrigou, ou, apenas, o retardar”12. O autor ressalta o caráter acessório da cláusula penal, bem 

como a possibilidade de ser utilizada em caso de mora ou de incumprimento, o que vem 

expresso atualmente no artigo 408 do Código Civil de 2002. 

RUBENS LIMONGI FRANÇA afirma que “é um pacto acessório ao contrato ou a outro 

ato jurídico, efetuado na mesma declaração ou em declaração à parte, por meio do qual se 

estipula uma pena, em dinheiro ou outra utilidade, a ser cumprida por devedor ou terceiro”13. 

O autor, na mesma linha defendida por CLÓVIS BEVILAQUA, conceitua o instituo como sendo 

um pacto acessório. Além disso, ressalta a possibilidade de a cláusula penal ser firmada no 

mesmo instrumento ou em instrumento apartado, o que está previsto no artigo 409 do Código 

Civil de 2002, e ainda que não necessariamente precisa ser estipulada por uma soma em 

dinheiro.  

JUDITH MARTINS-COSTA afirma que “constitui uma prestação que o devedor promete 

como pena ao credor condicionante: ou para o caso de incumprimento total, ou em caso de 

mora, ou, ainda, para a garantia de uma cláusula especialmente destacada no contrato”14. A 

autora vai além da afirmação segundo a qual a cláusula penal seria mero pacto e define-a 

como prestação condicional que é devida nos casos de mora ou incumprimento total, bem 

como destaca que a cláusula pode ser pactuada para a garantia de uma cláusula em particular, 

o que também está abrangido no artigo 409 do Código Civil de 2002. 

Em Portugal, a definição da cláusula penal pode ser guiada pelo Código Civil 

Português que, em seu artigo 810º, n.º 1, indica que “as partes podem, porém, fixar por 

acordo o montante da indemnização exigível: é o que se chama cláusula penal”15. Nesse 

                                                           
12 Cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, vol. IV., 5ª ed., Livraria Francisco Alves, São Paulo, 1938, 
p. 68. 
13 Cf. Teoria e prática da cláusula penal, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 6. 
14 Cf. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 409. 
15 Na redação do art. 810.º, n.º 1, chama atenção a utilização da expressão porém. LUÍS MANUEL TELES DE 

MENEZES CORDEIRO oferece explicação satisfatória. O porém faz referência ao artigo 809º do Código Civil 
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sentido, leciona FERNANDO PESSOA JORGE que “a cláusula penal é, portanto, a convenção 

que tem por objetivo a fixação antecipada do valor da indemnização devida pelo eventual 

não cumprimento da prestação”16. 

Orientação que não destoa da apresentada por MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA que 

“a cláusula penal como a estipulação em que num negócio jurídico, designadamente num 

contrato, as partes fixam o montante da indemnização para o caso do seu incumprimento 

(art. 810.º, n.º 1)”17. 

Na sequência, é abordado o que pensam os escritores espanhóis sobre o tema. Para 

JOSÉ CASTAN TOBEÑAS “em seu sentido mais estrito, a cláusula penal (também chamada 

pena convencional) tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação principal e 

pode assim ser definida como aquela obrigação acessória que as partes agregam a uma 

obrigação principal, com objetivo de assegurar o cumprimento de esta, impondo a cargo do 

devedor uma prestação especial (consistente, geralmente, em pagar uma soma de dinheiro) 

para o caso de que não cumpra sua obrigação ou não a cumpra de modo adequado”18. 

 DIÉZ-PICASO e GULLÓN ensinam que “se denomina <<pena convencional>> à 

prestação, geralmente consistente no pagamento de uma soma de dinheiro, que o obrigado 

se compromete a satisfazer ao que tem direito de o exigir o cumprimento, ou a uma terceira 

pessoa, em caso de que não cumpra ou cumpra defeituosamente sua obrigação”19. A 

definição trazida ressalta que a cláusula penal não necessariamente deverá ser estipulada por 

uma soma em dinheiro, muito embora essa seja a praxe. Ainda, os autores indicam a 

                                                           

Português, o qual indica que serão nulas as cláusulas em que o credor renuncia antecipadamente ao seu direito. 
Portanto, a cláusula penal não se trata de renúncia antecipada, razão pela qual faz sentido a utilização porém 
pelo legislador. Confira-se “a utilização da expressão ‘porém’ indica que esta permissão funciona como 
limitação à proibição do art. 809.º, não sendo, por isso, possível fixar cláusulas penais de montante meramente 
simbólico, uma vez que elas funcionariam na prática como uma derrogação dessa proibição” (cf. Direito das 

Obrigações, v. II, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 2005, p. 277). 
16 Cf. Direito das Obrigações, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1975, p.597. 
17 Cf. Direito das Obrigações, 12ª ed. rev. atua., Coimbra, Almedina, 2009, p. 793. 
18 Tradução livre de: “En su sentido más estricto, la cláusula penal (también llamada pena convencional) tiene 
la finalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación principal y puede así ser definida como aquella 
obligación accesoria que las partes agregan a una obligación principal, al objeto de asegurar el cumplimiento 
de ésta, imponiendo a cargo del deudor una prestación especial (consistente, por lo general, en pagar una suma 
de dinero) para el caso de que incumpla su obligación o no la cumpla de modo adecuado” (cf. Derecho Civil 

Español, Común y Foral, t. III, 10ª ed., Madrid, Reus S.A., 1967, p. 137). 
19 Tradução livre de: “Se denomina <<pena convencional>> a la prestación, generalmente consistente en el 
pago de una suma de dinero, que el obligado se compromete a satisfacer al que tiene derecho de exigirle el 
cumplimiento, o a una terceira persona, en el supuesto de que incumpla o cumpla defectuosamente su 
obligación” (cf. Sistema de Derecho Civil, vol. II, 4ª ed., Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1986, pp. 229-230). 
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possibilidade de o instituto ser utilizado para casos de incumprimento total ou cumprimento 

defeituoso. 

No direito francês, pode-se citar JEAN CARBONNIER para quem a cláusula penal é 

“uma cláusula pela qual os contratantes determinam eles mesmos, fixa e invariavelmente, a 

indenização aquela que terá lugar a inexecução da obrigação contratada”20. 

COLIN e CAPITANT afirmam que “muitas vezes as partes fixam com antecedência no 

contrato a soma que será devida pelo devedor, no caso de ele não cumprir sua obrigação, ou 

no caso de haver atraso na sua execução. Podemos dizer então que há cláusula penal”21.  

Mais recentemente, PIERRE VOIRIN e GILLES GOUBEAUX afirmam que “a cláusula 

penal é aquela pela qual as partes fixam a uma cifra determinada as perdas e danos que serão 

devidas pelo devedor em caso de inexecução”22. 

No ordenamento belga, HENRI DE PAGE, inicia sua exposição afirmando que as regras 

atinentes à avaliação judicial das perdas e danos são regras supletivas e que podem ser 

afastadas pela vontade das partes23. Quando assim for feito, essa convenção terá nome de 

cláusula penal. Nas palavras do próprio autor, “elas [as partes] apreciam elas mesmas de 

comum acordo, quando da conclusão do contrato ou pacto adicional, o dano (danos 

emergentes e lucros cessantes) que causarão a elas, a uma ou a outra, o atraso na execução 

                                                           
20 Tradução livre de: “C’est une clause par laquelle les contractants déterminent eux-mêmes, forfaitairement et 
d’avance, l’indemnité à laquelle donerra lieu l’inexecution de l’obligation contractée” (cf. Droit Civil, vol. II, 
1ª ed.  quadrige, Paris, Presses Universitaires de France,  2004, p. 2222). 
21 Tradução livre de: “Il arrive fréquemment que les parties fixent à l’avance dans le contrat la somme que sera 
due par le débiteur, pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation, ou pour le cas où il y aurait retard dans 
l’exécution. On dit alors qu’il y a clause pénale” (cf. Cours Elementaire de Droit Civil Français, t. II,4ª ed., 
Paris, Librairie Dalloz, 1924, p. 24). 
22 Tradução livre de: “La clause pénale est celle par laquelle les parties fixent à un chiffre déterminé les 
domages-intérêts qui seront dus par le débiteur en cas d’inexécution” (cf. Droit Civil, t. I, 27ª ed., Paris, LGDJ, 
1999, p. 472). 
23 Confira-se, nesse sentido, o que afirma De Page sobre as regras judiciais de avaliação do dano: “As regras 
relativas à avaliação judicial das perdas e danos, que nós acabamos de explicar (ver supra, n.ºs 103 a 116), 
pertencem à categoria de leis supletivas da vontade. Elas tem por objetivo traçar as diretivas que se impõem ao 
juiz em direito comum, quando as partes não previram ou estipularam elas mesmas, quanto à ação de 
inexecução. Elas não são de ordem pública. Daqui resulta que as partes podem as derrogar”. Tradução livre de: 
“Les règles relatives à l’évaluation judiciaire des dommages-intérêts, que nous venons d’exposer (voyez supra, 
n.ºs 103 à 116), appartiennent à la catégorie des lois supplétives de volonté. Elles ont pour but de tracer les 
directives qui s’imposent au juge en droit commun, lorsque les parties n’ont rien prévu ou stipulé eles-mêmes, 
quant aux suites de l’inexécution. Elles ne sont pas d’ordre public. Il en résulte que les parties peuvent y 
déroger” (cf. Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. III, 3ª ed., Bruxelas, Établissements Émile Bruylant, 
1967, p. 150). 
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ou a não execução de suas obrigações. Elas são, em outras palavras, um verdadeiro acordo 

sobre os danos”24. 

No direito alemão, podemos citar DIETER MEDICUS ao afirmar que “a cláusula penal 

representa (pena convencional) uma promessa de prestação condicionalmente fixada. Se 

dirige normalmente ao pagamento de uma soma de dinheiro, ainda que possa se promoter 

também outra prestação (§ 342). É condição que o promitente não cumpra uma obrigação o 

não o faça de forma pertinente (§ 339, 1)”25. 

Na mesma linha chama-se pena convencional – inicia ENNECCERUS – “a uma 

prestação, geralmente de caráter pecuniário, que o devedor promete como pena ao credor 

para o caso de que não cumpra sua obrigação ou não a cumpra de modo pertinente”26. 

Do direito suíço, PIERRE ENGEL afirma que “é uma convenção acessória pela qual o 

devedor promete ao credor uma prestação para o caso de inexecução, execução imperfeita 

ou tardia de sua obrigação”27. 

São muitas as definições, e entre elas é possível encontrar pontos comuns que foram 

ressaltados pelos autores citados.  

De todas as características do instituto, há consenso sobre o caráter acessório da 

cláusula penal28.  A cláusula penal pode ser fixada no próprio negócio jurídico ou em ato 

                                                           
24 Tradução livre de: “Elles le font em précisant eles-mêmes le montant des domages-intérêts qui seront dus en 
cas de inexécution. Elles apprécient eles-mêmes de commun accord, lors de la conclusion du contrat ou pacte 
additionnel, le dommage (damnum emergens et lucrum cessans) que leur causera, à l’une ou à l’outre, le retard 
dans l’exécution ou l’inexécution de leurs obligations. Elles font, en d’autres termes, une véritable convention 
sur les dommages-intérêts. Cette convention, licite et leur tenant lieu de loi, s’appelle communément clause 
pénale” (cf. Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. III, 3ª ed., Bruxelas, Établissements Émile Bruylant, 
1967, p. 150). 
25 Tradução livre de: “La cláusula penal representa (pena convencional) una promesa de prestación 

condicionalmente aplazada. Se dirige normalmente al pago de una suma de dinero, aunque puede prometerse 
también outra prestación (§ 342). Es condición, que el promitente no cumpla una obligación o no lo haga en la 
forma pertinente (§ 339, 1)” (cf. Tratado de las Relaciones Obligacionales, vol. I, trad. do alemão por Ángel 
Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch Casa Editorial S.A., 1995, p. 211). 
26 Tradução livre de: “Llamase pena convencional a una prestación, generalmente de caráter pecuniário, que el 
deudor promete como pena al acreedor para el  caso de que no cumpla su obligación o no lo cumpla del modo 
pertinente” (cf. Derecho de obligaciones, vol. I, trad. do alemão para o espanhol da 35ª ed., por Blas Pérez 
Gonzáles e José Alguer, Barcelona, Bosch, 1933, p. 185). 
27 Tradução livre de “C’est une convention accessoire par laquelle le débiteur promet au créancier une 
prestación pour les cas d’inexécution, d’exécution imparfaite ou tardive de sons obligation” (cf. Traité des 

Obligations em Droit Suisse, Neuchâtel/Suisse, Editions Ides et Calendes, 1973, p. 578). 
28 Nesse sentido PONTES DE MIRANDA elenca as consequências da relação da cláusula penal, que é acessória, 
com a obrigação principal, in verbis: “Se a promessa é acessória, a dívida principal influi, grandemente, sobre 
ela: a) não vale, se não existe a dívida principal, inclusive se o negócio jurídico de que se irradiaria é ineficaz 
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posterior, o que igualmente reforça seu caráter acessório. Outro ponto que precisa constar na 

definição da cláusula penal é que ela é inserida no negócio jurídico sempre por vontade das 

partes29e, por ser elemento acidental do negócio jurídico, este pode ser estipulado sem a 

cláusula penal. Por isso que as cláusulas penais são voluntárias e facultativas. É também 

prestação condicional30, e não se confunde com prestação alternativa, pois é lida em 

benefício do credor, e não do devedor, ao contrário do que determina o artigo 252 do Código 

Civil. Em relação à sua incidência, o valor da multa contratual será devido em caso de mora, 

inadimplemento total ou de alguma outra cláusula. 

Dito isso, conceitua-se a cláusula penal como estipulação acessória, voluntária e 

facultativa, consistente em prestação condicional, de ordinário em dinheiro, exigível do 

devedor pelo não cumprimento ou cumprimento imperfeito da obrigação principal. Com 

isso, tem-se a definição de cláusula penal específica. 

Seção II – A Cláusula Penal no Plano do Negócio Jurídico 

Os elementos do negócio jurídico são classificados em três categorias: “a) elementos 

gerais, isto é, comum a todos os negócios; b) elementos categoriais, isto é, próprios de cada 

tipo de negócio; c) elementos particulares, isto é, aqueles que existem em um negócio 

determinado, sem serem comuns a todos os negócios ou a certos tipos de negócio”31. 

Para a delimitação do tema, a análise será feita apenas sobre os elementos particulares 

do negócio jurídico – ou acidentais – cuja característica fundamental é o fato de tais 

                                                           

ou nulo (no art. 922 do Código Civil diz-se ‘A nulidade da obrigação importa a da cláusula penal’, mas, aí, 
obrigação é o negócio jurídico, porque ‘nulos’ são os atos jurídicos, e não os efeitos, pois efeitos existem ou 
não existem); b) extingue-se, se a dívida principal se extingue, como se ocorreu impossibilidade superveniente 
sem culpado devedor (Código Civil, arts. 865, alínea 1ª, 866, 869, 871, 1ª parte, 876, 879, 1ª parte, 882 e 888), 
mas a resolução ou a resilição com culpa do devedor não tenha a consequência de extinguir a dívida acessória 
(Código Civil, art.923: ‘Resolvida a obrigação não tendo culpa o devedor, resolve-se a cláusula penal’); c) de 
regra, a cessão da pretensão principal contém a cessão da pretensão à pena, salvo se o contrário estabeleceram 
os figurantes (Tomo V, § 576, 6); d) da dívida principal depende, em princípio, os saber-se desde quando é 
exigível a pena; e) em princípio, as regras jurídicas sobre ônus da prova são as concernentes à dívida principal” 
(cf. Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, Editor Borsoi, 1959, pp. 62-63). 
29 “Em regra, as partes têm liberdade de estabelecer o valor dos danos, avalia-los na quantia que entenderem, 
como resultado na ampla liberdade que têm de contratar” (cf. J. M. CARVALHO SANTOS, Código Civil 

Brasileiro Interpretado, v. 11, 9ª ed., Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1964, p. 304). 
30 Cf. JUDITH MARTINS-COSTA, Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, 
tomo II, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 409. 
31 Cf. ANTÔNIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed.atual., São 
Paulo, Saraiva, 2010, p. 32. 
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elementos serem, sempre, voluntários. Confira-se, a esse respeito, ANTÔNIO JUNQUEIRA DE 

AZEVEDO: 

“Finalmente, quanto aos elementos particulares, são eles aqueles que, 

apostos pelas partes, existem em um negócio concreto, sem serem próprios 

de todos os negócios ou de certos tipos de negócio. Esses elementos são 

sempre voluntários e, por isso, distinguem-se claramente dos elementos 

categoriais. Os elementos particulares, por serem colocados nos negócios 

pelas partes, são em número indeterminado, tornando impossível seu 

estudo completo (...) outro elemento acidental bem sistematizado, mas que 

não é estudado debaixo da rubrica do negócio jurídico, por somente se 

aplicar à matéria contratual, é a cláusula penal” 32-33. 

Decorre dessa característica o grande número de cláusulas ou estipulações acessórias, 

que podem variar ao infinito.  

Acerca das cláusulas acessórias, cumpre diferenciá-las entre típicas e não típicas, 

sendo as típicas aquelas que, de algum modo, são disciplinadas na lei ou no trato jurídico 

quotidiano (essas últimas são classificadas como socialmente típicas e as primeiras, como 

juridicamente típicas). Entre as cláusulas acessórias típicas, tem-se a condição, termo, arras, 

e a própria cláusula penal, que constitui o foco de interesse do presente estudo. 

Essas breves notas foram necessárias apenas para recordar que a cláusula penal, bem 

como as demais estipulações que estejam calcadas dentro do âmbito dos elementos 

acidentais do negócio jurídico, somente são inseridas no trato negocial porque fruto da 

vontade das partes que as inseriu (aqui, é claro, tratando-se da cláusula penal negociada 

dentro das relações simétricas no âmbito do direito civil clássico). 

Tal premissa, esquecida por muitos juristas, está – ou pelo menos deveria estar - 

íntima e diretamente relacionada ao conceito de cláusula penal. Superado esse ponto, passa-

se a analisar as definições de cláusula penal ditados pela doutrina.   

                                                           
32 Cf. Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed.atual., São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 38-39). 
33 No mesmo sentido, confira-se também NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA: “Enquanto os elementos naturais 
correspondem a efeitos que se produzem por força de normas supletivas, ‘sendo inútil qualquer cláusula no 
mesmo sentido’, os elementos acidentais correspondem a efeitos que se produzem por força da vontade das 
partes, e só por força dessa vontade” (cf. Cláusulas Acessórias ao Contrato: cláusulas de exclusão e de 

limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais, 3ª ed., Coimbra, 2008, Almedina, pp. 14-15). 
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CAPÍTULO 2– NATUREZA JURÍDICA DA CLÁUSULA PENAL 

Problema que aflige e inquieta doutrinadores pátrios e europeus tem sido a natureza 

jurídica da cláusula penal.  

ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, ao dedicar-se a este capítulo, expõe a questão da 

seguinte forma:  

“A disputa da classificação jurídica da figura, bem como a dificuldade em 

resolvê-la, fica a dever-se, fundamentalmente, ao pressuposto de que se 

parte, ao aceitar-se a tese da dupla função: pois se a pena serve para fixar 

antecipadamente a indenização e, simultaneamente, para compelir o 

devedor ao cumprimento, tratar-se-á de, juridicamente, de uma 

indemnização ou de uma sanção?”34-35. 

Em outras palavras, como definir a natureza jurídica de um instituto que, segundo 

a doutrina majoritária, pretende se revestir sob a forma de indenização e de sanção ao mesmo 

tempo? De fato, parece não ser conciliável em uma mesma estrutura duas situações jurídicas 

deveras distantes. 

A natureza jurídica da cláusula penal não é sinônimo das funções por ela 

desempenhadas. Como explica OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, “ressalvada alguma 

doutrina, por exemplo, não é referida na dogmática, nem antiga, nem moderna, a polêmica 

entre unitaristas e dualistas, a respeito da natureza jurídica da cláusula penal e a existência 

de funções punitiva e ressarcitória em uma só figura jurídica”36. Em outras palavras, é 

necessário analisar as possíveis funções que a cláusula penal pode desempenhar e, com esse 

dado, constatar qual a sua natureza jurídica.  

Em atenção a essa possível dualidade de natureza jurídica, várias obras dedicaram-

se ao assunto, propondo as mais diversas sistematizações e classificações e, ao final, 

adotaram diferentes conclusões.  

                                                           
34 A tese da dupla função criticada por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO pode ser explicada como sendo um instituto 
unitário, bifuncional e de natureza essencialmente indemnizatória. 
35 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 317. 
36 Cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 152. 
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RUBENS LIMONGI FRANÇA sistematizou, de acordo com as funções que a cláusula 

penal pode desempenhar, as diferentes correntes sobre a natureza jurídica do instituto, com 

a contribuição de autores nacionais e europeus37. Para o autor, poder-se-ia classificar a multa 

convencional em quatro grupos distintos, considerando a sua finalidade, sendo eles: (i.) 

teoria do reforço; (ii.) teoria da pré-avaliação; (iii.) teoria da pena; e (iv.) teoria eclética. Em 

outras palavras, cada cláusula penal exerceria uma única função. 

No primeiro grupo estariam incluídos os autores que enxergavam como função 

precípua da cláusula penal o reforço e a garantia da obrigação38. 

No segundo grupo, denominado pelo autor como teoria da pré-avaliação, parte-se 

da cláusula penal não como reforço da obrigação, e sim como uma antecipação do montante 

a ser reparado39. 

Continuando a explicação, tem-se a teoria da pena. Para este grupo de autores, o 

montante despendido pela cláusula penal tratar-se-ia de uma disposição penal fundada pelo 

arbítrio particular40. 

Por fim, a teoria eclética, dentro da qual o próprio autor se inclui. Para esta corrente, 

não há uma escolha por nenhuma das outras linhas apresentadas (reforço, pré-avaliação e 

pena), prevalecendo ora característica de uma, ora de outra41. 

                                                           
37 RUBENS LIMONGI FRANÇA, in Raízes e Dogmática da Cláusula Penal, Dissertação para concurso de 
professor titular de direito civil da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1987, p.142. 
38 A título exemplificativo, ver JUDITH MARTINS-COSTA, nota 85. 
39 A título exemplificativo, confira-se MARCEL PLANIOL e GEORGES RIPERT: “As partes podem fixar elas 
mesmas de antemão o montante da indenização que será devida em caso de inexecução ou de atraso na 
execução da obrigação”. Tradução livre de “Les parties peuvent fixer elles-mêmes à l’avance le montant de 
l’indemnité qui sera due au cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation”(cf. Traité Pratique 
de Droit Civil Français, t. VII, 2ª ed., Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1954, p. 198).  
40 A título exemplificativo, confira-se MANUEL ALBALADEJO: “Se chama pena convencional a sanção 
(consistente geralmente em cumprir a prestação de entregar uma soma de dinheiro, mas que pode consistir em 
qualquer outra) que se estabelece que tem que sofrer o devedor no caso de que não cumpra devidamente sua 
obrigação”. Tradução livre de ““Se llama pena convencional a la sanción (consistente generalmente en cumplir 
la prestación de entregar una suma de dinero, pero que puede consistir en cualquier outra) que se establece que 
ha de sufrir el deudor en el caso de que no cumpla debidamente su obligación” (cf. Curso de Derecho Civil 

Español, vol. II, 3ª ed., Barcelona, Libreria Bosch, 1984, pp. 131-132). 
41 A título exemplificativo, confira-se MANOEL IGNÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA assevera que “os fins que 
visa a cláusula penal são: a) garantir indirectamente o cumprimento da obrigação, submettendo e estimulando 
o promittente a satisfaze-la; b) desobrigar o credor da necessidade de provar o damno sofrido com a 
inexecução” (cf.  Doutrina e Prática das Obrigações, vol. 1, 2ª ed., Francisco Alves & Cia, São Paulo, 1911, 
pp. 392-393.). 
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Outra classificação foi proposta por FÁBIO DE MATTIA. Segundo o autor, a cláusula 

penal pode ser considerada “pura” ou “não-pura”, apenas. 

A cláusula penal pura alcança a função primordial do instituto no momento em que 

a pena pretende “constranger o devedor a cumprir o avençado”42 (sanção). Desconsidera-se, 

aqui, qualquer relação com o dano e com o ressarcimento de prejuízos amargurados. 

A cláusula penal não-pura igualmente possui a característica de alcançar a função 

primordial do instituto (sancionatória), contudo, a ela, adiciona-se o fato de estar relacionada 

com a ressarcibilidade do dano. 

Para este autor, mesmo considerando a cláusula penal como um pré-

estabelecimento da indenização (não-pura), a função primordial da cláusula penal estaria 

consolidada pelo simples fato de consistir “em um mal para o transgressor da norma da 

conduta”43. Em outras palavras, em um caso ter-se-ia a hipótese de a cláusula ter por objetivo 

primordial a função sancionatória ou punitiva. No outro, ter-se-ia, além da função punitiva, 

um pré-estimativa dos danos. 

A classificação proposta por RUBENS LIMONGI FRANÇA trazida neste trabalho, 

embora contribuição ímpar para o estudo da cláusula penal, com utilização de referências 

estrangeiras e nacionais, não será a adotada no presente trabalho acadêmico. No mesmo 

sentido a sistematização proposta por FABIO DE MATTIA. 

Para o escopo deste estudo, será mais adequada uma classificação tripartite da 

cláusula penal, entendendo-se, de um lado, uma cláusula penal que possui função de pré-

fixação de danos, que remonta à natureza indenizatória da cláusula penal; de outro, uma 

cláusula penal que possui a função punitiva, que remonta à natureza sancionatória da 

cláusula penal44; e, finalmente, uma cláusula penal que exerceria, indistintamente, as duas 

funções indicadas acima. Confira-se a esse respeito ANTÓNIO PINTO MONTEIRO: 

                                                           
42 Cf. Cláusula penal pura e cláusula penal não pura, Revista dos Tribunais, n.º 383, 1967, p.38. 
43 Cf. Cláusula penal pura e cláusula penal não pura, Revista dos Tribunais, n.º 383, 1967, p.39. 
44 Ao adotar a classificação tripartite, pretende-se facilitar a compreensão do tema, excluindo-se a “teoria do 
reforço”, porque esta deve ser lida como a essência da cláusula penal, e não como sua natureza jurídica. Ainda, 
ao abandonar a divisão proposta por FÁBIO DE MATTIA, embora respeitada e mais das vezes citadas nos 
melhores trabalhos, ela foge ao propósito deste capítulo, sendo tratada no momento oportuno. 
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“Sendo estas, pois, as funções que, no essencial, a cláusula penal pode 

desempenhar – uma função indemnizatória ou uma função compulsória -, 

convirá referir, desde já, que a pedra de toque da doutrina tradicional foi a 

de entender que uma e a mesma figura poderia exercer, em simultâneo, 

ambas as funções. Daí a estafada tese da dupla função da cláusula penal, 

passando a atribuir-se-lhe, maioritariamente, uma natureza mista (de 

sanção e indemnização), assente numa perspectiva indiferenciada e 

segundo um modelo unitário, em que seria irrelevante, do ponto de vista 

da qualificação da figura e do seu regime, a intencionalidade das partes ao 

estipularem-na”45. 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA faz um recorte preciso da situação no direito 

brasileiro, in verbis: 

“Discute-se qual a finalidade ontológica da pena convencional: se garantia 

do inadimplemento da obrigação, ou se liquidação antecipada das perdas e 

danos. (...) Hoje não mais vigora tão acentuado tom polêmico. E, se alguns 

dão preponderância ao significado preestimativo dos prejuízos, e 

secundário ao punitivo, e outros, como Trabucchi no lugar citado, realçam 

o papel de reforçamento sobre o indenizatório, os juristas mais modernos 

sustentam que ela reúne a ambos, sendo ao mesmo tempo a liquidação 

antecipada das perdas e danos e a punição pelo descumprimento”46.  

Com isso, iniciam-se as diferentes teses sobre a natureza jurídica da cláusula penal, 

com os maiores expoentes na doutrina nacional e estrangeira para que, expostas todas, seja 

eleita a que mais se adeque ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente quando 

atinente à possibilidade de revisão do montante estipulado. 

Seção I - Indenizatória 

Para aqueles que defendem que a cláusula penal teria natureza indenizatória, ela 

compreenderia tão somente uma função de pré-liquidação dos danos. Defendendo a tese 

                                                           
45 Cf. Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do Credor, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Ars Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, vol. II, org. 
Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 
2008, p. 506). 
46 Cf. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações, v. II, 23ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 142. 
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podem ser citados TITO FULGÊNCIO47, ORLANDO GOMES48, SILVIO RODRIGUES49, e OTAVIO 

LUIZ RODRIGUES JUNIOR50 como expoentes nacionais. Para eles, fica evidente que a cláusula 

penal preserva em primeiro - ou único - plano a função de pré-fixação de danos.  

Caso exista a função coativa, não necessariamente a tese defendida pelos autores 

supra será deslocada para a corrente mista ou eclética. Muito pelo contrário. Embora 

ORLANDO GOMES não reconheça a existência da cláusula penal com função coativa, SILVIO 

RODRIGUES assim o faz, mas a coloca em plano secundário, como uma consequência da 

função de pré-fixar os danos, deixando clara a sua posição ao afirmar que outros autores 

“realçam essa função [sancionatória] da cláusula penal”51, o que, todavia, não ocorre em seu 

entendimento. 

De outro lado, OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR defende que o sentido coativo da 

cláusula penal é incompatível com o sistema adotado pelo Código Civil, e se tornou 

esvaziado diante da existência das sanções processuais compulsórias e a possibilidade de 

execução específica das obrigações. Diante disso conclui que, se se pode dizer de uma função 

punitiva da cláusula penal, ela é adotada no Brasil de forma retórica, não podendo gerar 

frutos no terreno científico52. 

                                                           

47
 “Mas a função primordial e em maneira tanta que muitos autores de nota, como HUC, PLANIOL, COLIN ET 

CAPITANT, reputam-na o fim único da cláusula, consiste na preliquidação convencional do prejuízo do credor, 
explicitamente assinalada no art. 1.535, in fine” (cf. TITO FULGÊNCIO, Do direito das obrigações: das 

modalidades das obrigações, ed. atualizada por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 396). 
48 Para o autor: “A cláusula penal, também chamada penal convencional, é o pacto acessório pelo qual as partes 
de um contrato fixam, de antemão, o valor das perdas e danos que por acaso se verifiquem em consequência 
da inexecução culposa da obrigação. (...) Sua função é pré-liquidar os danos (...) É, em verdade, uma convenção 
sobre perdas e danos” (cf. Obrigações, 16ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 186). 
49 O autor afirma: “Todavia, a função mais importante da cláusula penal, e que se prende à sua origem histórica, 
é a de servir como cálculo predeterminado das perdas e danos” (cf. Direito Civil: Parte Geral das Obrigações, 
v. 2, 30ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 264).  
50 Aduz o autor: “A construção do conceito da cláusula penal como figura de natureza unitária, de função 
indenizatória, está concluída.  Pode-se até levantar dissensões sobre sua eventual duplicidade fisiológica. 
Entendeu-se, ao viso deste trabalho, que essa idéia só é lícita se adotada como forma retórica. Esse é o sentido 
das expressões reforço, garantia e mesmo o das palavras pena e penalidade, de uso recorrente na doutrina e na 
jurisprudência, as primeiras, e no Código Civil, as últimas” (cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula 

Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 282). 
51 Cf. Direito Civil: Parte Geral das Obrigações, v. 2, 30ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, p. 264. 
52 Novamente, o autor é didático em sua explanação: “Uma vez mais, remanesce tão-somente o discurso 
retórico. E apenas esse. Como se está no terreno científico, não é possível dele se socorrer. Demonstrou-se a 
falta um componente típico da prevenção geral no perfil da cláusula. A proibição do excesso, o limite do valor, 
a constante intervenção judiciária, o comando normativo de que se deve reduzi-la, jamais majorá-la são 
exteriorizações desse efeito.  Destaca-se, por fim, que a introdução de um elemento externo, despossuído de 
tantas precatações, comprometeu, em definitivo, a função punitiva. Deu-se, ao reverso de outro países, uma 
sucessão funcional. É exatamente desse instituto que cuidará a próxima sessão” (cf. Função, Natureza e 
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A tese indenizatória não encontra recepção ampla no direito brasileiro, sendo 

poucos os autores que a defendam. A tese dominante, como se demonstrará, é a eclética, que 

tenta encerrar a discussão doutrinária e apaziguar os ânimos, mas que talvez não seja a mais 

adequada a partir da leitura escorreita do instituto, que pretende interpretar de forma coerente 

as disposições atuais do Código Civil. 

Contudo, é uma tese que encontrou muitos defensores na França, principalmente 

em razão de uma disposição expressa do Code Civil, a primeira parte do art. 122953, in verbis: 

“La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de 

l’inexécution de l’obligation principale”54-55.  

O legislador francês, tanto na redação do revogado artigo 1229, como na atual 

redação conferida pelo artigo 1232-5, preferiu atestar à cláusula penal a natureza 

                                                           

Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 277). O aludido elemento externo a que se 
refere o autor é a introdução da astreintes (multa cominatória) no Código de Processo Civil Brasileiro. 
53 Disponível em: http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/code-civil-1804-1.asp, acesso em 9.1.2015. 
54 Tradução livre: a cláusula penal é a compensação das perdas e danos que o credor sofre com a inexecução 
da obrigação principal. 
55 Os artigos n.ºs 1152 e 1226 a 1232 do Código Civil Francês foram revogados pela Ordonnance n.º 2016-131 
de 10 de fevereiro de 2016, que os alocou em um único artigo, qual seja, artigo n.º 1231-5, cuja redação atual 
segue: “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de 
dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. 
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même 
d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application 
de l'alinéa précédent. 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. 
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.  
Tradução livre: 
“Quando o contrato estipular que aquele que não o executar pagará uma certa quantia a título de perdas e danos, 
não pode ser atribuída à outra parte uma soma maior ou menor. 
No entanto, o juiz pode, mesmo de ofício, moderar ou aumentar a pena assim acordada se ela for 
manifestamente excessiva ou irrisória. 
Quando o contrato foi executado em parte, a pena acordada pode ser reduzida pelo juiz, mesmo de ofício, 
proporcionalmente ao interesse que a execução parcial concedeu ao credor, sem prejuízo da aplicação da alínea 
anterior. 
Toda estipulação contrária às duas alíneas anteriores é considerada não escrita. 
Salvo a inexecução definitiva, a penalidade é incorrida apenas quando o devedor está em falta”. 
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indenizatória, com função de prefixação dos danos, o que não significa, de outra sorte, que 

a doutrina francesa a tenha recepcionado de pleno, embora com expoentes de peso56-57. 

No direito português, JAIME AUGUSTO CARDOSO DE GOUVEIA também defende que 

a cláusula penal pretende apenas a reparação do dano. Em várias passagens é possível 

verificar o entendimento do autor. Em um primeiro momento, enumera as vantagens da 

cláusula penal; após, conclui que a cláusula penal será estipulada como indenização de um 

certo e determinado prejuízo; depois, situa a cláusula penal indenizatória no ordenamento 

jurídico. 

E com razão está o autor a listar as vantagens da cláusula penal, sendo elas: “evita 

a discussão das partes sobre o valor do prejuízo”, “dispensa o credor da prova da existência 

do prejuízo”, “permite aumentar a força obrigatória dos contratos”58-59. 

Continuamente, este autor relaciona a cláusula penal com o prejuízo. Sendo que a 

redução da cláusula penal não se dará nos casos de inexecução integral da obrigação e da 

mora. 

Segundo o autor, “o princípio de que a cláusula penal fixa de modo definitivo e 

inatacável a importância da indenização, que está consignado no artigo 673º do nosso código 

civil e nos artigos 1152º, 1209º e 1152º, respectivamente dos códigos civis francês, italiano 

e espanhol, não é acatado pelos modernos códigos civis alemão, brasileiro e suíço das 

obrigações”60-61. 

                                                           
56 Confira-se nesse sentido BAUDRY: “Na verdade, a cláusula penal não é outra coisa senão avalição feita pelas 
partes das perdas e danos que poderão ter lugar na inexecução (perdas e danos compensatório) ou no atraso da 
execução da obrigação (perdas e danos moratórios”. Tradução livre de: “En réalité, la clause pénale n’est pas 
autre chose que l’évaluation faite par les parties des dommages-intérêts auxquels pourra donner lieu 
l’inexécution (dommages-intérrêts compensatoires) ou le retard dans l’exécution de l’obligation (dommages-
intérrêts moratoires)” (cf. G. BAUDRY-LACANTINERIE e L. BARDE, Traité Théorique et Pratique de Droit Civil, 
3ª ed., t. 2, Librairie de la Société du Recueil J B Sirey et du Journal du Palais, Paris, 1907, p. 463). 
57 No mesmo sentido COLIN e CAPITANT, vide nota 21. 
58 JAIME AUGUSTO CARDOSO DE GOUVEIA, in Da Responsabilidade Contratual, Lisboa, Edição do Autor, 1933, 
p.144. 
59 Mais adiante o próprio autor relativiza a posição de que a cláusula penal tenha uma aplicação “exacta e 
integral”, afirmando que, por vezes, o juiz terá que intervir. 
60 JAIME AUGUSTO CARDOSO DE GOUVEIA, in Da Responsabilidade Contratual, Lisboa, Edição do Autor, 1933, 
p.146. 
61 Ainda conforme o autor, ao explicar porque o valor da cláusula penal não será definitivo nem inatacável em 
outros ordenamentos: “Ao passo que o código alemão, artigo 340º, permite que o credor exija uma 
indemnização superior à prestação fixada na cláusula penal, pois esta vale apenas como um mínimo de 
indemnização, o código federal das obrigações, por sua vez, permitindo que as partes fixem livremente a 
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Ainda podem ser enumerados outros expoentes portugueses, como FERNANDO 

PESSOA JORGE62, INOCÊNCIO GALVÃO TELLES63 e LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES 

LEITÃO64, todos defendendo a natureza indenizatória da cláusula penal, cuja função é a de 

prefixar eventual indenização. 

No plano concreto, a principal consequência da presente tese é que o credor se 

exime de realizar a prova do dano, furtando-se de se socorrer ao judiciário e ter que enfrentar 

o caminho tortuoso de uma discussão judicial, com as incertezas, custos e delongas 

existentes65.  

Pertinente a observação no sentido que o credor não precisa demonstrar a existência 

de danos, pois afasta a pretensão de se reduzir a função da cláusula penal a uma mera regra 

de ônus probatório, no sentido de que, se o devedor fizesse prova de que o credor não sofreu 

dano algum, ou o dano foi menor que o valor pré-fixado a título de pena, o terceiro 

adjudicador estaria autorizado a reduzir o montante da cláusula penal. Essa situação, que não 

se sustenta, diminuiria por completo a função da cláusula penal como ensina JOÃO CALVÃO 

DA SILVA: 

“É que a cláusula penal não pode ser considerada como um simples pacto 

relativo ao onus probandi, um pacto de simplificação probatória favorável 

                                                           

prestação da cláusula penal, estatue que a cláusula penal não fixa de modo indiscutível a importância a pagar, 
porque o juiz pode reduzir as prestações que julgar excessivas (artigo 163º) e o código brasileiro preceitua que 
o montante da sanção imposta na cláusula penal não pode exceder o da prestação da obrigação principal (artigo 
920º)” (cf. Da Responsabilidade Contratual, Lisboa, Edição do Autor, 1933, p.146). 
62

 “Pela cláusula penal opera-se a liquidação antecipada e convencional dos prejuízos que resultariam do não 
cumprimento, evitando indagação e prova sobre dos mesmos. A cláusula penal não tem, pelo menos em 
princípio, carácter de pena ou sanção infligida ao devedor não obstante a lei falar de pena no art. 811º e de pena 
convencional no art. 812º. Integrando-se na problemática da responsabilidade civil, a cláusula penal assegura 
apenas a liquidação ex ante dos prejuízos, liquidação fixa e  invariável, que faz impender sobre cada parte a 
álea de os prejuízos efectivos serem de montante superior ou inferior ao estipulado. Por isso, as partes não 
podem, uma vez estabelecida a cláusula penal, exigir outra indemnização ainda que se prove que o dano real 
foi superior ao previsto, como dispõe o art. 811º” (cf. Direito das obrigações, Lisboa, Associação Académica 
da Faculdade de Direito de Lisboa, 1975, pp.597-598). 
63  “Trata-se, como sabemos, de uma liquidação convencional antecipada dos prejuízos, tomado o termo 
liquidação no sentido técnico já nosso conhecido de determinação do montante de uma obrigação de 
quantitativo incerto. A liquidação da indemnização é feita à forfait, visto não se saber ainda qual o valor real 
dos prejuízos nem mesmo se eles virão a produzir-se” (cf. Direito das Obrigações, 2ª ed., Lisboa, 1979, p. 443). 
64 “O actual art. 811.º, na redacção do D.L. 262/83, de 16/6, parece aproximar-se de uma concepção exclusiva 
da cláusula penal como liquidated damages clause, na medida em que no n.º 1 proíbe o credor de exigir 
cumulativamente com base no contrato o cumprimento da obrigação principal e o pagamento da cláusula penal, 
excepto quando esta tenha sido estabelecida para o atraso da prestação – a denominada cláusula penal 
moratória, que funciona como uma liquidação de danos para o caso de mora – e no n.º 3 refere-se que o credor 
não pode em caso algum exigir uma indemnização que exceda o valor do prejuízo resultante do incumprimento 
da obrigação principal” (cf. Direito das Obrigações, v. II, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 2005, p. 278). 
65 ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, in Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 35. 
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ao credor. Se a função substancial da cláusula penal fosse esta, ter-se-ia de 

admitir a sua redução se (e só se) o devedor provasse que o dano efectivo 

era menor do que o convencionado antecipadamente, bem como o seu 

aumento se o credor provasse que o dano efectivo efectivo era maior. O 

que contrasta com a nossa lei que, para além do caso de cláusula penal 

usurária (art. 1146.º), só admite a intervenção do equitativo poder judicial 

de redução quando a cláusula penal for manifestamente excessiva (art. 

812.º, n.º 1) e que exige a convenção das partes para o ressarcimento do 

dano excedente (art. 811.º, n.º 2)”66. 

E, para se fazer uma leitura correta entre a natureza indenizatória da cláusula penal 

que liberta o credor da prova do dano, com os artigos 186 e 927 do Código Civil – afinal, 

cláusula penal nada mais é que uma regra que estabelece o valor de eventual indenização - 

é necessário trabalhar com o conceito de presunção de dano.  

Para PONTES DE MIRANDA é clara a desvinculação entre a existência do dano com 

o pagamento da multa contratual, podendo ser considerada como uma presunção absoluta, 

in verbis: “as decisões judiciais que procuram ligar a cláusula penal a algum prejuízo 

desgarram do conhecimento científico do instituto e, aberta ou sub-repticiamente, violam o 

art. 927, alínea 1ª, do Código Civil”67-68. 

Contudo, essa posição precisa ser lida em conjunto e em harmonia com o comando 

previsto no artigo 413 do Código Civil, que prevê a redução da quantia a ser paga, de acordo 

com dois parâmetros: (i.) a obrigação tiver sido parcialmente cumprida; (ii.) o valor da pena 

tornar-se manifestamente excessivo. 

Desse modo, caso adotada a presente corrente doutrinária, que não se vincula à 

constatação do dano efetivo sofrido pelo credor, esta deverá ser conciliada com o comando 

previsto no artigo 413 do Código Civil, para se fazer uma leitura crítica e científica do 

instituto da cláusula penal. 

 

                                                           
66 Cf.  Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para Exame do Curso de Pós-Graduação 
em Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1987, p. 249. 
67 Aqui, trata-se do artigo 927 do Código Civil de 1916. 
68 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, Editor Borsoi, 1959, p. 62. 
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Seção II – Punitiva  

A tese punitiva da natureza jurídica da cláusula penal é aquela que enxerga a 

existência de uma convenção entre as partes no sentido de fixar uma pena pelo 

descumprimento da obrigação (ou parte dela, ou apenas da mora). A função dessa cláusula 

penal seria, então, de punir o devedor pelo descumprimento do contrato. 

Essa pena, lida distantemente de uma pena estatal (sentido adotado pelo direito 

penal, baseada na imposição do estado), caracteriza-se pelo consentimento das partes. 

O primeiro questionamento que pode surgir da afirmação supra é se o direito civil 

seria o espaço legítimo para aplicação de penalidades, tal qual o direito penal. A resposta é 

afirmativa. Inúmeras são as situações em que o direito civil revela o seu caráter punitivo, 

conforme afirma ANTÔNIO JUNQUEIRA AZEVEDO, excerto que se pede vênia para transcrever:  

“Segue-se dai que a tradicional separação entre direito civil e direito penal, 

ficando o primeiro com a questão da reparação e o último com a questão 

da punição, merece ser repensada. De nosso lado, o lado civilista, cumpre 

lembrar, antes mais nada, que não é verdade que o direito civil não puna. 

Em várias situações, o próprio Código Civil emprega até mesmo a palavra 

pena. Assim, exemplificativamente, após prever que o herdeiro que sonega 

bens da herança perde o direito que sobre eles tinha (art. 1.992), determinar 

(art. 1.993): ‘além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador 

etc. etc.’, Nos artigos 939 e 940, o Código prescreve que o credor 

ganancioso que cobra o devedor antes do vencimento da dívida ou 

demanda por dívida já paga sofre sanções patrimoniais e, no artigo 941, 

determina: ‘as penas previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão etc. etc.’. 

Inúmeras outras vezes, em todos os campos do direito civil, ainda que não 

empregando a palavra pena, a punição, no Código, é evidente. 

Prosseguindo nos exemplos: o artigo 1.336 prevê os deveres dos 

condôminos e, nos seus parágrafos, prescreve multa para o condômino que 

não os cumpre (além de sofrer as consequências da mora e das perdas e 

danos em geral). Por força do art. 1.814, aqueles que houverem sido autores 

de homicídio doloso, acusação caluniosa, ou usarem de violência contra a 

liberdade de testar são excluídos da sucessão (obviamente uma pena). 

Segundo o art. 1.962, aqueles que praticam ofensa física, injúria grave, 
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mantêm relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, ou deixam 

ascendentes em desamparo podem ser deserdados, o que também, 

evidentemente, é uma pena. O possuidor de boa-fé (art. 1.219) que faz 

benfeitorias úteis, melhorando, portanto, o imóvel alheio, tem direito à 

indenização, como tem também direito a levantar as benfeitorias 

voluptuárias, mas, se de má-fé (art. 1.220), perde o direito à indenização 

pelas benfeitorias úteis e não pode levantar as voluptuárias – é uma 

punição, eis que a situação do proprietário é a mesma das hipóteses 

anteriores”69-70.  

Nesse cenário, vê-se que o direito civil brasileiro não veda a veiculação de penas 

privadas. Mas o que são penas privadas?  

Para tanto, socorre-se à lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS que, ao analisar o assunto, 

percorre o passado do instituto, com a origem no Direito Romano, em que possuía o objetivo 

de afligir o réu através da diminuição patrimonial, imposta por via da actio penalis, e chega 

à configuração atual, que não se distancia da anterior, pelo menos na sua essência. Confira-

se: 

“A pena privada, em seu aspecto essencial, visava à pessoa do réu, 

conformava-se ao princípio da adequação, isto é, devia corresponder ao 

dano e só podia ser imposta por via da actio penalis o sucedâneo histórico 

da vingança privada. Podia, pois, definir-se como a sanção de um ato 

considerado pela ordem jurídica como delituoso ou violador de interesse 

privado legítimo, sanção que procurava, no direito histórico, afligir o réu 

mediante diminuição no patrimônio. Predominava, pois, sobre a ideia do 

                                                           
69 Cf. Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado, São Paulo, Saraiva, 2009, pp. 378-379. 
70 Para mais exemplos de penas privadas no direito brasileiro, veja-se: “Ora bem. É preciso reconhecer que a 
pena privada subsiste, ainda hoje, em numerosos casos. Com efeito, em nosso direito, vários dispositivos 
ostentam esse caráter, como podemos ver: a) no art. 1.530 do Código Civil, pelo qual o credor que demandar 
o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo 
que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, ainda que estipulados, e a pagar as custas 
em dobro; b) no art. 1.531 do mesmo Código, que impõe aquele que demanda por dívida já paga a obrigação 
de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. O caráter de pena aparece nitidamente no confronto com 
o art. 1.532, que exonera o devedor da obrigação, se o autor desiste da ação antes de contestada; c) nos 
dispositivos em que se impõe ao autor da ofensa a multa criminal, além da indenização. É certo que a 
jurisprudência tem feito caso omisso desses preceitos, considerando-os revogados. Mas a citação cabe, para 
assinalar a índole da pena privada; d) nos dispositivos processuais pelos quais se estabelece a sanção pecuniária 
para o procedimento temerário ou doloso (arts. 16, 17 e 18 e parágrafos do Código Civil); e) na sanção 
`sonegação de bens em inventário (art. 780 e segs. do Código Civil)” (cf. JOSÉ DE AGUIAR DIAS, Da 

responsabilidade civil, vol. II, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, pp. 734-735). 
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ressarcimento, a noção de pena. Não era reparação, mas apresentava 

estrutura correlativa à da pena pública” 71 

ANTÓNIO PINTO MONTEIRO também se dedica ao tema. Ressalta a retomada dos 

estudos do instituto da pena privada nos últimos anos, e prende sua finalidade ao comando 

intimidativo, com o caráter eminentemente de expiação72. 

A questão que se põe em voga, nesse momento, é se a cláusula penal, admitindo-se 

seu caráter punitivo, seria pena privada.  

Pode-se falar que a pena privada é gênero, e cláusula penal é uma das modalidades 

pelas quais aquela se apresenta (e não a única)73. Exemplo de pena privada é a veiculada na 

Lei n.º 8245/1991 (Lei de Locação de Imóveis Urbanos) que estabelece, no parágrafo único 

do artigo 44, uma penalidade que pode variar de 12 a 24 meses o valor do último aluguel se 

o locador incorrer em um dos incisos do artigo 44, como é o caso de retomada do imóvel 

para uso próprio, de seu cônjuge, descendente ou ascendente, e assim não proceder no 

período declarado na lei. 

O futuro da pena privada é incerto. Embora o ressurgimento do estudo da função 

punitiva da cláusula penal nos últimos anos tenha levado à retomada do estudo da pena 

                                                           
71 Cf. Da responsabilidade civil, vol. II, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 732. 
72 “A sua finalidade começa por ser de ordem intimidativa, relevando, posteriormente, a natureza repressiva ou 
de expiação, ainda que esta possa coenvolver uma finalidade reparatória” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, 
Coimbra, Almedina, 1990, p. 328). 
73Embora o autor não cite a cláusula penal entre os exemplos, apenas para diversificar a abrangência do 
instituto, vale a citação: “Ora bem. É preciso reconhecer que a pena privada subsiste, ainda hoje, em numerosos 
casos. Com efeito, em nosso direito, vários dispositivos ostentam esse caráter, como podemos ver: a) no art. 
1.530 do Código Civil, pelo qual o credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos 
em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros 
correspondentes, ainda que estipulados, e a pagar as custas em dobro; b) no art. 1.531 do mesmo Código, que 
impõe aquele que demanda por dívida já paga a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. 
O caráter de pena aparece nitidamente no confronto com o art. 1.532, que exonera o devedor da obrigação, se 
o autor desiste da ação antes de contestada; c) nos dispositivos em que se impõe ao autor da ofensa a multa 
criminal, além da indenização. É certo que a jurisprudência tem feito caso omisso desses preceitos, 
considerando-os revogados. Mas a citação cabe, para assinalar a índole da pena privada; d) nos dispositivos 
processuais pelos quais se estabelece a sanção pecuniária para o procedimento temerário ou doloso (arts. 16, 
17 e 18 e parágrafos do Código Civil); e) na sanção `sonegação de bens em inventário (art. 780 e segs. do 
Código Civil)” (JOSÉ DE AGUIAR DIAS, Da responsabilidade civil, vol. II, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 
1995, pp. 734-735).  
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privada como instituto de direito civil, não cabe aqui predizer o futuro, senão apontar as 

conclusões elencadas por JOSÉ DE AGUIAR DIAS e ANTONIO PINTO MONTEIRO74-75. 

Concluída a exegese da pena privada, retorne-se à função punitiva da cláusula 

penal. Com poucos expoentes no Brasil, pode-se citar como seu maior defensor FABIO DE 

MATTIA. Inovador para sua época, o autor defendeu a função precípua da cláusula penal 

como sendo a função punitiva76, classificando a cláusula em pura e não pura. 

Interessante a divisão proposta por FABIO DE MATTIA, conforme, inclusive, já 

ressaltada nesse estudo. O que vale frisar, e aqui se despende a melhor atenção à teoria 

desenvolvida, é o fato de que, na cláusula penal não-pura, o montante avençado de cláusula 

corresponde ao limite do ressarcimento, lido como teto da indenização. Na cláusula penal 

pura, é permitida a apuração do dano pela via judicial, já que a pena está desvinculada da 

existência e quantidade de dano77. 

A linha de raciocínio adotada pelo autor poderia ser lida como pertencente à tese 

eclética da natureza jurídica da cláusula penal, já que reconhece a possibilidade de a cláusula 

penal servir como prefixação dos danos. Contudo, diante desta preocupação, no mesmo 

artigo, o autor já se adiantou e informou que, ainda que se trate de uma cláusula penal não 

pura (hipótese em que a penal está vinculada à ocorrência do dano), está presente a função 

penal como causa típica78. 

O problema surge da aplicação dos atuais dispositivos do Código Civil quanto à 

redutibilidade da cláusula penal, mormente o artigo 413 do diploma. Se é pena privada, e 

                                                           
74 “Devemos e podemos concluir, não obstante a magistral defesa de STARCK, que a pena privada, como 
assegurava SHERING, sofre a sorte fatal da própria pena. Sua história é a história do seu progressivo 
desaparecimento” (cf. Da responsabilidade civil, vol. II, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, pp. 736). 
75 “Aos trabalhos clássicos, ente outros, de HUGUENEY, de STARCK e de GROSSFELD, sucede-se, no presente, 
um vivo debate, com contributos interdisciplinares, sobre a legitimidade e necessidade de redescobrir a pena 
privada, tarefa em que tem sobressaído a doutrina italiana” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, 
Almedina, 1990, p. 12). 
76 “Devemos, entretanto, assinalar que a cláusula penal serve de reforço à obrigação. E isto significa apenas 
que a estipulação da cláusula e a ameaça de sanção levam o devedor à conclusão da inconveniência da violação 
da obrigação e a adimpli-la a fim de evitar a pena” (cf. Cláusula penal pura e cláusula penal não pura, Revista 
dos Tribunais, n.º 383, 1967, p.39). 
77 “Segundo uma tese recente a função sancionatória constituiria o conceito constante do instituto, hipótese em 
que assume relevo a determinação da medida do ressarcimento do dano (cláusula penal não pura) com função, 
também, de ressarcimentos (...) na primeira hipótese (cláusula penal pura) – a penal, seria devida a título puro 
e único de pena, na segunda (cláusula penal não pura) também a título de ressarcimento” (cf. Cláusula penal 

pura e cláusula penal não pura, Revista dos Tribunais, n.º 383, 1967, p.39). 
78 Cf. Cláusula penal pura e cláusula penal não pura, Revista dos Tribunais, n.º 383, 1967, p.42. 
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desvinculada de dano, como fica o comando do artigo 413? Quais critérios poderão ser 

utilizados? E mais, em sendo pena, ela conviverá com a instituição de um limite, a teor do 

artigo 412 do Código Civil? 

Talvez a postura do devedor, ou o quanto da obrigação foi cumprido, possa abalizar 

os critérios de fixação. Contudo, a doutrina ainda não se fez muito clara a respeito. Poder-

se-ia afastar a possibilidade da redução da multa, em razão, principalmente, de não existir 

qualquer vinculação com o dano. E a pena privada, em sua essência, cumpriria com a sua 

finalidade de ameaça de sanção, sem a necessidade de se apregoar qualquer redução. 

Adiante, todas as hipóteses de redução e compatibilidade com a natureza jurídica 

da cláusula penal serão bem delimitadas. 

Seção III - Mista ou Eclética 

A tese eclética, ou mista, como bem alertou ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, pretende 

ser a síntese das duas correntes anteriores, lidas sob a ótica de tese e antítese. A cláusula 

penal exerceria, então, uma função de pré-fixar os danos e ao mesmo tempo funcionaria 

como castigo ao devedor faltante na medida em que seu valor fosse superior ao dano 

efetivamente sofrido. Confira-se: 

“Nesta perspectiva, por conseguinte, ao mesmo tempo que se fixa a 

indemnização, esta, ou seja, a pena, consistindo num montante superior ao 

dano, funcionará também como meio de pressão sobre o devedor. Ora, se 

a mesma figura – a cláusula penal – compreende, em si própria, esta dupla 

função, estará justificada a sua construção unitária”79. 

Corrente, esta, amplamente defendida pelos autores pátrios, dentre os quais podem 

ser citados MÚCIO CONTINENTINO, SERPA LOPES, MANOEL IGNÁCIO CARVALHO DE 

MENDONÇA, JOÃO MANOEL DE CARVALHO SANTOS, PONTES DE MIRANDA, CAIO MÁRIO DA 

SILVA PEREIRA, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, JUDITH MARTINS-COSTA, e tantos 

outros. 

                                                           
79 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 301. 
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MANOEL IGNÁCIO CARVALHO DE MENDONÇA assevera que “os fins que visa a 

cláusula penal são: a) garantir indirectamente o cumprimento da obrigação, submettendo e 

estimulando o promittente a satisfaze-la; b) desobrigar o credor da necessidade de provar o 

damno sofrido com a inexecução”80. 

PONTES DE MIRANDA já alentava à dupla função exercida pela cláusula penal, sendo 

que “há, frequentemente, a função de pressão, a mais, sobre o devedor, e a de tornar supérflua 

a prova do dano e do seu importe”81. 

Seguindo a linha anterior, J. M. DE CARVALHO SANTOS indica que “a cláusula penal 

exercita na economia da convenção duas funções: a) estimular o contratante ao cumprimento 

da obrigação, mediante a ameaça de pagar a importância da pena; b) servir de sucedâneo da 

indenização de perdas e interêsses”82. 

No mesmo sentido, tem-se WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO entendendo que 

“de um lado, como meio de pressão, ela reforça o vínculo, compelindo o devedor a honrar 

sua palavra; de outro, como instrumento de indenização, fixa a priori cifra que o contratante 

terá de pagar, caso se torne inadimplente, isto é, converte em res certa aquilo que é 

incerto”83. 

Não destoa o entendimento de CARLOS ROBERTO GONÇALVES, em que “a cláusula 

penal consiste, pois, em previsão, sempre adjeta a um contrato, de natureza acessória, 

estabelecida como reforço ao pacto obrigacional, com a finalidade de fixar previamente a 

liquidação de eventuais perdas e danos devidas por quem descumpri-lo”84 

Pode-se citar, por fim, JUDITH MARTINS-COSTA, que, além da função de pré-fixação 

de dano, prevê que esta não é a única, e sequer a principal, pois “convive com a função 

garantista, de reforço da obrigação assumida, traduzida no papel de coação indireta ao 

devedor, e com a sua eficácia punitiva ao inadimplente”85. 

                                                           
80 Cf. Doutrina e Prática das Obrigações, vol. 1, 2ª ed., Francisco Alves & Cia, São Paulo, 1911, pp. 392-393. 
81 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, Editor Borsoi, 1959, p. 62. 
82 Cf. Código Civil Brasileiro Interpretado, v. 11, 9ª ed., Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1964, p. 301. 
83 Cf. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 32ª ed.rev.atual., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 337. 
84Cf. Direito civil brasileiro: teoria geral das obrigações, vol. 2, 6ª ed., Saraiva, São Paulo, 2009, p. 388. 
85 Cf. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Salvio de 
Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 417. 
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Nesse cenário, os autores tentam identificar a cláusula penal como figura una, 

exercendo uma dupla função, o que ANTÓNIO PINTO MONTEIRO caracterizou como a tese da 

dupla função86. 

A tese, em que pese a pretensa universalidade de abranger todas as situações 

possíveis dentro das hipóteses de incumprimento total, mora, ou garantia de uma obrigação 

secundária, dentro de um único instituto (unitária), acaba por tirar a autonomia da cláusula 

penal. A análise da intenção das partes após a ocorrência do evento que faz com que a 

cláusula penal irradie seus efeitos (incumprimento total, mora, ou garantia de uma cláusula 

específica), para então verificar se vale como pré-fixação dos danos, ou apenas coerção, ou 

ambos, vai de encontro à funcionalidade prática da cláusula: evitar a liquidação do dano 

frente ao Judiciário. 

Em outras palavras, caso seja necessário socorrer-se do Poder Judiciário para 

verificar se é possível, no caso concreto, cumular a cobrança da cláusula penal com a 

reparação ulterior do dano e, para tanto, invariavelmente, analisar a natureza jurídica daquela 

cláusula penal dentro do contrato, a tese não parece ser a mais acertada, inclusive diante da 

ausência de praticidade e autonomia, que constituem as marcas da cláusula penal. 

Nesse sentido, embora a doutrina nacional acate a tese unitária da dupla função, por 

sua pretensa universalidade de modo a abranger todas as situações, isso passa a ser um perigo 

à autonomia da própria cláusula, abrindo ensejo a intermináveis discussões acerca da função 

que ela está exercendo dentro daquele específico caso. 

Portanto, parece não ser a hipótese mais acertada a tese que defende a função 

eclética da cláusula penal, principalmente diante das dificuldades inerentes a sua 

redutibilidade, pois como verificar se ela é manifestamente excessiva (uma das hipóteses 

para a aplicação da redutibilidade), se não é possível facilmente determinar se ela está apenas 

pré-fixando os danos, ou está pré-fixando os danos e coagindo o devedor ao cumprimento, 

ou apenas punindo o devedor. 

  

                                                           
86 “O mérito da tese da dupla função consistiu, precisamente, em justificar a construção unitária da figura, 
concebendo-a em termos de poder desempenhar, alternativa ou simultaneamente, uma e outra função” (cf. 
Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 300). 
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CAPÍTULO 3 – CONFLITO MONISTAS VS. DUALISTAS 

Para o fim de se esgotarem os questionamentos que podem ser feitos à natureza 

jurídica da cláusula penal, bem assim à função que exerce dentro da sistemática vigente, 

importante trazer o debate existente entre os autores que defendem a teoria monista e os que 

defendem a teoria dualista da cláusula penal. 

 Sobre o assunto, dedicou-se ANTÓNIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO, em sua 

dissertação de doutoramento junto à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, sob 

o título Cláusula Penal e Indemnização. Talvez a mais completa obra dedicada à cláusula 

penal naquele país. 

 A controvérsia, em poucas palavras, reside em saber se existe uma única cláusula 

penal e que exercerá, ao mesmo tempo, as funções indenizatórias e punitivas (o que condiz 

a função eclética defendida por autores supracitados), ou se essa ótica não subsiste, sendo 

incompatível o mesmo instituto exercer tão distintas funções e, nesse sentido, existe uma 

cláusula penal apenas punitiva – ou cláusula penal em sentido próprio – e outra cláusula 

penal que servirá como pré-liquidação dos danos. 

 Aos que defendem essas teorias são atribuídos, respectivamente, os títulos de 

monistas (apenas uma cláusula penal com mais de uma função) e dualistas (não se falam em 

duas funções da cláusula penal, e sim duas cláusulas penais distintas). 

 Para os monistas, reconhecidamente a posição tradicional e dominante, entre os já 

citados tem-se: MÚCIO CONTINENTINO, SERPA LOPES, MANOEL IGNÁCIO CARVALHO DE 

MENDONÇA, JOÃO MANOEL DE CARVALHO SANTOS, PONTES DE MIRANDA, CAIO MÁRIO DA 

SILVA PEREIRA, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, e JUDITH MARTINS-COSTA. Para eles, 

a cláusula penal será uma figura unitária, i.e., uma única cláusula, que poderá exercer as 

funções de indenização e pena. 

 Para os dualistas, notadamente ANTÓNIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO, para 

cada função a ser exercida, haverá um tipo de cláusula penal distinta. O autor reconhece a 
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prevalência da tese monista, que intitula de perspectiva tradicional, constituindo a cláusula 

penal como uma “figura unitária, bifuncional e de natureza indemnizatória”87-88.  

 Criticando a perspectiva tradicional, o autor português sustenta a tese dualista, 

segundo a qual se diferenciam duas situações: a cláusula penal propriamente dita e a cláusula 

de fixação antecipada do montante de indenização89. 

 OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR discorre sobre as espécies de cláusula penal 

abordadas por ANTÓNIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO:  

“Ter-se-iam não duas funções, mas duas cláusulas diferentes: (a) a cláusula 

penal em sentido estrito de natureza coercitiva, sem qualquer matiz 

indenizatório, destinada à sancionar o devedor. É nítido seu timbre 

preventivo-repressivo; (b) a cláusula de liquidação de perdas e danos, ou 

de indenização, com a finalidade de pré-fixar o montante reparatório”90. 

 ANTÓNIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO justifica a adoção do critério dualista 

a partir do contexto de outros ordenamentos jurídicos91, bem como da casuística, para 

resolver situações que, sob a óptica da teoria monista, não se sustentariam ante o rigor 

científico. Como exemplo, pode ser citada a questão, já controvertida na doutrina nacional, 

de como ficaria a cláusula penal ante a inexistência de dano. Outras questões como o dano 

                                                           
87 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 299. 
88 O autor explica o porquê, mesmo sendo bifuncional, a cláusula penal vista sob a perspectiva monista possui 
caráter indenizatório: “A uma unidade conceitual da figura corresponde, pois, uma natureza unitária – 
essencialmente indemnizatória – e um regime comum, independente da finalidade visada pelos contraentes. É 
que, como referimos, o facto de o credor ter recorrido à cláusula penal a fim de compelir o devedor ao 
cumprimento da obrigação não prejudicará a sua natureza: a finalidade compulsória, além de meramente 
eventual, será exercida a través da indemnização” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 
1990, p. 293). 
89 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, 1ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 1999, p. 602. 
90 Cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 240. 
91 Sobre o tratamento em outros ordenamentos, é válido transcrever as conclusões do autor: “A esta posição, 
desde cedo se contrapôs a do common law, distinguindo a penalty clause da liquidated damages clause, 
consoante a intenção das partes ao estipulá-la. E, na década de 60, foi a jurisprudência alemã a tomar a iniciativa 
de se distanciar do modelo tradicional, até aí partilhado pelos direitos da família romanista. Ao lado da 
Vertragsstraffe, prevista e regulada no BGB, passou a considerar-se a Schadensersatzpauschalierung, 
enquanto mera liquidação antecipada da indemnização. (...) Igualmente no direito italiano o ponto é hoje objeto 
de viva controvérsia, sendo a construção tradicional confrontada com as posições contrárias das doutrinas mais 
recentes. E o debate sobre a actualidade da pena privada – de que a cláusula penal seria seu exemplo mais 
ilustre – viria a animar a discussão, ainda que centrada esta, igualmente, em outros exemplos, como a astreinte, 
os punitive damages e as Vereins- e Betriebsstrafen, perante a constatação de que se pede à obrigação de 
indemnizar mais do que aquilo que ela pode dar, enquanto instituto destinado, fundamentalmente, à reparação 
de danos. No que concerne ao direito francês, também aí se tende hoje a redescobrir uma diferenciação que, 
todavia, ao que tudo indica, o Code Napoléon teria já intituído e consagrado, dois séculos antes” (cf. Cláusula 

Penal e Indemnização, 1ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 1999, p. 759). 



41 

 

excedente à cláusula penal indenizatória, e a cumulação da pena com a execução específica 

ou com a indenização propriamente dita92. 

 Por fim, conclui o autor que a tese monista estaria ultrapassada, de modo que a sua 

pretensa universalidade já não estaria compatível com as reformas do Código Civil 

Português no tocante à disciplina da cláusula penal93. 

  

                                                           
92 Corroborando o acima dito: “Registre-se, por último, uma importante conclusão, que decorre do que acaba 
de ser exposto: pode estipular-se uma cláusula penal exclusivamente compulsória, ou seja, uma pena que 
acresce à execução específica ou à indemnização pelo não cumprimento, sem que a mesma deva considerar-se 
proibida pelo disposto no art. 811º, n.º 1. É que esta norma não proíbe uma cláusula penal puramente 
compulsória, antes o cúmulo da pena com o cumprimento da obrigação”(cf. Cláusula Penal e Indemnização, 
1ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 1999, p. 447). 
93 Exemplifica-se: “A doutrina tradicional (ou clássica, se preferirmos) concebeu a cláusula penal segundo um 
modelo unitário. Fosse qual fosse a intenção das partes, a pena seria sempre uma indemnização predeterminada; 
fosse qual fosse o seu escopo, o regime da pena convencional era o mesmo,; prosseguisse ela somente uma 
função indemnizatória ou também  uma função compulsória, tratar-se-ia, sempre, de uma e a mesma figura: a 
cláusula penal, tout court. Por isso, dissemos ao expor essa perspectiva, que não relevava uma finalidade 
pretendida pelos contratantes, ao estipularem a pena, pois isso não conduziria a uma diferenciada qualificação 
da figura ou do seu regime. Esta construção apresenta três vícios fundamentais: o primeiro,  concerne à 
qualificação da figura, sem atender ao diferente escopo das partes; o segundo, consiste em submeter ao mesmo 
regime penas com finalidades diversas; o terceiro, é o de aceitar que a finalidade compulsória possa exercer-
se através da indemnização. Tudo somado, somos de opinião que a perspectiva tradicional, no mínimo, não 
prima pela clareza. Mas vamos mais longe: a nosso ver, qualquer daqueles três pontos é impossível de se 
sustentar, o que, por si só, nos impele a procurar uma alternativa ao modelo tradicional” (cf. Cláusula Penal e 

Indemnização, 1ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 1999, p.473). 
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CAPÍTULO 4 – A ESCOLHA DA TESE  

A cláusula penal possui uma função de pré-fixar danos apenas e tão-somente, ou 

também está presente a função punitiva? O presente tópico pretende eleger, dentre tantas, a 

melhor forma que se afigura a cláusula penal no direito brasileiro, para manter tanto o rigor 

científico do instituto, como verificar, sob a luz da tese escolhida, as possibilidades de 

redução da cláusula penal constantes no artigo 413 do Código Civil. 

 Compartilha-se que hoje no Brasil, assim como em Portugal, a doutrina dominante 

defende a tese que a cláusula penal exerce ambas as funções dentro de uma mesma estrutura, 

ou, no estilo de ANTONIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO ao criticar a posição 

dominante, a cláusula penal seria uma “figura unitária, bifuncional e de natureza 

indemnizatória”94. 

 A mesma crítica que é realizada pelo autor português ao desacreditar da perspectiva 

tradicional vigente, com as adaptações necessárias, deverá ser aplicada no âmbito do direito 

pátrio, o que foi feito não apenas por FÁBIO DE MATTIA (conforme já apontado em tópico 

anterior, o autor defendeu a bipartição da cláusula penal em pura e não-pura, em estudo 

inovador à época, e muito antes que PINTO MONTEIRO), como por OTAVIO LUIZ RODRIGUES 

JUNIOR, que defendeu – diferentemente de FÁBIO DE MATTIA e do próprio ANTONIO 

JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO – que no Brasil é incompatível se falar em cláusula 

penal na perspectiva tradicional, porque inexiste a função punitiva no ordenamento vigente 

e, via de consequência, a cláusula penal deverá ser pautada sempre pela perspectiva 

indenizatória95. 

 À busca de uma tese a ser defendida, o método adotado identificará os inconvenientes 

de cada uma delas no direito vigente, para eleger a que melhor se adequa ao atual tratamento 

legislativo do assunto. 

                                                           
94  Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 299. 
95  A conclusão alcançada pelo autor: “A cláusula penal, tomada em uma perspectiva do direito civil brasileiro, 
possui natureza singular, monofuncional, destinada a ressarcir os danos pré-estabelecidos pelas partes em uma 
negócio jurídico. A função punitiva, associada à prevenção geral, não existe no direito brasileiro, ante os 
controles internos e externos à cláusula. As sanções processuais compulsórias substituíram-na nesse papel, sem 
que, com isso, tenha-se demonstrado a superioridade dos métodos ad terrorem de índole pública sobre as penas 
privas” (cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 348). 
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 A natureza bifuncional da cláusula penal é a primeira que merece nossa atenção, 

justamente por ser a posição predileta dos doutrinadores. Louvável ser a tese que busca um 

pretenso universalismo de modo a abranger todas as situações, e assim resolver todos os 

problemas. Aliás, sendo a tese síntese de duas antíteses, a priori, deveria agradar a todos. 

Porém, é uma tese que não se sustenta no direito brasileiro, ante a inexistência do caráter 

sancionatório-punitivo em nosso ordenamento. 

 Todavia, antes de se adentrar na inexistência do caráter sancionatório, que de per si 

tornaria inviável a teoria eclética, é necessário questionar como a doutrina tratava – e ainda 

trata – pena e indenização na mesma estrutura da cláusula penal. Veja-se, como defender 

que, em determinado caso haverá manifesto excesso do valor da cláusula penal (artigo 413 

do Código Civil), se não é possível saber se tal valor, na hipótese de inexecução do contrato, 

fora pactuado a título de pena ou de indenização. A penalidade valerá como mínimo de 

indenização? O valor recebido obstará a cobrança judicial de eventual indenização 

suplementar (artigo 416 do Código Civil)? Finalmente, como conciliar o caráter de punitivo 

com a instituição de limites objetivos no valor, a teor do artigo 412 do Código Civil. 

ANTÓNIO JOAQUIM DE MATOS PINTO MONTEIRO apresenta mea culpa no início de sua 

obra, pois era defensor da perspectiva tradicional96, e começa a demonstrar as 

incongruências em se admitir uma tese como tal descrita. Aponta-se, como exemplo, o 

caráter eventual a que era conferido à função punitiva, e ainda, à limitação da 

responsabilidade em casos em que o valor atribuído à cláusula penal fosse inferior ao do 

prejuízo97. No caso em que a cláusula penal fosse superior ao dano, ela permaneceria sob o 

argumento de sanção. No caso em que a cláusula penal fosse inferior ao dano, serviria como 

limite de indenização, e o credor estaria impedido de obter a complementação e amarguraria 

prejuízos, não estando, por completa, a função indenizatória, sequer a função sancionatória. 

                                                           
96 “Doutrina esta que, todavia – mea culpa! – já abraçamos” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, 
Almedina, 1999, p. 346). 
97  “Por outras palavras, cláusula penal e liquidação antecipada da indemnização seriam uma só e a mesma 
coisa. Não rejeitando a possibilidade de a figura ser utilizada como medida de coerção, desde que o montante 
acordado superasse o valor do dano, tratar-se-ia, contudo, de uma função meramente eventual, pelo que a 
ausência da mesma não prejudicaria a sua qualificação como cláusula penal nem alteraria o seu regime. A 
função coercitiva, a existir, seria constatada a posteriori, legitimando, a título de indemnização sancionatória, 
o pagamento de uma quantia superior ao prejuízo causado. Se, ao invés, ela fosse menor do que o valor do 
dano, funcionaria como limitação da responsabilidade, sem deixar de ser, contudo, uma cláusula penal. É contra 
esta concepção que, já o vimos, se procede hoje à mencionada diferenciação, a fim de recuperar a função 
coercitiva como elemento imprescindível da cláusula penal propriamente dita” (cf. Cláusula Penal e 

Indemnização, Coimbra, Almedina, 1999, pp. 577-578). 
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E a cláusula penal, no lugar de favorecer o credor, nesta última situação, estaria o 

prejudicando. 

O que se pretende demonstrar com as situações acima descritas é que, ao se estipular 

uma cláusula penal com ambos os escopos, seriam alcançadas situações que, no limite, além 

de fugirem da intenção das partes, dificultariam aos contraentes a própria estipulação do 

valor da multa convencionada, tendo-se em vista que, um valor previamente estabelecido a 

título de cominação poderá ser interpretado judicialmente como cláusula penal indenizatória, 

e o valor da sanção - que não fora pensado para reparar os danos - servirá a tanto, mesmo 

sendo insuficiente. 

RUBENS LIMONGI FRANÇA, por mais que tivesse atribuído à cláusula penal uma 

função eclética, i.e., pré-avaliação dos danos, reforço do cumprimento da obrigação e pena98, 

corretamente concluiu que os efeitos da cláusula penal dependem da sua espécie (função)99, 

de modo que existem tantas cláusulas penais no ordenamento quanto funções a elas 

atribuídas. E nesse sentido, para a cláusula penal “compensatória alternativa”, com 

fundamento legal nos artigos 917100, princípio, e 918101 do Código Civil de 1916, pactuada 

para os casos de descumprimento total da avença, serviria ao objetivo de pré-avaliação dos 

prejuízos; nítido, portanto, o caráter indenizatório. Quanto à cláusula penal “compensatória 

cumulativa”, com fundamento legal nos artigos 917, in fine, e 919102 do Código Civil de 

1916, erroneamente qualificada como moratória, seria cobrada cumulativamente com a 

obrigação principal. Embora o autor não conclua, sobressai, nesta cláusula, uma indenização 

que não substitui a obrigação principal. Terceira cláusula penal elencada é a “punitiva” que 

não tem matiz em qualquer dispositivo específico do Código Civil de 1916, mas tem um 

suporte jurídico-natural e outro jurídico-positivo (conferido pela autonomia da vontade). 

                                                           
98 RUBENS LIMONGI FRANÇA, in Raízes e Dogmática da Cláusula Penal, Dissertação para concurso de 
professor titular de direito civil da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1987, pp. 330-331. 
99  Para o autor: “Verificada a respectiva incidência, os efeitos da cláusula penal dependem da sua espécie, e, 
de modo particular, da variedade que resulta da correspondente função” (cf. Raízes e Dogmática da Cláusula 

Penal, Dissertação para concurso de professor titular de direito civil da Faculdade de Direito da USP, São 
Paulo, 1987, pp. 333). 
100 Art. 917. A cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial 
ou simplesmente á mora. 
101 Art. 918. Quando se estipular a clausula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta 
converter-se-á em alternativa a benefício do credor. 
102 Art. 919. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra 
cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o 
desempenho da obrigação principal. 
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Finalmente, uma quarta cláusula penal, chamada de “liberatória”, que é estipulada em 

benefício do devedor, e o libera da obrigação principal com o seu pagamento103. 

 Dado o panorama acima, a crítica que se faz à perspectiva tradicional e dominante é 

que falta rigor científico ao tratar pena e indenização na mesma e única cláusula penal, 

preocupação já apontada por NELSON ROSENVALD em sua tese de doutoramento104. 

O que se defende é que, para cada função, haja uma cláusula penal correlata. Com 

isso, e dado o merecido respeito e crédito à perspectiva tradicional, que até hoje se mantém 

dominante, justifica-se a sua não adoção no presente estudo. 

 E se de um lado entende-se descabida a perspectiva tradicional (bifuncionalidade da 

cláusula, conforme defendido pelos monistas) pelas razões acima elencadas, no direito pátrio 

ela não subsiste por mais um motivo: carece de respaldo legal a manutenção de uma cláusula 

penal punitiva no atual ordenamento jurídico brasileiro. 

 Para elucidar o que foi até aqui alcançado, vale fazer um breve resumo. A posição 

defendida no presente trabalho é a que se torna inviável que apenas uma cláusula penal 

exerça as funções de pena e indenização. Até o momento, acredita-se que, para cada função, 

deverá existir uma cláusula penal diferente. Contudo, passará a se defender que, com a 

realidade jurídica brasileira, a cláusula penal punitiva não subsiste diante da elaboração de 

uma série de inovações legislativas introduzidas tanto no Código Civil, quanto no Código 

de Processo Civil, que acabaram desnaturando o caráter punitivo da cláusula penal. 

 No Brasil, OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR aponta a insubsistência de uma função 

punitiva na cláusula penal, pelo fato de que no Código Civil Brasileiro há: a proibição do 

excesso no valor da cláusula penal; o limite de seu valor; a constante intervenção judiciária; 

                                                           
103 RUBENS LIMONGI FRANÇA, in Raízes e Dogmática da Cláusula Penal, Dissertação para concurso de 
professor titular de direito civil da Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 1987, pp. 199-209. 
104 “Um único modelo jurídico – cláusula penal – não pode ao mesmo tempo atuar como indenização e sanção. 
Cogitar de uma ‘indenização sancionatória’ é uma impossibilidade lógica, uma contradição em termos. Ou a 
cláusula penal será uma sanção compulsória ou funcionará como pré-estimativa de danos” (cf. Cláusula Penal: 

a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 82). 
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o comando normativo para que haja a redução; e, finalmente, a introdução das astreintes no 

Código de Processo Civil105.  

 A proibição do excesso (artigo 413 do Código Civil) retira o caráter ad terrorem 

existente nas penas; o limite do valor (artigo 412 do Código Civil) retira por completo 

qualquer função punitiva na hipótese em que houver coincidência entre o dano e o valor da 

obrigação principal – veja que sumiria até mesmo o caráter eventual da pena; a multa, de 

caráter essencialmente punitivo, perde mais força com o poder-dever de o juiz diminuir o 

valor da cláusula penal (artigo 413 do Código Civil); no mais, pode-se adicionar a proibição 

de cumulação da prestação principal com a pena, salvo se moratória (artigo 411 do Código 

Civil), e ainda sim, em se tratando de cláusula moratória, existirão limites objetivos quanto 

ao seu valor, v.g., artigo 9º, do Decreto 22.626/1933, que limita a 10 % o valor da cláusula 

penal moratória106. 

 No mesmo sentido GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER ao afirmarem que 

“o suposto caráter punitivo é rejeitado por dispositivos legais expressos, como aquele em 

que se proíbe, como regra, a cumulação da cláusula penal compensatória com a exigência 

de cumprimento da prestação, ou com a reparação dos prejuízos daí resultantes”107. 

 Outro ponto que enfraquece o caráter coercitivo da cláusula penal no direito pátrio é 

a possibilidade de o magistrado fixar multas cominatárias – ou astreintes - para o 

cumprimento de determinada obrigação, as quais não se confundem com cláusulas penais. 

As multas cominatórias alcançam escopo semelhante que teria eventual caráter 

punitivo da cláusula penal e, mais importante, sem as limitações do Código Civil, não 

havendo qualquer limitação em relação ao valor da obrigação. Confira-se, a esse respeito,  

CANDIDO RANGEL DINAMARCO: 

“Atuam no sistema mediante o agravamento da situação do obrigado 

renitente, onerando-o mais a mais a cada hora que passa (...), ou a cada ato 

indevido que venha a repetir, ou mesmo quando com um só ato ele 

descumprir irremediavelmente o comando judicial – sempre com o 

                                                           
105  “Destaca-se, por fim, que a introdução de um elemento externo, despossuído de tantas precatações, 
comprometeu, em definitivo, a a função punitiva. Deu-se, ao reverso de outros países, uma sucessão funcional” 
(cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 277). 
106 Art. 9º. Não é válida a cláusula penal superior a importância de 10% do valor da dívida. 
107 Cf. Código Civil Comentado, vol. IV, coord. ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, Atlas, São Paulo, 2008, p. 404.  
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objetivo de criar em seu espírito a consciência de que lhe será mais gravoso 

descumprir do que cumprir a obrigação emergente do título executivo”108.

  

 Com isso, entende-se que a cláusula penal punitiva não encontra espaço no 

ordenamento jurídico brasileiro. O que não quer dizer, de outro lado, que as partes possam, 

no exercício da liberdade das convenções109-110, fixar cláusulas penais com características 

punitivas unicamente, mas tais cláusulas não ficarão sujeitas aos artigos 408 a 416 do Código 

Civil, adentrando-se em uma seara completamente desregulada e nebulosa e, por isso, deve 

ser evitada ao máximo. 

 Finalmente será defendida a tese indenizatória da cláusula penal, como sendo aquela 

que melhor se compatibiliza o Código Civil de 2002 e com a função realmente exercida pela 

cláusula, quer seja moratória, quer seja compensatória. E para fundamentar a tese de que 

cláusula penal possui natureza indenizatória já foram anteriormente trazidos os estudos de 

ORLANDO GOMES, JAIME AUGUSTO CARDOSO DE GOUVEIA e OTAVIO LUIZ RODRIGUES 

JUNIOR e tantos outros. 

 A pergunta que se faz, neste momento, é a seguinte: subsistiria a cláusula penal ante 

a inexistência de prejuízo? Este é, talvez, o maior desafio a ser enfrentado nesta tese. Já foi 

abordada a ideia que na cláusula penal com escopo indenizatório haveria uma presunção de 

dano. Mas se presunção iuris tantum, admitiria prova em contrário; se presunção iuris et de 

iure, não caberia a prova da inexistência de dano pelo devedor. 

                                                           
108 Cf. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, 3ª ed., Malheiros, São Paulo, 2009, p. 535. 
109 Nesse sentido, confira-se MÁRIO JULIO DE ALMEIDA COSTA: “Pode convencionar-se a cláusula penal tendo 
em vista a completa e definitiva inexecução do contrato, nomeadamente da obrigação principal, ou tão-só a 
infracção de uma das suas cláusulas, a simples mora ou atraso no cumprimento e ainda o cumprimento 
defeituoso (art.811.º, n.º1). Em qualquer dos casos, a cláusula penal, no sistema da nossa lei, avulta como 
fixação antecipada da indemnização – compensatória ou apenas moratória - , isto é, dirige-se à reparação de 
danos. Mas nada impede que, ao abrigo do princípio da liberdade contratual, desempenhe uma função 
coercitiva, destinada a pressionar o devedor ao cumprimento, na medida em que sua falta autoriza o credor à 
exigência alternativa de uma prestação mais gravosa” (cf. Direito das Obrigações, 12ª ed. rev. atual., Coimbra, 
Almedina, 2009, p. 794). 
110 Igualmente no mesmo sentido, confira-se FERNANDO PESSOA JORGE: “Mas, no uso da liberdade contratual 
que, neste ponto, não é afastada pelo art.  809º (uma vez que não se trata de renúncia do credor a qualquer 
direito), nada impede que as partes convencionem uma pena (civil) como sanção do não cumprimento,  o que 
sucede quando fixem uma importância que o faltoso pagará, além da indemnização dos prejuízos efectivos (art. 
811º, in fine); em caso de dúvida, o valor acordado deve considerar-se como cláusula penal” (cf. Direito das 

obrigações, Lisboa, Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1975, p. 598). 
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 Novamente a doutrina se divide. O cerne da questão é a interpretação do atual artigo 

416 do Código Civil111. Para alguns112, haveria a possibilidade de o devedor realizar a prova 

de que não houve dano ao credor sendo, portanto, uma presunção relativa que se resumiria 

em uma regra do ônus probatório: o credor não precisa alegar o prejuízo, contudo, o devedor 

poderá realizar essa prova, o que afetaria o valor da cláusula penal. Para outros, não seria 

admitida a alteração do valor da cláusula penal ante a inexistência do dano, ou a sua 

existência em patamar inferior, porque não se trata mera regra referente ao ônus probatório, 

e sim a vedação da discussão do seu valor vinculada à extensão do prejuízo. 

 E reforçando a segunda corrente tem-se DE PAGE, AGOSTINHO ALVIM, CLÓVIS 

BEVILAQUA, FRANCISCO CAVALCANTI PONTES DE MIRANDA, CAIO MÁRIO DA SILVA 

PEREIRA, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON 

SCHREIBER, e tantos outros. 

HENRI DE PAGE é enfático ao defender que as partes, ao estipularem uma cláusula 

penal, admitem naquele ato a existência do dano. Confira-se: 

“Par l’effet de la clause pénale, oeuvre de la libre volonté des parties, ce 

n’est pas seulement la hauteur du dommage qui est conventionnellement 

fixée. Les parties ont fait plus. Elles ont, par le fait même, admis qu’il 

existerait um dommage em cas d’inexécution ou d’exécution tardive, et 

ont, en conséquence, dispensé le créancier d’en fournir la preuve, 

obligation qui lui incombe en droit commun. C’est en cela surtout que 

reside, pour une grande part, l’utilité des clauses pénales. Le créancier qui 

demande donc – toutes autres conditions supposées remplies – 

l’application de la clause pénale n’est pas astreint à prouver qu’il a subi um 

dommage. L’indemnité lui est due, à supposer même qu’il n’ait éprouvé 

aucun préjudice, et le juge n’a pas le droit de rechercher si un préjudice a 

                                                           
111 “Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. 
Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar 
se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao 
credor provar o prejuízo excedente”. 
112 A título exemplificativo, confira-se JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA: “O artigo 416 do Código Civil fala em 
não haver necessidade de que o credor alegue prejuízo para que peça a cláusula penal. Se sequer a alegação é 
necessária, também dispensável é a prova do prejuízo. Mas isso não significa a desconsideração absoluta pelo 
dano, cuja inexistência pode ser comprovada pelo devedor para isentar responsabilidade pelo cumprimento da 
cláusula penal, do pagamento do dano pré-estabelecido” (cf. Responsabilidade sem dano no Código Civil de 

2002, Tese para concurso de Professor Titular no Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, pp. 134-135 
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réelment été subi. Le seul fait de l’inexécution fautive, par ailleurs établi, 

suffit”113. 

E arremata: 

“Telle est, en effet, une des functions capitales, un des buts essentiels des 

conventions de ce genre. Et c’est ce qui fait que l’admission de l’existence 

du dommage est de l’essence de la clause pénale. Une manifestation de 

volonté contraire se conçoit en théorie (limitation de la clause pénal au 

quantum du dommage, par ailleurs prouvé), mais elle ne se recontre guère 

en pratique”114. 

 Para AGOSTINHO ALVIM, a cláusula penal seria uma exceção à responsabilidade civil 

sem dano. Exceção, esta, autorizada por lei, fazendo referência ao artigo 927 do Código Civil 

de 1916115. 

                                                           
113 Cf. HENRI DE PAGE, Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. III, 3ª ed., Bruxelas, Établissements Émile 
Bruylant, 1967, pp. 160-161. Tradução do original em francês: “Pelo efeito da cláusula penal, fruto da livre 
vontade das partes, não é apenas a medida do dano que é fixada convencionalmente. As partes fizeram mais. 
Elas, no mesmo ato, admitiram que haveria um dano em caso de inexecução ou execução tardia e, 
consequentemente, dispensaram o credor de fornecer a prova, obrigação que o incumbe o direito comum. É 
aqui que especialmente se encontra, em grande parte, a utilidade das cláusulas penais. O credor, então, que 
demanda – todas as outras condições supõem-se cumpridas – a aplicação da cláusula penal não necessita provar 
que sofreu um prejuízo. A indenização é devida a ele, mesmo que ele não tenha sofrido qualquer prejuízo, e o 
juiz não tem o direito de verificar se algum prejuízo foi realmente sofrido. O simples fato da inexecução 
culposa, se assim estabelecido, basta”. 
114 Cf. HENRI DE PAGE, Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. III, 3ª ed., Bruxelas, Établissements Émile 
Bruylant, 1967, p. 161. Tradução do original em francês: “Esta é, de fato, uma das funções capitais, um dos 
objetivos essenciais das convenções desse gênero. E é isso que faz com que a admissão da existência de dano 
seja da essência da cláusula penal. Uma manifestação de vontade contrária é concebida em teoria (limitação da 
cláusula penal ao quantum do dano, provado de outra forma), mas não encontra espaço na prática”. 
115 “O primeiro requisito ou pressuposto do dever de indenizar é o dano. É imprescindível que exista dano, 
salvo casos excepcionais. Êste princípio está consagrado nos arts. 1.059 e 1.060 do Cód. Civ., que partem 
ambos do pressuposto de uma dano, ou prejuízo. É verdade que o primeiro daqueles cânones começa ressalvado 
exceções. Mas estas dizem respeito aos juros moratórios e à cláusula penal, como assinalam os autores e está 
na lei (Cód. Arts. 927 e 1.064) (...) Mas, como não se trata de uma presunção que apenas remova o ônus da 
prova, o resultado é que bem se pode dar a hipótese de indenização sem dano algum. O Cód. Civ. não fala em 
ressarcimento, independentemente de prejuízo, quando trata da cláusula penal (art. 927) e sim em exigência 
da pena, independentemente da alegação de prejuízo, adotando técnica muito exata. Como observa Candian, 
censurando o art. 1.382 do vigente Cód. Civ. italiano, o termo ressarcimento não é empregado corretamente, 
quando se pressupõe a ausência de dano” (cf. Da inexecução das obrigações e suas consequências, Saraiva, 
São Paulo, 1949, p. 162). 
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 Para CLÓVIS BEVILÁQUA, o pagamento do valor pactuado a título de cláusula penal 

seria uma condição suspensiva da mora ou do inadimplemento, de modo que o dano – 

prejuízo – nada interferiria no seu pagamento116. 

 PONTES DE MIRANDA rechaça qualquer tentativa de vincular o valor da cláusula penal 

devida com a extensão do dano117. 

 CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, na linha do que se defende no presente trabalho, 

afirmar que o valor da cláusula penal corresponde a uma presunção absoluta de dano, não 

sendo mera regra de distribuição do ônus probatório118. 

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, na mesma linha defendida por AGOSTINHO 

ALVIM, alega que a cláusula penal seria mais um caso em que não se discute dano119. 

 Por fim GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER aduzem que “a utilidade da 

cláusula penal está, precisamente, em contornar todas as dificuldades inerentes à 

demonstração e liquidação das perdas e danos”120.  

 Nesse sentido, e sempre respeitando entendimento contrário121, conclui-se que: para 

se defender o caráter indenizatório da cláusula penal e, ao mesmo tempo, defender que a 

                                                           
116 “Para pedir a prestação penal, não é necessário que o credor alegue prejuízo sofrido, pois que a mora e a 
inexecução equivalem a condições suspensivas, a que está subordinada sua prestação. Ocorrendo qualquer 
delas, segundo as hipóteses, tem, portanto, lugar, de pleno direito, quero dizer, independente que qualquer outra 
circunstância, a aplicação da pena (Cód. Civil, art. 927)” (cf. Direito das Obrigações, 8º ed., Editora Paulo de 
Azevedo Ltda., Rio de Janeiro, 1954, pp. 65-66).  
117 “As decisões judiciais que procuram ligar a cláusula penal a algum prejuízo desgarram do conhecimento 
científico do instituto e, aberta ou sub-repticiamente, violam o art. 927, alínea 1ª, do Código Civil” (cf. Tratado 

de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, Editor Borsoi, 1959, p. 62). 
118 “Mesmo que o devedor produza a prova incontroversa da ausência de prejuízo em razão do inadimplemento, 
mesmo assim a penal é devida, pois que a dispensa de demonstrá-lo se erige em praesumptio iuris et de iure, 
de que a inexecução é em si mesma danosa sempre, o que afasta inteiramente a oportunidade de toda prova 
contrária” (cf. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações, v. II, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 
2003, p.157).  
119  “Havendo, assim, estipulação de cláusula penal, o credor pode reclamar a sua imposição, independente de 
qualquer alegação ou prova de prejuízo, porque ela constitui precisamente, de si mesma, demonstração da 
existência do dano e a sua avaliação. É um dos casos de indenização sem culpa, previstos pela nossa legislação 
e que o Prof. Agostinho Alvim prefere catalogar como dispensa da alegação de prejuízo” (cf. Curso de Direito 

Civil: Direito das Obrigações 1ª parte, vol. IV, 32ª ed.,  Saraiva, São Paulo, 2003, p. 354). 
120 Cf. Código Civil Comentado, vol. IV, coord. ÁLVARO VILLAÇA AZEVEDO, Atlas, São Paulo, 2008, p. 404.  
121 JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA entende que o artigo 416 do Código Civil apresenta um caso de aparente 
responsabilidade sem dano. Pelo fato de ser aparente, não se trata de responsabilidade sem dano, já que o artigo 
em comento seria uma mera regra de ônus probatório. Confira-se: “O artigo 416 do Código Civil fala em não 
haver necessidade de que o credor alegue prejuízo para que peça a cláusula penal. Se sequer a alegação é 
necessária, também dispensável é a prova do prejuízo. Mas isso não significa a esconsideração absoluta pelo 
dano, cuja inexistência pode ser comprovada pelo devedor para isentar responsabilidade pelo cumprimento da 
cláusula penal, do pagamento do dano pré-estabelecido” (cf. Responsabilidade sem dano no Código Civil de 
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cláusulapenal continua a ser um instituto independente e desgarrado do dano, o valor 

previamente pactuado deverá ser respeitado como presunção absoluta de dano - iuris et de 

iure -, o que concilia não apenas o tratamento legislativo da cláusula penal, como o da 

responsabilidade civil, já que o próprio Código Civil abre esta exceção.  

Esta é a única solução coerente que se pode dar para a cláusula penal com escopo 

indenizatório no Código Civil de 2002, e tem que ser lido como uma regra do sistema. Tanto 

é verdade que o contrário levaria à absurda hipótese em se ter uma cláusula penal de valor 

zero ante a demonstração da inexistência do dano, algo que seria provado pelo devedor, mas 

que tolheria a independência da cláusula penal pelo socorro à demorada liquidação dos 

danos, justamente o que o instituto pretende evitar. 

A linha argumentativa acima pode ser comprovada pelo fato de que na IV Jornada 

de Direito Civil não foi aprovada a proposta de enunciado com a seguinte redação: 

“Demonstrada a inexistência de danos, bem como de dolo ou culpa do devedor, pode haver 

a exclusão total da cláusula penal compensatória pelo juiz”122. Ora, corrobora-se a 

impossibilidade de se abrir a via da liquidação dos danos em sede de cláusula penal.  

O contrário seria violar a independência da cláusula penal. Sempre válido lembrar os 

ensinamentos de MUCIO CONTINENTINO, para o qual: 

“A realização diuturna no direito conservou a clausula penal, não como 

figura decorativa na variedade das obrigações, mas pelas vantagens que 

apresenta o systema da previa estimação dos damnos, feita pelas próprias 

partes, libertando-as das difficuldades que encontrariam na prova do 

montante do damno causado pelo inadimplemento, mórmente o autor, 

subtrahindo-a ao arbítrio do juiz”123. 

E finalmente se questiona: como conciliar a presunção absoluta do valor do dano - 

iuris et de iure - com as hipóteses de redutibilidade da cláusula penal prevista do Código 

                                                           

2002, Tese para concurso de Professor Titular no Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, pp. 134-135). 
122 A proposta do enunciado fora elaborada por José Ricardo Alvarez Vianna e tinha a seguinte justificativa: 
“A finalidade da cláusula penal compensatória é prefixar perdas e danos. Se não as houver, e tampouco 
qualquer ato deliberado do devedor, é razoável que o  juiz, aplicando o art. 413 do CC/02, com base na 
eqüidade, exclua toda a cláusula penal” (cf. IV Jornada de Direito Civil, vol. I, Org. Min. Ruy Rosado de 
Aguiar Jr, Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2007, pp. 276-277, 
http://columbo2.cjf.jus.br/portal/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=2016, acesso em 12.8.12). 
123  Cf. Da cláusula penal no direito brasileiro, Livraria Acadêmica Saraiva, São Paulo, 1926, p. 33. 
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Civil de 2002. Uma leitura apressada levaria à conclusão que nunca seria permitida a revisão 

do valor da cláusula penal. Mas não é verdade. A redução prevista no artigo 413 do Código 

Civil em nada se relaciona com a presunção do dano, e a justificativa para sua incidência é 

outra, como passará a ser demonstrado. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS DA PARTE I  

 Premissas tiveram que ser estabelecidas para que o presente estudo pudesse ter seu 

desenvolvimento adequado.  

 A primeira premissa estabelecida foi justamente definir o que é cláusula penal, o que 

se fez passando por sua nomenclatura, definição, natureza jurídica e função desenvolvida. 

 Conceituou-se a cláusula penal como estipulação acessória, voluntária e facultativa, 

consistente em prestação condicional, de ordinário em dinheiro, exigível do devedor pelo 

não cumprimento ou cumprimento imperfeito da obrigação principal ou de determinada 

cláusula. 

 Estabeleceu-se, assim, que a perspectiva tradicional da cláusula penal – figura una e 

bifuncional – não se sustenta no direito civil brasileiro, defendendo-se que a cláusula penal 

governada pelos artigos 408 a 416 do Código Civil Brasileiro é uma cláusula penal que tem 

natureza indenizatória e como função a pré-fixação de danos, não residindo qualquer 

reminiscência punitiva.  
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PARTE II - O CONTROLE DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL 

Como adiantado, o presente capítulo tratará da identificação das hipóteses de 

incidência do artigo 413 do Código Civil, de modo esclarecer quando o valor da cláusula 

penal será revisto. E assim que identificado o quando ele pode ser revisto, na sequência será 

indicado como ele será revisto. 

Mas o resultado torna-se mais enriquecedor ao conciliar a análise do artigo 413 do 

Código Civil com o momento em que ele foi pensado e introduzido no ordenamento jurídico 

brasileiro. Não se pretende fazer perspectiva histórica da cláusula penal no direito romano-

germânico até os dias de hoje, e sim fazer breves notas para relatar que o Projeto de Lei n.º 

634/1975 foi elaborado no mesmo período em que a própria cláusula penal estava sendo 

revista e revigorada nos ordenamentos estrangeiros, como a promulgação do novo Código 

Civil Português em 1967, a Lei n.º 17.711/1968 que introduziu a possibilidade de redução 

da cláusula penal no Código Civil Argentino, e, ainda, a Lei n.º 75-597, de 1975, que 

introduziu a possibilidade de o magistrado alterar o valor da cláusula penal no Código Civil 

Francês. 

Conferido o panorama em que foi pensada a cláusula penal tal qual a possuímos em 

nosso ordenamento jurídico, adentrar-se-á na esfera do controle do valor da cláusula penal 

(ou quando a cláusula penal deve ser modificada). Conquanto o objeto deste trabalho seja a 

análise do artigo 413 do Código Civil – o que inclusive consta no título –, essa análise não 

seria possível sem debruçar-se sobre o artigo 412 do Código Civil, que também cuida da 

modificação do valor da cláusula penal, embora com hipótese de incidência distinta. 

Nesse sentido, ambos os artigos serão objeto de análise deste capítulo, mas dentro da 

exata medida em que a explicação dedicada ao artigo 412 seja útil para a compreensão do 

artigo 413 no ordenamento jurídico pátrio.  

Na sequência, no que se intitula critérios de modificação da cláusula penal, o 

problema assentar-se-á nas balizas que serão utilizadas pelo julgador para a readequação do 

valor da cláusula penal, ou, para não se perder de vista a simplicidade, a resposta a ser 

oferecida é como a cláusula penal será modificada, tratando-se, ainda, se o aumento de seu 

valor é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
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CAPÍTULO I - A CLÁUSULA PENAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

O Código Civil Brasileiro de 2002 dedica os artigos 408 a 416 à cláusula penal124, 

sem, contudo, defini-la, como oportunamente explicado. Os 9 artigos disciplinados no 

capítulo V, do título IV, do Código Civil, refletem o exato momento histórico de contestação 

e readaptação da cláusula penal nos ordenamentos modernos. Parte dessa tarefa será 

demonstrar como era e como ficou a cláusula penal no ordenamento jurídico brasileiro, 

dentro dos marcos do Código Civil de 1916 e do Código Civil de 2002. 

O Código Civil de 1916 possuía 12 artigos dedicados a regrar o instituto da cláusula 

penal, o que encontrava espaço entre os artigos 916 e 927125. Grande parte das alterações 

promovidas com a promulgação do Código Civil de 2002 deveu-se ao aprimoramento de 

redação de alguns artigos e aglutinação de dois dispositivos do código anterior em apenas 

                                                           
124 “Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir 
a obrigação ou se constitua em mora. Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, 
ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 
simplesmente à mora. Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da 
obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Art. 411. Quando se estipular a cláusula 
penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de 
exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Art. 412. O valor 
da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Art. 413. A penalidade 
deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o 
montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 
Art. 414. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena; mas 
esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua quota. 
Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra aquele que deu causa à aplicação da 
pena. Art. 415. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que a 
infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é 
necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula 
penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a 
pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente”. 
125 “Art. 916. A cláusula penal pode ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior; Art. 
917. A cláusula penal pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 
simplesmente á mora; Art. 918. Quando se estipular a clausula penal para o caso de total inadimplemento da 
obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor; Art. 919. Quando se estipular a cláusula 
penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de 
exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal; Art. 920. O valor 
da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal; Art. 921. Incorre de pleno 
direito o devedor na cláusula penal, desde que se vença o prazo da obrigação, ou, se o não há, desde que se 
constitua em mora; Art. 922. A nulidade da obrigação imporá a da cláusula penal; Art. 923. Resolvida a 
obrigação, não tendo culpa o devedor, resolve-se a cláusula penal; Art. 924. Quando se cumprir em parte a 
obrigação, poderá o juiz reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora, ou de 
inadimplemento; Art. 925. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores e seus herdeiros, caindo em falta 
um deles, incorrerão na pena; mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado. Cada um dos outros 
só responde pela sua quota. Parágrafo único. Aos não culpados fica reservada a ação regressiva contra o que 
deu causa à aplicação da pena; Art. 926. Quando a obrigação for divisível, só incorre na pena o devedor, ou o 
herdeiro do devedor que a infringir, e proporcionalmente à sua parte na obrigação. Art. 927. Para exigir a pena 
convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. O devedor não pode eximir-se de cumpri-la, a 
pretexto de ser excessiva”. 
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um único no código atual, sem, contudo, alterar o seu significado. Isso é o que ocorreu, por 

exemplo, com os artigos 916 - que versava sobre a possibilidade de a cláusula penal ser 

estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior -  e 917 - possibilitava a 

fixação de cláusula penal em casos de inexecução total ou parcial, quer dizer, cláusulas 

penais compensatórias e moratória - do Código Civil de 1916 que foram aglutinados no 

artigo 409 do atual Código Civil. O mesmo se deu com os artigos 921 - tratava do momento 

da incidência da cláusula penal -  e 923 - eximia o devedor do montante da cláusula penal 

desde que não houvesse culpa deste - do Código Civil de 1916 que foram aglutinados no 

artigo 408 do atual. Essas alterações não pretenderam alterar a ratio do que já estava previsto. 

Na sequência, pode-se notar total correlação entre os artigos 918 e 410, 

respectivamente, do Código Civil de 1916 e Código Civil de 2002, ao afirmarem que, em 

casos de total inadimplemento da obrigação, a cláusula penal constitui uma alternativa a 

benefício do credor. O mesmo ocorre ao se comparar o artigo 919 do Código Civil de 1916 

como o artigo 411 do Código Civil de 2002, com redação idêntica ao tratarem da 

possibilidade de o credor exigir o valor da cláusula penal moratória em conjunto com o 

cumprimento da obrigação principal. O artigo 920 do Código Civil de 1916 nada mudou ao 

proibir que o valor da cominação ultrapasse o valor da obrigação principal ao ser comparado 

com o artigo 412 do Código Civil. O artigo 925 do Código Civil – versava sobre a hipótese 

de exigência do valor da cláusula penal quando a obrigação for indivisível e houver mais de 

um devedor - encontra o seu corresponde no artigo 414 do Código Civil atual, com alteração 

sutil em sua redação. O artigo 926 do Código Civil de 1916, que cuidava da exigência do 

valor da cláusula penal em situações em que a obrigação era divisível, encontra 

correspondência no artigo 415 do Código Civil de 2002. Ainda, o artigo 927 do Código Civil 

de 1916 encontra no artigo 416 do Código Civil de 2002 o seu atual correspondente, que 

mantém a desvinculação da exigência do valor da cláusula penal com o prejuízo.  

O artigo 922 do Código Civil de 1916, que tratava da nulidade da cláusula penal em 

caso de nulidade da obrigação principal, foi suprimido. 

As alterações entre os dois diplomas estão contempladas justamente na hipótese de 

modificação do valor da cláusula penal. 

Inovou o Código Civil de 2002 em relação ao diploma anterior. O parágrafo único 

do artigo 927 era taxativo ao afirmar que “o devedor [da cláusula penal] não pode eximir-se 
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de cumpri-la, a pretexto de ser excessiva”, o qual não consta na redação do atual Código 

Civil Brasileiro, dando espaço ao que hoje vem previsto no artigo 413 do Código Civil, 

segundo o qual “a penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação 

principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente 

excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. 

O artigo 413, como será melhor explorado no decorrer desta dissertação, possui dois 

núcleos normativos: 1) redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido 

parcialmente cumprida e 2) redução da cláusula penal manifestamente excessiva, sendo que 

ambas as hipóteses de modificação são condicionadas à natureza e finalidade do negócio, 

que deverão nortear o juízo de equidade.  

O pensamento refletido no Código Civil de 1916 de proibir a redução da penalidade 

quando manifestamente excessiva era coeso com a realidade jurídica em que foi elaborado. 

Refletia o espírito da liberdade das convenções previsto no Código Civil Francês, 

especificamente no que se refere à redação do artigo 1.134 que pode ser traduzido como “as 

convenções legalmente formadas têm força de lei para aqueles que as fizeram” 126. E no que 

se refere à cláusula penal, ainda vigia, à época, a antiga redação do artigo 1.152 do Código 

Civil Francês127, que asseverava “quando a convenção diz que a parte faltante na execução 

pagará uma certa soma a título de perdas e danos, ela não poderá atribuir a outra parte uma 

soma maior nem menor”, bem como a antiga redação do artigo 1.231128, pelo qual “a pena 

pode ser modificada pelo juiz quando a obrigação principal foi executada em parte”129. 

                                                           
126 Tradução livre de “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”. 
127 Tradução livre de “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine 
somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre” 
128 Tradução livre do autor de “La peine peut être modifiée par le juge lorsque l’obligation principale a été 
exécutée en partie”. 
129 Os artigos n.ºs 1152 e 1226 a 1232 do Código Civil Francês foram revogados pela Ordonnance n.º 2016-
131 de 10 de fevereiro de 2016, que os alocou em um único artigo, qual seja, artigo n.º 1231-5, cuja redação 
atual segue: “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre 
de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. 
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même 
d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application 
de l'alinéa précédent. 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. 
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.  
Tradução livre: 
“Quando o contrato estipular que aquele que não o executar pagará uma certa quantia a título de perdas e danos, 
não pode ser atribuída à outra parte uma soma maior ou menor. 
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O Código Civil Brasileiro de 1916, nesse aspecto, não se distanciava da disciplina do 

Código Civil Francês, prevendo a redução do montante devido a título de pena apenas em 

caso de cumprimento parcial da obrigação, conforme artigo 924 então vigente. A máxima 

prevista no Código Civil Francês - repetida no Código Civil Brasileiro de 1916 -  era 

justamente a da imutabilidade da cláusula penal. Essa situação pode ser ilustrada no acórdão 

da Corte de Cassação de 12 de fevereiro de 1866130, comentado recentemente por FRANÇOIS 

TERRÉ e YVES LEQUETTE131, no qual a Cour de Cassation determinou a cassação do acórdão 

prolatado pelo Conseil des Prud’hommes d’Aubusson (jurisdição trabalhista francesa) que 

havia determinado a redução da multa imposta à Sra. Juillard, de 10 Francos para 0,50 

Franco, sob o pretexto de a obrigação ser excessiva.  

Narra-se que os irmãos Paris, donos de uma tapeçaria, proibiram a seus funcionários 

o ingresso com tamancos na sua fábrica. A Sra. Juillard desacatou tal ordem e incorreu na 

multa de 10 Francos, quase a metade do seu salário. A corte trabalhista reduziu o montante 

estipulado, afirmando ser excessivo e, como fundamento legal, valeu-se do artigo 1.231 do 

Código Civil acima transcrito, que permitia ao juiz a redução da pena em caso de 

cumprimento parcial da obrigação.  

Por sua vez, a Corte de Cassação entendeu que houve aplicação equivocada do artigo 

1.231 pelo Conseil des Prud’hommes, já que não houve cumprimento parcial da obrigação, 

e sim descumprimento total por parte da Sra. Juillard e, com fundamento nos artigos 1.134 

e 1.152, considerando que a convenção é lei entre as partes, a redução da multa é ilegal, 

devendo ser cassado o acórdão atacado132. Embora soe até mesmo caricato para os ouvidos 

                                                           

No entanto, o juiz pode, mesmo de ofício, moderar ou aumentar a pena assim acordada se ela for 
manifestamente excessiva ou irrisória. 
Quando o contrato foi executado em parte, a pena acordada pode ser reduzida pelo juiz, mesmo de ofício, 
proporcionalmente ao interesse que a execução parcial concedeu ao credor, sem prejuízo da aplicação da alínea 
anterior. 
Toda estipulação contrária às duas alíneas anteriores é considerada não escrita. 
Salvo a inexecução definitiva, a penalidade é incorrida apenas quando o devedor está em falta”. 
130 Cour de Cassation, Chambre Civile, 14-02-1866. 
131 Clause Pénale. Caractere Forfaitaire, Les Grands Arrêts  de la Jurisprudence Civile, 12ª ed.,  Paris, Dalloz, 
2008, p. 207 e ss., obtido em http://actu.dalloz-
etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2011/GrandsArretsCiv14fev1866n__168.pdf. 
132 “La Cour ; —... Attendu que le jugement attaqué constate que les demandeurs ont fait afficher à la porte de 
leurs ateliers un règlement faisant défense à leurs ouvriers d'entrer dans lesdits ateliers avec des sabots, sous 
peine d'une amende de 10 F ; que la femme Juillard, admise comme ouvrière dans la fabrique des demandeurs, 
a adhéré à ce règlement et qu'elle y a contrevenu ; — Attendu que, sans dénier que ce règlement eût un caractère 
conventionnel et obligatoire pour la femme Juillard, le jugement attaqué a, néanmoins, réduit à la somme de 
50 cent. l'amende stipulée à titre de dommages-intérêts, sur le fondement que cette amende est d'une 
exagération évidente et qu'aux termes de l'article 1231 du Code Napoléon, le juge peut modifier la peine lorsque 
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contemporâneos, foi esse o espírito que pairava quer sobre o legislador francês de 1804, quer 

dos membros da Corte de Cassação Francesa em 1866, quer, ainda, do legislador brasileiro 

de 1916. 

A exemplo do que dispunha o Código Civil Brasileiro de 1916 e o Código Civil 

Francês, é de se adicionar o Código Seabra133-134, o Código Civil Argentino de 1871 antes 

da reforma de 1968135 e o Código Civil Espanhol de 1889136, prevendo a redução da cláusula 

penal apenas em casos de cumprimento parcial da obrigação. 

CLÓVIS BEVILÁQUA não desconhecia a existência de outros diplomas permitindo a 

redução do montante manifestamente excessivo, como o Código Suíço das Obrigações e o 

                                                           

l'obligation principale a été exécutée en partie ; — Mais attendu qu'aux termes des articles 1134 et 1152 du 
Code Napoléon, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et que lorsque 
la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-
intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; — Que, d'autre part, l'article 
1231 du même code devenait sans application à l'espèce où il est constaté que non seulement la femme Juillard 
n'a pas exécuté en partie l'obligation principale, mais qu'elle y a contrevenu pour la totalité ; — D'où il suit 
qu'en jugeant comme il l'a fait, le jugement attaqué a faussement appliqué ledit article 1231 et, par suite, violé 
les articles ci-dessus visés ; — Par ces motifs, casse...” (cf. Clause Pénale. Caractere Forfaitaire, Les Grands 
Arrêts  de la Jurisprudence Civile, 12ª ed.,  Paris, Dalloz, 2008, p. 207 e ss., obtido em http://actu.dalloz-
etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2011/GrandsArretsCiv14fev1866n__168.pdf). Tradução livre 
do autor: “A Corte; - ... Considerando que o julgamento atacado constata que os demandantes afixaram na 
porta da oficina um regulamento proibindo a seus funcionários de entrar nos ditos ateliês com tamancos, sob 
pena de uma multa de 10 F; que a Sra. Juillard, admitida como operária na fábrica dos demandantes, aderiu a 
este regulamento e que ela o contrariou; - Considerando que, sem negar que este regulamento teve um caráter 
convencional e obrigatório para a Sra. Juillard, o julgamento atacado reduziu, no entanto, à soma de 50 centavos 
a multa estipulada a título de perdas e danos, sob o fundamento de que esta soma é de um exagero evidente e 
que nos termos do artigo 1231 do  Código Napoleão, o juiz pode modificar a pena quando a obrigação principal 
foi executada em parte; - Mas considerando que nos termos dos artigos 1134 e 1152 do Código Napoleão, as 
convenções legalmente formadas têm força de lei àqueles que as firmaram, e que quando a convenção diz que 
a parte faltante na execução pagará uma certa soma a título de perdas e danos, e não pode ser atribuído a outra 
parte uma soma maior nem menor; - Que, de outro lado, o artigo 1231 do mesmo código ficou sem aplicação 
ao caso em que se constatou que não somente a Sra. Juillard não executou em parte a obrigação principal, mas 
que ela a contrariou em sua totalidade; - Daí segue-se que o julgamento como ele foi feito, o julgamento atacado 
aplicou de forma errada o artigo 1231 e, portanto, violou os artigos acima referidos; - Pelos fundamentos 
expostos, casso ...”. 
133 “Art. 675. Se a obrigação foi cumprida em parte, pode a pena ser modificada na parte proporcional”. 
134 “Entre nós, o Código de Seabra não consagrara a possibilidade de redução judicial de pena excessiva. O art. 
674.º conferia às partes a liberdade de definirem o seu montante, limitando-se a norma seguinte a permitir a 
sua modificação, proporcionalmente ao cumprimento (parcial) da obrigação” (cf. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, 
Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 727).   
135 Art. 660. Se o devedor cumpre apenas uma parte da obrigação, ou cumpre de modo irregular, ou fora do 
lugar ou do tempo a que se obrigo, e o credo a aceita, a pena dever ser diminuída proporcionalmente, e o juiz 
pode arbitrá-la se as partes assim não convencionaram. Tradução livre de “Art. 660. Si el deudor cumple sólo 
una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y 
el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se 
conviniesen”. 
136 Art. 1.154. O juiz modificará equitativamente a pena quando a obrigação principal tiver sido em parte ou 
irregularmente cumprida pelo devedor. Tradução livre de “Art. 1.154. El Juez modificará equitativamente la 
pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor”. 
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Código Civil Alemão137. Tal fato é confirmado por TITO FULGÊNCIO ao afirmar que o 

legislador brasileiro se viu em um mundo com duas orientações absolutamente opostas em 

relação à modificação da cláusula penal138.  

A solução brasileira pretendeu alcançar o meio termo das duas situações opostas. 

Assim, como forma de, um lado, preservar a imutabilidade da cláusula penal e, de outro lado, 

coibir abusos, encontrou a razão de ser do artigo 920 do Código Civil de 1916, solução, até 

onde se tenha conhecimento, inédita nos ordenamentos da época. O Código Civil Brasileiro, 

portanto, ao mesmo tempo em que não autorizava a revisão do valor da cláusula penal, 

aproximando-se dos ordenamentos mais liberais como o francês, apresentava uma barreira 

contra o excesso, aproximando-se, assim, dos ordenamentos mais interventivos, como o 

Alemão no que toca à cláusula penal139.  

A solução do artigo 920, à época, era bastante simples: o julgador, ao se deparar com 

pena convencional acima do valor da obrigação principal, reduzia-a ao exato valor da 

obrigação principal, o que, para os olhos da lei, coibia todo e qualquer abuso que poderia 

                                                           
137 “O Código Civil brasileiro não seguiu a lição do suisso das obrigações e do allemão, que permitem ao 
reclamar contra pena exorbitante. Mas fixou um limite além do qual ela não pode ir: não póde exceder a 
obrigação principal, decreta o art. 920. Combinando-se os dois artigos, ressalta o pensamento da lei: o devedor 
não póde eximir-se de cumprir a pena, a pretexto de ser excessiva, e não se considera tal a que não é mais 
valiosa nem mais pesada do que a obrigação principal, porém, se exceder esta, o devedor não será obrigado a 
pagar o excesso” (cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, vol. IV., 5ª ed., Livraria Francisco Alves, 
São Paulo, 1938, p. 79). 
138 “Quando teve o legislador brasileiro de disciplinar o quantum da cominação imposta na cláusula penal, 
achou-se entre orientações opostas, a saber: a) A italiana e seus países: os únicos juízos dêsse quantum são o 
credor e o devedor, a lei não o limita, o juiz não o pode modificar, sob pretexto de proporcioná-lo à entidade 
do dano. b) A alemã e suíça: a lei não limita o valor da cominação, mas o juiz pode, segundo critérios legais, 
reduzi-lo à entidade do dano” (cf. TITO FULGÊNCIO, Do direito das obrigações: das modalidades das 

obrigações, ed. atualizada por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 430). 
139 “O nosso legislador aproximou-se das tendências novas manifestadas pela disposição do art. 343 do Cód. 
Civil alemão, inspirou-se no mesmo sentimento de  que a escuda, mas aperfeiçoou o mecanismo. Tendo em 
conta os dois papéis atribuídos à cláusula penal, legítimos um e outro, o Código alemão tração ao juiz certos 
elementos de apreciação, que devessem guia-lo na fixação da taxa da redução: todo o interêsse legítimo do 
credor, e não só o interesse patrimonial; exclusão da redução se houve quitação da pena; o momento em que 
se deve colocar para apreciar a falta de proporcionalidade da pena; a consideração, na medida admitida pela 
equidade, de que a penal deve funcionar, ao menos a título subsidiários, como meio de constrangimento 
legítimo, e finalmente é necessário requerimento do devedor (Salleiles, Bufnoir). Como se vê, apesar dos 
critérios legais, um largo arbítrio ainda ficou ao juiz na apreciação do que é conveniente. Pelo nosso sistema, 
a redução da pena ao valor da obrigação é automática para o juiz, por se tratar de uma lei de ordem pública, 
conforme os bons costumes e a lealdade contratual.  Nisso obedeceu o legislador aos impulsos da equidade, 
mas não perdeu de vista o princípio da liberdade das convenções, atendeu-o na medida daquela, fazendo-o 
respeitar até o limite do valor da obrigação principal, só impediu o excesso, cortando ao juiz o arbítrio de 
apreciação que lhe deixou o Código alemão sobre o conveniente” (cf. TITO FULGÊNCIO, Do direito das 

obrigações: das modalidades das obrigações, ed. atualizada por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 
1958, p. 431). 
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conter na formulação do montante indenizatório. Nesse sentido, confira-se CARVALHO 

SANTOS: 

“Por isso mesmo, parece-nos, acertado andou o Código brasileiro em 

aceitar apenas em parte as novas tendências do Direito alemão, evitando 

os seus inconvenientes, com o prefixar um mínimo para o arbítrio do juiz. 

Inspirou-se nos sentimentos de equidade, mas aperfeiçoou o mecanismo, 

como muito bem expressou Tito Fulgêncio. No sistema do nosso Código, 

as partes têm a liberdade de estipular a cláusula penal, fixando-a no valor 

que entenderam acordar como representativo das perdas e danos. Mas, 

sendo certo que a liberdade, no conceito do Direito moderno, não é 

irrestrita, tendo, ao invés, limites que lhe são traçados pelos interesses da 

ordem pública, a liberdade da convenção, na espécie, ficou delimitada na 

lei, ao não permitir que as partes convencionem a cláusula penal em valor 

excedente ao da obrigação principal. O que a lei não tolera é o excesso, 

mas teve o cuidado de esclarecer o que considera excesso, para que o juiz 

não tenha um arbítrio tal capaz de invalidar a convenção, preponderante 

sobre a vontade das partes”140. 

Interessante notar que já naquela época existiam vozes dissidentes acerca da linha 

adotada pelo Código Civil de 1916. Advertia MÚCIO CONTINENTINO ser “mais equitativo 

permitir aos tribunaes moderar, ao quantum satis, o montante da indenização convencionada, 

nos casos em que lhe parecesse ella excessiva”141. Contudo, representava voz isolada contra 

o remansoso entendimento doutrinário da época, que, no mesmo sentido do que defendia 

CLÓVIS BEVILÁQUA, podem ser citados MANOEL IGNACIO CARVALHO DE MENDONÇA142 e 

RUBENS LIMONGI FRANÇA143. 

Os tempos mudaram. O paradigma da imutabilidade da cláusula penal passou a ser 

moderado por outros valores, e não mais ser absoluto, como dogma incontestável. 

                                                           
140 Cf. Código Civil Brasileiro Interpretado, v. 11, 9ª ed., Rio de Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1964, p. 361. 
141 Cf. Da cláusula penal no direito brasileiro, Livraria Acadêmica Saraiva, São Paulo, 1926, p. 160. 
142 “O caso é restrictissimo em nosso direito. Fóra da execução parcial, nenhuma consideração de equidade 
póde autorizar o juiz a diminuir a pena convencional” (cf. Doutrina e Prática das Obrigações, 3ª ed., t. 1, 
Livraria Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1938, p. 359). 
143 “Por tais razões, o preceito do art. 927, segunda parte, é sem dúvida absoluto, não se deferindo ao juiz 
qualquer interferência no estabelecimento do montante da pena, dentro dos seus estritos termos” (Raízes e 

Dogmática da Cláusula Penal, Dissertação para concurso de professor titular de direito civil da Faculdade de 
Direito da USP, São Paulo, 1987, p. 254). 
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Presenciou-se em outros ordenamentos alterações no trato das cláusulas penais, 

especialmente no que diz respeito à redução da cláusula penal excessiva.  

Em Portugal, o Código Civil de 1967, na redação originária do artigo 812º, passou a 

aduzir que “1. A pena convencional pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo com a 

equidade, quando for manifestamente excessiva, ainda que por causa superveniente. 2. É 

admitida a redução nas mesmas circunstâncias, se a obrigação tiver sido parcialmente 

cumprida”144. A redação atual do artigo, por conta do Decreto-Lei n.º 262/1983, assim é: “1 

- A cláusula penal pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo com a equidade, quando for 

manifestamente excessiva, ainda que por causa superveniente; é nula qualquer estipulação 

em contrário. 2. É admitida a redução nas mesmas circunstâncias, se a obrigação tiver sido 

parcialmente cumprida”. Como se nota, o legislador português introduziu a possibilidade de 

a cláusula penal ser reduzida em caso de ser manifestamente excessiva, consoante o juízo de 

equidade, o que não encontrava amparo na vigência do Código Seabra. 

Se em 1967 foi a vez do Código Civil Português, em 1968 foi o Código Civil 

Argentino que passou a contemplar a possibilidade de a cláusula penal ser reduzida quando 

existir desproporção entre o valor da pena com gravidade do inadimplemento, o que foi 

levado a cabo com a introdução, pela Lei n.º 17.711/1968, do parágrafo primeiro do artigo 

656145, que expressamente possibilitou a redução da cláusula penal. Válido lembrar que o 

novo Código Civil Argentino também contemplou a possibilidade de redução do valor da 

                                                           
144 O dispositivo passou por duas alterações. A primeira alteração foi proveniente do Decreto-Lei n.º 200-
C/1980, passando a redação do artigo a contemplar que a cláusula penal não poderia ser reduzida para valor 
além do valor do dano e introduzindo a nulidade de qualquer estipulação que impossibilitasse a redução da 
cláusula penal excessiva, confira-se: “1 - A cláusula penal pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo com a 
equidade, quando for manifestamente excessiva, ainda que por causa superveniente; a cláusula penal não pode, 
porém, ser reduzida para além do dano efectivamente causado pelo incumprimento da obrigação; é nula 
qualquer estipulação em contrário. 2. É admitida a redução nas mesmas circunstâncias, se a obrigação tiver 
sido parcialmente cumprida”. Após, o Decreto-Lei n.º  262/1983 trouxe a atual redação do artigo 812º que 
suprimiu a impossibilidade de a cláusula penal ser reduzida para além do dano, assim ficando: “1 - A cláusula 
penal pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo com a equidade, quando for manifestamente excessiva, ainda 
que por causa superveniente; é nula qualquer estipulação em contrário. 2. É admitida a redução nas mesmas 
circunstâncias, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida”. 
145 “Art. 656. Para pedir a pena, o credor não está obrigado a provar que sofreu prejuízos, nem o devedor poderá 
eximir-se de satisfazê-la, provando que o credor não sofreu prejuízo algum. § 1º. Os juízes poderão, no entanto, 
reduzir as penas quando o seu valor em desproporção da gravidade da falta que sancionam, levando em conta 
o valor das prestações e demais circunstâncias do caso, configurem um abusivo aproveitamento da situação do 
devedor”. Tradução livre de “Art. 656. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido 
perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. 
Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la 
falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un 
abusivo aprovechamiento de la situación del deudor”. 
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cláusula penal que é desproporcional à falta, hipótese inserida no artigo 794, in verbis: “para 

pedir a pena, o credor não está obrigado a provar que sofreu prejuízos, nem o devedor pode 

eximir-se de satisfazê-la, acreditando que o credor não sofreu prejuízo algum. § 1º. Os juízes 

podem reduzir as penas quando o seu valor em desproporção com a gravidade da falta que 

sancionam, levando em conta o valor das prestações e demais circunstâncias do caso, 

configuram um abusivo aproveitamento da situação do devedor”146. 

Seguindo a linha cronológica traçada até o momento, chegou a hora e a vez de a 

alteração ser acolhida no seio do Código Civil Francês, o que foi alcançado em 9 de julho 

1975, através da Lei n.º 75-597, que implementou alterações na redação dos artigos 1152 e 

1231. Em relação ao artigo 1152, adicionou-se o seguinte excerto: “contudo, o juiz pode 

moderar ou aumentar a pena que havia sido convencionada, se ela é manifestamente 

excessiva ou irrisória. Toda estipulação contrária será reputada não escrita”147. Por sua vez, 

a nova redação do artigo 1231 passou a versar: “quando a obrigação foi executada em parte, 

a pena convencionada pode ser diminuída pelo juiz à proporção do interesse que a execução 

parcial ocasionou ao credor, sem prejuízo da aplicação do artigo 1152. Toda estipulação 

contrária será reputada não escrita”148.  

Todavia, já em 1985, outra alteração acometeu os artigos 1152 e 1231 por conta da 

promulgação da Lei n.º 85-1097. O artigo 1152 foi alterado para incluir a possibilidade de a 

revisão judicial do valor da cláusula penal poder ser levada a feito de ofício pelo juiz, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “contudo, o juiz pode, mesmo de ofício, moderar 

ou aumentar a pena que havia sido convencionada, se ela é manifestamente excessiva ou 

irrisória. Toda estipulação contrária será reputada não escrita”149. O artigo 1231 também 

                                                           
146 Tradução livre de: “Artículo 794.- Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que 
ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio 
alguno. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta 
que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un 
abusivo aprovechamiento de la situación del deudor”. 
147Tradução livre de “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine 
somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement 
excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”. 
148 Tradução livre de “Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par 
le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application 
de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”. 
149 Tradução livre de “Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine 
somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni 
moindre.Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si 
elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”. 
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passou a contemplar a possibilidade de a pena, em caso de cumprimento parcial, poder ser 

reduzida de ofício pelo juiz, confira-se “quando a obrigação foi cumprida em parte, a pena 

convencionada pode, mesmo de ofício, ser diminuída pelo juiz à proporção do interesse que 

a execução parcial ocasionou ao credor, sem prejuízo da aplicação do artigo 1152. Toda 

estipulação contrária será reputada não escrita”150. A redação atual do Código Civil francês, 

que foi conferida pela Ordonnance n.º 2016-131 de 10 de fevereiro de 2016, manteve as 

alterações da cláusula civil que foram realizadas em 1975 e 1985. 

Ora, os Códigos Civis português, o argentino, e o francês sofreram alterações no 

sentido de passar a albergar a possibilidade de redução da cláusula penal em caso de a 

penalidade ser excessiva. Muito embora o Código Civil Argentino não fizesse referência à 

expressão “manifestamente excessivo”, essa era a ideia passada pelo artigo ao utilizar-se do 

vocábulo “desproporcional” na Lei 17.711/1968, e que foi mantido no atual Código Civil 

Argentino. Esse movimento foi deflagrado em curto espaço de tempo, entre 1967 e 1975 

conforme apontado acima, e influenciou em demasia o anteprojeto de código civil brasileiro, 

Projeto de Lei n.º 634/1975, que passou a conter dispositivo possibilitando a revisão do valor 

da cláusula penal pelo magistrado em razão de ser manifestamente excessivo.  

Serão válidas, portanto, para o que se pretende demostrar nesse trabalho, as 

contribuições doutrinárias e jurisprudenciais dos apontados países na busca de critérios para 

aplicação do artigo 413 do Código Civil Brasileiro de 2002. 

  

                                                           
150 Tradução livre de “Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, 
être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice 
de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”. 
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CAPÍTULO II – O CONTROLE DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL 

 

“Repare-se como este problema [o de a cláusula penal ser utilizada 

de forma abusiva pelo credor] está, ele próprio, ligado a uma 

‘melodia de sempre’, ou seja, ao problema da delimitação da 

autonomia privada, ao problema dos limites a opor ao princípio da 

liberdade contratual”(cf. ANTÓNIO PINTO MONTEIRO)151. 

 

O presente excerto faz o recorte preciso do objeto deste capítulo: a análise da 

delimitação da autonomia privada concorrendo com limites à liberdade contratual. Tema, é 

verdade, que poderia render incessantes páginas e poderia consistir, até mesmo, em 

dissertação autônoma. Mas não é a isso que se propõe. Encontrar o ponto de intersecção 

entre autonomia privada e limites à liberdade contratual é apenas um dos objetivos deste 

capítulo, de modo a justificar a aplicação do artigo 413 do Código Civil. 

Primeiramente, a intangibilidade da cláusula penal não é mais uma característica 

absoluta, tanto que a possibilidade de sua revisão (artigo 413 do Código Civil), a imposição 

de um valor limite à sua fixação (artigo 412 do Código Civil), e a própria possibilidade de 

se pleitear a indenização suplementar (artigo 416 do Código Civil), são exceções à sua 

intangibilidade que advêm da própria lei. 

E abertas essas exceções, o operador do direito vê-se à frente de um dilema: como 

conciliar a intangibilidade da cláusula penal, fruto da autonomia da vontade livremente 

estipulada, com a imposição de controles em seu valor e a expressa possibilidade de sua 

revisão judicial com interferência de um julgador. 

Tal questão não é nova, e há tempo já despertou o interesse da doutrina, o que se deu 

dentro da análise dos princípios que regem a disciplina contratual. 

                                                           
151 Cf. Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do Credor, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra, Ars Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, vol. II, org. 
Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 
2008, p. 502. 
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Para ORLANDO GOMES152, são três princípios clássicos que regem a disciplina 

contratual, sendo eles a autonomia da vontade, o consensualismo, e a força obrigatória dos 

contratos. E três princípios contemporâneos, que são a boa-fé, o equilíbrio econômico, e 

função social, que vieram para relativizar os primeiros. A autonomia da vontade corresponde 

à liberdade de contratar que, por sua vez, “abrange os poderes de autogerência de interesses, 

de livre discussão das condições contratuais e, por fim, de escolha do tipo de contrato 

conveniente à atuação da vontade” nas palavras de ORLANDO GOMES153. Ora, eleger o valor 

a título de cláusula penal não seria exatamente uma livre discussão das cláusulas contratuais, 

o que estaria abrangido pela da autonomia da vontade? De fato, sim. 

A autonomia da vontade é a liberdade de contratar, que confere o poder às partes de 

fixarem o conteúdo do contrato. O Estado exerce papel mínimo, regulando pontos 

específicos, que limitam essa autonomia (v.g., regula a incapacidade das partes). O Estado-

Juiz, de sua vez, apenas garantiria a execução contratual, quando houvesse o desrespeito ao 

princípio da força obrigatória dos contratos154. 

Contudo, o interesse individual passa a ceder, ainda que alguma parcela, espaço ao 

interesse social, fazendo com que o Estado atue no regulamento das relações jurídicas, 

ampliando o dirigismo contratual. Isso se dá, segundo CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA155, 

com a imposição de contratação em certas ocasiões; instituição de cláusulas coercitivas 

(cogentes); e na faculdade de o juiz rever o contrato. Em outras palavras, reduz-se 

sensivelmente a liberdade de contratar em benefício da ordem pública. Esses limites, explica 

                                                           
152 Cf. Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 25. 
153 Cf. Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 26. 
154 A respeito da autonomia da vontade e autonomia privada, conferir CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY: 
“Assim é que a autonomia da vontade se coloca em termos diversos, em que a liberdade de contratar, que lhe 
dá sustento, não mais pode ser compreendida de modo absoluto, nas três vertentes sob as quais sempre se 
manifestou. Nem sempre há escolha de contratar ou não e de com que contratar, bastando lembrar, a propósito, 
hipóteses como a da compulsória renovação da locação, da prestação, em regra irrecusável, de serviços 
monopolísticos ou do fornecimento de massa (art. 39, II, da Lei n.º 8.078/90, no exemplo brasileiro das relações 
de consumo). Da mesma forma, devem ser lembradas as cláusulas gerais de contratos estandardizados, que 
impedem a livre fixação do conteúdo contratual. Ou seja, completamente modificada a liberdade contratual 
subjacente à autonomia da vontade, aliás em extensão tal de modo a ensejar se reconheça hoje existente um 
novo princípio dos contratos, o princípio da autonomia provada” (cf.  Função Social do Contrato, 4ª ed., São 
Paulo, Saraiva, 2012, pp. 27-28). 
155 Cf. Instituições de direito civil, vol. III, 11ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, p.28. 
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ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, tutelam o contraente mais fraco, seja em razão de justiça 

material, seja em razão de solidariedade social156. 

E justamente nesse período em que há maior dirigismo contratual que tolhe o escopo 

de atuação da autonomia privada ante a existência de um interesse social a ser tutelado, 

abriu-se a possibilidade da intervenção judicial no âmbito do valor da cláusula penal, 

influência que se positivou nos artigos 412, 413 e parágrafo único do artigo 416, com a 

supressão da parte final do artigo 927 do Código Civil de 1916157. 

Especificamente sobre a cláusula penal, JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA relaciona a 

autonomia da vontade com a redação do artigo 413 do Código Civil de 2002, concluindo 

que não se sustenta o rigor absoluto da autonomia da vontade quando o tema é cláusula 

penal, “máxime agora quando o legislador de 2002 inclui hipótese que impõe ao Magistrado 

intervir, para reduzir a cláusula penal, por equidade”158. 

                                                           
156 “Na verdade, a cláusula penal nasce do acordo das partes, é fruto do poder de autodeterminação do homem 
e da livre composição de interesses dos contraentes. Mas é sabido que a ordem jurídica vem impondo limites 
vários à liberdade contratual, seja para tutela do contraente débil, seja por razões de justiça material e de 
solidariedade social. A consagração do princípio da boa fé (em sentido objectivo), os limites da ordem pública 
e dos bons costumes e a proibição dos negócios usurários, são, entre muitos, exemplos significativos desta 
atitude legislativa, que acaba por traduzir, afinal, a introdução de limites à liberdade contratual para defesa da 
própria liberdade contratual, no que ela tem de meio de realização da autonomia e liberdade do homem, de 
autêntico mecanismo ao serviço da personalidade humana – e não como mecanismo de abuso e de 
desvirtuamento da liberdade contratual e do princípio da autonomia privada. Daí, no caso português, o art. 405º  
do Código Civil, ao preceituar expressamente que a liberdade das partes deve exercer-se ‘dentro dos limites da 

lei’; daí, no caso brasileiro, por exemplo, o art. 421º do (novo) Código Civil, ao estatuir expressamente que ‘a 
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’. Pois bem, isto é 
assim em relação ao princípio da liberdade contratual, não se entranhará, por certo, que o mesmo suceda a 
propósito da cláusula penal, que mais não é do que um produto daquela liberdade, um resultado do exercício, 
em  concreto, do poder jurisgénico do homem” (cf. Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do Credor, 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ars Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor António Castanheira Neves, vol. II, org. Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, 
José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 502). 
157 Confira-se, nesse sentido, JOÃO CALVÃO DA SILVA:  “Não admira, por isso, que a doutrina e a jurisprudência 
surgissem a tentar contrariar tais consequências [de permitir uma cláusula penal manifestamente excessiva], 
recorrendo, para o efeito, a figuras como o abuso do direito, a ausência de causa, a lesão, a fraude à lei, etc., e 
se avolumassem as críticas à intangibilidade, em países como a França, onde esta ainda vigora(va), reclamando-
se o seu controlo judicial” (cf. Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para Exame do 
Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 1987, p. 270). 
158 Cf. Responsabilidade sem dano no Código Civil de 2002, Tese para concurso de Professor Titular no 
Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 135. 
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NELSON ROSENVALD também contempla a aparente dicotomia entre autonomia 

privada e cláusula penal, entendendo que o Código de 2002 veio, na onda dos demais 

ordenamentos modernos, frear abusos praticados por credores no exercício da penal159. 

E a autonomia privada, em consonância com a boa-fé objetiva e equidade, autorizam 

apenas e tão-somente ao judiciário evitar os abusos, excessos. Ora, é a nova ordem 

inaugurada pela vigência do Código Civil de 2002. A intangibilidade do valor da cláusula 

penal, dita para muitos como sua característica mais marcante, viu-se enfraquecida – o que 

não significa que tenha desaparecido. Apenas situações extremas, como o da cláusula penal 

manifestamente excessiva, comportam revisão mediante os mecanismos de controle 

legalmente previstos, o que pode ser lido não como o enfraquecimento da autonomia privada 

e a liberdade contratual; antes, por expurgar abusos, o que vem a ser a mazela da liberdade 

contratual, confere mais força à autonomia privada, desde que bem utilizada, e dentro dos 

limites conferidos pela lei. 

O enfraquecimento da intangibilidade da penal, segundo OTAVIO LUIZ RODRIGUES 

JUNIOR se deu, especificamente, com: “(a) sujeição do objeto da cláusula penal aos bons 

costumes; (b) limitação do valor máximo da pena; (c) redução proporcional do montante da 

pena; (d) uso das perdas e danos como gradiente hermenêutico para definir o quantum da 

penalidade; (e) minoração do valor da pena ex officio pelo juiz”160. 

Existem situações que impedem que as partes escolham, livremente, sob a chancela 

do princípio da autonomia privada, o valor que bem lhes entenda, quer pela possibilidade de 

sua revisão, quer a imposição de um valor limite a sua fixação, ou, como bem ressaltou 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, pela possibilidade de sua redução ex officio pelo 

magistrado, muito embora defende-se, neste caso, a impossibilidade de redução da cláusula 

penal ex officio. 

                                                           
159 “A inovação legislativa do Código Reale veio ao encontro de uma tendência das codificações mais modernas 
de frear os abusos praticados por credores no exercício da pretensão ao valor da cláusula penal. A tarefa dos 
magistrados será reduzir as penas manifestamente excessivas a um valor equitativo. (...) Não se trata de uma 
prerrogativa judicial de invalidar a cláusula penal, mas de apenas reduzi-la, eliminando o excesso que resultou 
no exercícioabusivo do direito. Cuida-se de uma forma razoável de conciliar a autonomia privada com os 
ditames da boa-fé objetiva. A cláusula geral do art. 413 do Código Civil harmoniza a autodeterminação dos 
particulares com as exigências éticas do ordenamento jurídico. Por isso, a redução judicial da pena 
convencional demandará pressupostos rigorosos e só atuará em caráter excepcional” (cf. Cláusula Penal: a 

pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 222).  
160 Cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, pp. 320-321. 
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Portanto, no ordenamento brasileiro, as balizas para limitação da autonomia privada 

dos contratantes no que tange à cláusula penal advêm da lei, e apenas naquelas situações é 

que se entende deva ser utilizada, o que, por expurgar as mazelas inerentes à própria 

autonomia privada, confere-lhe mais forças. 

A utilização deste poder que confere ao terceiro adjudicador o dever de modificar as 

penas manifestamente excessivas, contudo, deve ser feito com cautela, pois entra em choque 

frontal com a vontade manifestada pelas partes, conforme explica ISABEL ESPÍN ALBA: 

“Se considerarmos a autonomia privada como um dos princípios gerais 

informadores do regramento das obrigações e dos contratos, a aplicação da  

moderação da pena pelos juízes  deve guardar uma especial cautela quando 

está em choque frontal com a vontade livremente manifestada pelas partes 

na relação contratual”161. 

Nesta altura, vale classificar as modalidades de revisão da cláusula penal quanto à 

origem.  Se externa à própria formação da cláusula penal, é chamado de controle externo. 

De outro lado, a origem do controle pode ser interna, i.e., uma modalidade controle inerente 

à própria cláusula, que possui previsão legal expressa162.  

Nos subitens seguintes, cada uma das modalidades será tratada detidamente. 

Seção I – Controle externo 

O controle judicial realizado na cláusula penal na modalidade de controle externo 

pode ser compreendido de duas maneiras. 

 Em primeiro lugar, deve-se atentar que a cláusula penal está adstrita a um controle 

geral atinente a qualquer negócio jurídico, incidindo as regras gerais sobre erro, dolo, coação, 

                                                           
161 Tradução livre de “Si consideramos la autonomía privada como uno de los principios generales 
informadores de la regulación de las obligaciones y de los contratos, la aplicación de la moderación de la pena 
por los jueces debe guardar una especial cautela cuando ésta choque frontalmente con la voluntad libremente 
manifestada por las partes en la relación contractual” (cf. La Cláusula Penal: especial referencia a la 

moderación de la pena, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas e Sociales, 1997, p. 66). 
162 Segundo NELSON ROSENVALD: “Em outras palavras, é possível compatibilizar o controle interno da cláusula 
penal (art. 413, CC) e o controle externo da cláusula penal (art. 478, CC) sem que se confunda o sentido da 
expressão ‘manifestamente excessiva’ do art. 413 com a figura da onerosidade excessiva do art. 478 do Código 
Civil” (cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 220). 
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lesão e estado de perigo163. Esse controle, que não é exclusivo da cláusula penal, está 

manifestamente voltado para o consentimento das partes, razão pela qual não guarda 

afinidade com o objeto deste trabalho. Isso porque uma vez constatado o vício de 

consentimento, a cláusula penal terá o destino escolhido pelo legislador que, conforme o 

caso, será nula ou anulável. Aqui, não se trata de controle de valor propriamente dito, mas 

sim controle da vontade manifestada, razão pela qual não pode encontrar mais espaço na 

presente dissertação.  

Outra modalidade de controle externo consiste na hipótese da revisão contratual 

prevista nos artigos 478 e 479 do Código Civil de 2002, qual seja, decorrente da alteração 

das circunstâncias originariamente contratadas. 

A designação alteração das circunstâncias é de todo ampla e assim foi eleita 

propositalmente, de modo a abranger todas164 as teorias que examinam as causas 

supervenientes à modificação do equilíbrio contratual que serão desenvolvidas no 

transcorrer deste capítulo. Tal designação “alteração das circunstâncias” foi adotada por 

CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY e aqui recepcionada sem qualquer restrição165. 

 O tema da alteração das circunstâncias no âmbito contratual não é recente.  O direito 

romano, muito embora não desconhecesse o assunto, não chegou a formular qualquer regra 

jurídica a respeito. Foi sob o manto do direito medieval que o tema veio a desenvolver-se de 

maneira sistemática mais tardiamente. ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA e CLAUDIO LUIZ 

                                                           
163 “Para que o credor tenha direito à pena, torna-se indispensável, antes de mais, que ela haja sido aceite pela 
outra parte: a cláusula penal, cujo objeto é a pena, não pode ser imposta unilateralmente, carecendo, ao invés, 
do consentimento prévio de ambas as partes. Daí que a primeira forma de controlo seja a que concerne à própria 
formação do acordo, a que incide sobre a própria convenção onde se estipula a pena, isto e, sobre a cláusula 
penal propriamente dita. Como qualquer outra estipulação negocial, também ela está sujeita, assim, a um 
controlo geral, havendo que apurar, designadamente, se o consentimento foi prestado na forma devida, se não 
há qualquer vício de vontade, como o erro, o dolo , a coacção moral, a incapacidade acidental ou a usura, e se 
foi aceite por quem tinha capacidade negocial, de gozo e de exercício de direitos. A cláusula penal poderá, 
assim, ser inválida, por aplicação das regras gerais” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 
1990, pp. 719-720). 
164 Muito embora o termo abranja todas as teorias, no presente estudo apenas serão tratadas aquelas que 
possuem maior abrangência. 
165 Cf. CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, Função Social do Contrato, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, p. 68. 
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BUENO DE GODOY compartilham da mesma visão166-167. Chegou-se a conclusão que em 

todos os contratos que tenham dependência do futuro, aplica-se a regra contractus qui habent 

tractum successivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur168, ou 

simplesmente, incide ao caso a cláusula rebus sic stantibus. 

 Considera-se a cláusula rebus sic stantibus como aquela inserta nos contratos de 

duração ou nos de execução diferida, em que se lê que a eficiência daqueles contratos 

dependerá da “não alteração do estado de fato existente no momento de sua formação”, de 

acordo com ORLANDO GOMES169. Em outras palavras, permanecendo as coisas (estado de 

fato existente) como estavam antes, não será autorizada a relativização do princípio da força 

obrigatória dos contratos.  

 A cláusula rebus sic stantibus, tal como descrita, foi a base da construção da 

teoria da imprevisão que, partindo de uma simples condição resolutiva implícita mediante a 

alteração da realidade dos fatos em contratos de duração ou execução diferida, chegou-se ao 

atual estado da arte do instituto. 

                                                           
166 “A cláusula rebus sic stantibus, pela qual o vínculo obrigatório, em certa categoria de contratos, entendia-
se subordinado à continuação daquele estado de fato existente ao tempo de sua formação, foi obra, como 
dissemos (n.º 4 supra), dos juristas do direito canônico e da jurisprudência dos tribunais eclesiásticos, assim 
como dos postglosadores ou bartolistas. O direito romano não parece ter formulado nenhum princípio geral e 
constante a tal respeito. É verdade, como acentua OSTI, que não se pode contestar a existência nas fontes de 
certos textos nos quais alguns pretenderam encontra os seus possíveis germes, não sendo menos exato que aos 
filósofos romanos não escapara a influência que a alteração das circunstâncias poderia exercer sobre os 
compromissos assumidos. Mas é também fora de dúvida que uma regra jurídica não chegou a ser então 
formulada como generalidade” (cf. Caso fortuito e teoria da imprevisão, 2ª ed., Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, 1943, pp. 193-194). 
167 “Costumeiramente, atribui-se a textos de Cícero e Sêneca, além de fragmentos do Digesto (Neratio – D. 12, 
4, 8 e Africano – D. 46, 3, 38), a pioneira menção a circunstâncias imprevisíveis que vêm a afetar a promessa 
feita. Porém, relevante a advertências de Menezes Cordeiro no sentido de inexistência, no direito romano, fruto 
mesmo da falta de um modo de pensar jurídico que fosse sistemático, e não voltado à praticidade da resolução 
de casos concretos, de um princípio geral da alteração das circunstâncias, que configurasse uma mitigação à 
obrigatoriedade dos contratos. Na verdade, foi apenas no direito medieval, por obra dos canonistas e dos 
glosadores (e pós-glosadores, também chamados comentadores), que a alteração das circunstâncias ganhou 
foros de sistematização, sob a roupagem da cláusulas rebus sic stantibus, segundo se considerava implícita a 
todos os ajustes de prestações sucessivas ou diferidas” (cf.  Função Social do Contrato, 4ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 2012, pp. 68-69). 
168 Segundo ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, tal fórmula pode ser assim traduzida ao português, nos 
contratos de trato sucessivo ou a termo, o vínculo obrigatório se entendia subordinando à continuação daquele 
estado de fato vigente ao tempo a estipulação. 
169 Cf. Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 40. 
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 No Brasil, nem o Código Comercial de 1850, nem o Código Civil de 1916, 

adotaram, expressamente, a teoria da imprevisão, fazendo com que existissem julgados que 

ora admitissem a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, ora não admitissem. 

 No entanto, com o advento do Código Civil de 2002, restou clara a opção do 

legislador em positivar a teoria da imprevisão, bem como trazer os seus requisitos 

autorizadores, nos artigos 317, 478 a 480 do Código Civil e, tendo como fundamento teórico 

a onerosidade excessiva, com forte influência do Código Civil Italiano de 1942. 

 Importante, neste ponto, demonstrar que a onerosidade excessiva foi o 

fundamento teórico da teoria da imprevisão no Brasil. Existem tantas outras correntes que 

ora com base em critérios internos ao contrato, ora com base em critérios externos, 

encontram o fundamento para se alcançar o reequilíbrio contratual, mas que fogem ao objeto 

da presente dissertação. 

 Segundo ORLANDO GOMES170, para ser aplicada a teoria da onerosidade 

excessiva, é necessário que “a alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a excessiva 

onerosidade da prestação não possa ser prevista. Por outras palavras, a imprevisão há de 

decorrer do fato de ser a alteração determinada por circunstâncias extraordinárias”. 

 Segundo OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, “a imprevisão deriva de um fato 

superveniente e posterior à conclusão do contrato, que acarreta para uma das partes um 

desequilíbrio entre a prestação contraída e a prestação executada, ainda que nominalmente 

sejam as mesmas”171. 

 Passa-se a analisar mais amiúde o que vem a ser a onerosidade excessiva e a sua 

origem. Por ser medida excepcional, para a aplicação da onerosidade excessiva devem ser 

rigorosamente analisados os pressupostos autorizadores de sua deflagração, a saber: (a) 

presença de contrato de execução continuada ou diferida; (b) que a prestação de uma das 

partes se torne excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra; (c) se a 

                                                           
170 Cf. Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 41. 
171 OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR., Revisão Judicial dos Contratos: autonomia da vontade e teoria da 

imprevisão, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 127. 
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onerosidade resultou de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, conforme ANTONIO 

JUNQUEIRA AZEVEDO172.  

 Quanto ao primeiro elemento, presença de contrato de execução continuada ou 

diferida, a razão de ser se ampara no fato de que apenas nesses casos haverá transcurso de 

tempo entre a celebração do negócio jurídico e a sua execução, de modo a ensejar a criação 

de circunstâncias diferentes daquelas do momento da celebração. 

 O contrato de execução diferida e o de execução continuada possuem as suas 

particularidades. Este é de trato sucessivo, de modo que “o tempo corresponde ao interesse 

na satisfação continuada de uma prestação”. Naquele, “o tempo funciona, assim, como fator 

de fixação da ‘sede temporal’, um termo assinalado à execução da prestação”. Ainda, 

tomando-se com base as lições de ANTONIO JUNQUEIRA AZEVEDO173. 

 A exposição de ENZO ROPPO174 quanto a esse “primeiro e óbvio pressuposto” 

não se distancia dos ensinamentos de ANTONIO JUNQUEIRA AZEVEDO e, conclui o autor 

italiano: “a razão é clara: os dois momentos devem ser cronologicamente distanciados, 

porque o remédio da resolução por excessiva onerosidade tutela, em certos limites, a 

originária economia do contrato que seja perturbada por circunstâncias surgidas após a sua 

conclusão, mas antes da sua execução”175. 

 Pertinente, portanto, para atrair a aplicação do instituto que o contrato necessite 

se projetar no tempo, ou seja, é necessário que haja um lapso temporal entre a celebração do 

negócio jurídico e a sua execução.  

 O segundo pressuposto diz respeito ao fato de, necessariamente, a prestação de 

uma parte tornar-se extremamente onerosa. Em contrapartida, ante a existência de grande 

                                                           
172 ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Novos estudos e pareceres de direito privado, Saraiva, São Paulo, 2009, 
pp. 207-208. 
173 ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Novos estudos e pareceres de direito privado, Saraiva, São Paulo, 2009, 
p. 207. 
174 “O primeiro e óbvio pressuposto para que ela possa operar é que se trate de contratos chamados <<de 
duração>>, nos quais a completa execução do contrato não se siga imediatamente à sua conclusão, sendo da 
mesma separada por um intervalo de tempo: e, portanto, de contratos de execução continuada ou periódica 
(como um contrato de trabalho, ou uma locação, ou uma empreitada, ou um fornecimento) ou então de contratos 
com execução diferida (como uma venda de coisas genéricas, em que a individualização e a entrega são 
postergadas para um momento posterior, ou um transporte estabelecido par ao mês subsequente ao da 
estipulação)” (cf. O Contrato, trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra, Almedina, 2009, p. 260). 
 
175 Cf. O Contrato, trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra, Almedina, 2009, p. 260. 
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vantagem para a outra. Requisito, o último, elencado no artigo 478 do Código Civil 

Brasileiro, mas que não possui correspondente no artigo 1.462 do Código Civil Italiano, o 

que traz acirradas críticas a seu respeito. 

 O significado da expressão excessivamente onerosa merece especial atenção e 

cuidado na abordagem. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO entende que a onerosidade é um 

critério medido objetivamente. Nas palavras do autor: “ela [a onerosidade] se caracteriza 

pelo agravamento quantitativamente relevante do custo econômico da prestação, perceptível 

no momento da execução do contrato e excedente em relação à oscilação própria do tipo 

contratual”176. 

 O cuidado que se toma no presente ponto é o de distinguir onerosidade excessiva 

da diffucultas praestandi. A onerosidade, como dito, é medida e constatada objetivamente. 

De sua vez, a dificuldade de prestar, i.e., a capacidade financeira do devedor, é um critério 

subjetivo e não autoriza a resolução ou a revisão contratual. 

 Dito isso, deve ser analisada a peculiaridade - ou melhor, um pressuposto - 

constante na redação do artigo 478, do Código Civil Brasileiro para aplicação do instituto, 

mas cuja previsão não estava - e não está - prevista no artigo 1.462 do Código Civil Italiano. 

Com efeito, está-se a falar na configuração da “extrema vantagem para a outra” parte, 

reproduzindo as palavras do legislador pátrio. Essa inovação é objeto de contundentes 

críticas delineadas pela doutrina. 

 OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR conclui que não é necessário que haja, para 

uma das partes, extrema vantagem. Basta que ocorra uma alteração na circunstância dos 

fatos, objetivamente constatada. A extrema vantagem tem que ser lida como um requisito 

acidental da onerosidade excessiva, sendo que, pode ocorrer, sem que, necessariamente, haja 

extrema vantagem para a outra parte177.  

                                                           
176 Cf. Novos estudos e pareceres de direito privado, Saraiva, São Paulo, 2009, p. 207. 
177 “A teoria da imprevisão cede espaço ao princípio do equilíbrio contratual, baseado na correção jurídica e 
fática (se possível) do contrato, ou, em caso extremo, em sua resolução, preservando-se as prestações já 
exauridas. A alteração das circunstâncias passaria a ser o elemento objetivo desse fenômeno, não se exigindo 
ganho exagerado de uma das partes, mas apenas o reestabelecimento do sinalagma primitivo, mediante a 
aplicação de princípios e da interpretação dos contratos” (cf. Cf. Revisão Judicial dos Contratos: autonomia 

da vontade e teoria da imprevisão, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 145). 
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  No mesmo sentido a crítica cravada por CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY178 

que, conclui, por final, que tal regra reduzirá o campo de incidência da norma, podendo levar 

o contratante à insolvência, pura e simplesmente porque não logrou comprovar a excessiva 

vantagem da parte contrária. E com razão aqueles que dissociam a teoria da imprevisão da 

obtenção de vantagem pela parte contrária. No Brasil, pode ser dado como exemplo os casos 

de leasing ajustados no início do Plano Real, com vinculação ao dólar, em que vigia a 

paridade entre a moeda pátria e a moeda norte-americana. Assim que a artificial paridade 

ruiu dada a variação cambial que levou à valorização do dólar ante o real, o pagamento das 

parcelas do leasing tornou-se impraticável pelo consumidor. Contudo, o banco havia captado 

recursos no exterior, em dólar, sendo que não houve, por parte das instituições financeira, 

qualquer vantagem excessiva nessa situação o que não autorizaria, em tese, a aplicação da 

teoria da imprevisão.  

 A crítica da doutrina veio acolhida pelo Enunciado n.º 365, da IV Jornada de 

Direito Civil, segundo o qual “a extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como 

elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução 

ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração 

plena”. 

 O último pressuposto para a deflagração da alteração das circunstâncias no 

direito pátrio. Trata-se da qualificação dada ao evento que alterou objetivamente a 

circunstância fática. Está-se a falar dos acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.  

 A força da alteração na circunstância dos fatos tem que ser de tal sorte que deve 

superar a alea natural e inerente aos contratos. Costuma-se dizer do imprevisível aquilo que 

se situa além das fronteiras dos acontecimentos normais, ordinários. Por sua vez, 

extraordinário significa fora do comum, da previsibilidade.  De acordo com ORLANDO 

                                                           
178 “Outro requisito objeto de controvérsias, que se vem reconhecendo para a imprevisão, é que, à onerosidade 
excessiva de uma das partes – e ela mesmo às vezes ausente, como nos exemplos de frustração do fim do 
contrato (lembrar do caso do rebocador), por isso sendo melhor falar em alteração das circunstâncias, como 
dito de início – corresponda ao efetivo enriquecimento da outra. Trata-se, inclusive, de requisito que vem 
expresso no novo Código Civil e que reduzirá, sobremaneira, seu campo de incidência. Por isso merece críticas, 
dado que, pela letra da nova lei, uma parte pode ser completamente reduzida à insolvência, por alteração das 
circunstâncias, sem acesso à teoria da imprevisão, se não comprovar lucro exorbitante da outra. E veja-se que 
se essa vantagem à outra parte pode até ser considera de ocorrência normal, como contrapartida da onerosidade 
excessiva ao devedor, nem sempre isso poderá suceder (lembre-se do exemplo do leasing em dólar, quando o 
banco brasileiro ainda deva repassar ao banco estrangeira)” (cf., Função Social do Contrato, 4ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 2012, p. 82). 
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GOMES179, “exige-se que a alteração das circunstâncias seja de tal ordem que a excessiva 

onerosidade da prestação não possa ser prevista”. 

 Mas qual o grau da imprevisibilidade? O óbvio é que ela tem que ser 

superveniente e posterior à conclusão do contrato. Mas isso não basta.  ENZO ROPPO 

contribui afirmando que ela deverá ser extraordinária e imprevisível180. 

 OTAVIO LUIS RODRIGUES JUNIOR181 auxilia com seus ensinamentos, afirmando 

que o que realmente importa são essas alterações que, mesmo com o cálculo, com a cautela 

e com a prudência, ensejam a mudança significativa na equação econômica do pacto. 

 Em suma, o que se tem que deixar dito a respeito da natureza dos eventos 

classificados como extraordinários e imprevisíveis é que eles, analisados à luz da álea 

inerente àquele contrato, realmente se sobrepõem à dillignes bonus paterfamilias. Não é 

tarefa fácil, e terá que ser levada a cabo com rigor, para que o uso descabido da teoria da 

imprevisão não leve ao fim do princípio da força obrigatória dos contratos. 

 Superada a questão, volta-se ao tema: como será aplicada a onerosidade 

excessiva prevista no artigo 478 do Código Civil no tratamento dispensado à cláusula penal. 

O Código Civil, ao consignar a expressão “manifestamente excessivo” o fez com qual 

propósito? A expressão “manifestamente excessivo” é o indicativo de que realmente se deve 

usar os pressupostos da revisão contratual para readequar o valor da penal? Algumas 

considerações precisam ser feitas. 

                                                           
179 Cf. Contratos, 26ª ed. rev. atual. aum., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 41. 
180 “A excessiva onerosidade superveniente deve depender de acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis180. E compreende-se: se as circunstâncias que a determinam pertencem ao ordinário curso dos 
acontecimentos naturais, políticos, económicos ou sociais, e podia, por isso, ter sido previstas aquando da 
conclusão do negócio, não há razão para tutelar o contraente que nem sequer usou da normal prudência 
necessária para representar-se a possibilidade da sua ocorrência e regular-se de acordo com as mesmas na 
determinação do conteúdo contratual. É justo e natural que o risco das circunstâncias ordinárias e previsíveis 
seja suportado pelos contraentes: a lei só os protege contra as circunstâncias que representam matéria de riscos 
absolutamente anómalos, como tais subtraídos à possibilidade de razoável previsão e controlo dos operadores 
(...) A lógica, em suma, é sempre esta: cada contrato comporta, para quem o faz, riscos mais ou menos elevados; 
a lei tutela o contraente face aos riscos anormais, que nenhum cálculo racional económico permitiria considerar; 
mas deixa a seu cargo os riscos tipicamente conexos com a operação, que se inserem no andamento médio 
daquele dado mercado” (cf. O Contrato, trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra, Almedina, 
2009, pp. 261-262). 
181 OTAVIO LUIZ RODRIGUES JR., Revisão Judicial dos Contratos: autonomia da vontade e teoria da 

imprevisão, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2006, p. 160. 
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Ao utilizar-se da expressão “manifestamente excessivo” na redação do artigo 413, o 

Código Civil de 2002 não pretendeu restringir a revisão da penal apenas nos casos em que 

estão presentes os pressupostos deflagradores da onerosidade excessiva prevista no artigo 

478 do Código Civil. A revisão judicial dos contratos prevista no artigo 478 é uma regra 

geral do sistema que se aplica a todos os contratos que preencham os requisitos elencados 

acima182. 

E a incidência do artigo 478 não exclui a hipótese de redução inaugurada pelo artigo 

413 do Código Civil de 2002, tanto que o Enunciado 358 aprovado na IV Jornada de Direito 

Civil entendeu que “o caráter manifestamente excessivo do valor da cláusula penal não se 

confunde com a alteração das circunstâncias, a excessiva onerosidade e a frustração do fim 

do negócio jurídico, que podem incidir autonomamente e possibilitar sua revisão para mais 

ou para menos”. 

Conclui-se que as duas situações são distintas, conforme afirmam NELSON 

ROSENVALD183 e OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR184. A aplicação do artigo 413 será 

detalhadamente prevista no capítulo seguinte.  A aplicação do artigo 478 será aqui tratada. 

Sendo a onerosidade excessiva uma regra que se aplica a todo o sistema, é evidente 

que será, também, aplicada aos contratos em que há a estipulação de cláusula penal. Como 

                                                           
182 Exceção feita aos contratos elaborados sob os princípios informadores do Código de Defesa do Consumidor, 
que não é o caso do presente trabalho. 
183 “O fundamento da alteração das circunstâncias, porém, não coincide com o da redução das penas 
exorbitantes. Naquela está em causa o gravame ao equilíbrio contratual, seja pela aplicação da tória da base 
objetiva do negócio jurídico (de matriz alemã), da teoria da imprevisão (de criação francesa) ou da teoria da 
onerosidade excessiva (de origem italiana). Em sentido diverso, a moderação da cláusula penal é uma técnica 
de controle interno do seu valor, na qual a redução do excesso terá como fundamento o abuso do direito e o 
limite ao exercício de direitos subjetivos, não estando em jogo a questão da lesão à proporcionalidade ante o 
desequilíbrio superveniente da justiça do conteúdo diante de acontecimentos extraordinários” (cf. Cláusula 

Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 219). 
184 “Coexistem meios de revisão internos e externos à cláusula penal, possibilitando que se aplique a teoria da 
causa, de molde a se permitir não somente a redução, mas a alteração a maior da cláusula penal, se previstos 
os requisitos específicos da onerosidade excessiva” (cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal 

no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 348). 
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isso se dará? Ora, decorre do próprio caráter de acessório da cláusula penal, amplamente 

defendido pela doutrina185-186. 

Se em um contrato em que se estipula a cláusula penal em uma porcentagem do valor 

da prestação, deflagrados os requisitos ensejadores da onerosidade excessiva, o valor da 

cláusula penal – que está vinculado ao valor da prestação do presente caso – também sofrerá 

alteração e tornar-se-á excessiva. Contudo, como foram deflagrados os requisitos para a 

revisão contratual, o novo valor da prestação, i.e., o valor que sofreu a revisão, será sobre o 

qual se dará o cálculo da cláusula penal. 

Nesse cenário a diminuição do valor da prestação fará com que haja uma diminuição 

no valor da penal, dado o caráter acessório da cláusula. 

Mas existem inúmeros outros casos em que pode incidir a regra do artigo 478 do 

Código Civil. Pode-se, por exemplo, fixar-se o valor da cláusula penal consoante a cotação 

do minério de ferro. À medida em que existe uma elevação brusca no preço do minério de 

ferro, a cláusula penal pode ser revista a teor do artigo 478 do Código Civil.  

Raciocínio simples e de acordo com a legislação vigente, que não causa maiores 

incômodos. E essa modalidade de controle não coincide com as hipóteses de controle 

previstas nos artigos 412 e 413 do Código Civil, como ensina NELSON ROSENVALD: 

“O fundamento da alteração das circunstâncias, porém, não coincide com 

o da redução das penas exorbitantes. Naquela está em causa o gravame ao 

equilíbrio contratual, seja pela aplicação da teoria da base do negócio 

jurídico (de matriz alemã), da teoria da imprevisão (de criação francesa) 

ou da teoria da onerosidade excessiva (de origem italiana). Em sentido 

diverso, a moderação da cláusula penal é uma técnica de controle interno 

do seu valor, na qual a redução do excesso terá como fundamento o abuso 

do direito e o limite ao exercício de direitos subjetivos, não estando em 

                                                           
185 Apenas para exemplificar o caráter acessório da cláusula penal, confira-se WASHINGTON DE BARROS 

MONTEIRO: “a nulidade da obrigação principal importa a da cláusula penal. O preceito é absoluto e decorre do 
fato de constituir a pena convencional mera estipulação acessória, cuja sorte se vincula à da obrigação 
principal” (cf. Curso de Direito Civil: Direito das Obrigações, 32ª ed.rev.atual., São Paulo, Saraiva, 2003, p. 
347). 
186 Ainda sobre a acessoriedade, CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: “É a pena convencional, sempre, uma 
cláusula acessória, e tal como ocorre com todas as obrigações acessórias segue a principal, à qual acompanha 
nas suas vicissitudes” (cf. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações, v. II, 20ª ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2003, pp. 146-147). 
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jogo a questão da lesão à proporcionalidade ante o desequilíbrio 

superveniente da justiça do conteúdo diante de acontecimentos 

extraordinários (...) Em outras palavras, é possível compatibilizar o 

controle interno da cláusula penal (art. 413, CC) e o controle externo da 

cláusula penal (art. 478, CC) sem que se confunda o sentido da expressão 

“manifestamente execessiva” do art. 413 com a figura da onerosidade 

excessiva do art. 478 do Código Civil”187. 

E com razão o autor, são situações distintas e que podem, inclusive, incidir 

simultaneamente, não devendo confundir onerosidade excessiva com cláusula penal 

manifestamente excessiva.  

Nesse sentido, a cláusula penal pode ser revista com amparo na onerosidade 

excessiva, desde que preenchidos os pressupostos do artigo 478 do Código Civil, o que não 

exclui a incidência das regras previstas no artigo 413 do Código Civil, quais sejam, redução 

em razão do cumprimento parcial e da cláusula penal manifestamente excessiva, que serão 

tratados na sequência.  

Seção II - Controle interno 

Como adiantado, o controle interno passa, necessariamente, pela análise dos artigos 

412 e 413 do Código Civil. Se o controle externo está ligado a fatores que se situam fora da 

gênese da cláusula penal, o controle interno, ao contrário, é aquele sistematizado pelo 

legislador e que interfere na formação da própria cláusula penal, impondo limites e criando 

parâmetros específicos para o seu controle. 

Conforme exposto anteriormente, a incidência de um controle externo não exclui a 

incidência concomitante de um controle interno, tendo-se em vista que as hipóteses de 

incidência de um e de outro são diferentes, argumento corroborado com a edição do 

Enunciado 358 do Conselho da Justiça Federal, aprovado durante a IV Jornada de Direito 

Civil188. 

                                                           
187 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pp. 219-
220. 
188 Enunciado 358 do Conselho da Justiça Federal: “O caráter manifestamente excessivo do valor da cláusula 

penal não se confunde com a alteração de circunstâncias, a excessiva onerosidade e a frustração do fim do 

negócio jurídico, que podem incidir autonomamente e possibilitar sua revisão para mais ou para menos”. 
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As modalidades de controle interno são: a imposição de limite objetivo no valor da 

cláusula penal, consoante o artigo 412 do Código Civil; a redução proporcional e a vedação 

da pena manifestamente excessiva, ambas as hipóteses previstas no artigo 413 do Código 

Civil de 2002. A cada uma delas será dispensado tratamento pormenorizado nos itens que 

segue. 

a. Aplicação do artigo 412 do Código Civil 

O controle baseado na imposição de um limite máximo para a fixação da cláusula 

penal é regra que já existia no Código Civil de 1916, em seu artigo 920, mantida pelo 

legislador do Código Civil de 2002189-190. Muita controvérsia se deu em torno do tema. E 

isso porque a proibição de fixação de cláusula penal ad terrorem diminuiria, em princípio, a 

autonomia privada. 

Aliás, a vedação da cláusula penal ad terrorem foi um dos fundamentos adotados por 

OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR, e apoiado no presente trabalho, para concluir que inexiste 

uma função punitiva na cláusula penal, até porque, se o dano pelo incumprimento 

obrigacional coincidir com o valor da obrigação principal, não há espaço para o caráter 

punitivo da cláusula penal.  

Resta clara a posição de que inexiste uma função compulsório-punitiva da penal, 

fazendo verdadeira e escorreita cientificamente a linha defendida de que a cláusula penal 

exerce função única de pré-liquidação dos danos, dada a sua matriz indenizatória. 

Ainda sobre a imposição de um limite que viesse a corresponder com o valor da 

obrigação principal, no passado, o assunto gerou muita controvérsia. A pauta das discussões 

                                                           
189 Essa regra havia correspondente nas Ordenações Filipinas, em L. 4º T. 70, “das penas convencionaes, e 
judiciaes, e interesses, em que casos se podem levar”: “As penas convencionaes, que por convença das partes 
forem postas e declaradas nos contractos, não podem ser móres, nem crescer mais que o principal. E isto não 
somente haverá lugar, quando o devedor for obrigado a dar, ou entregar bens de raiz, ou móveis, ou semoventes, 
assi como scravo, cavalo, ou outra cousa semelhante, mas também quando fôr obrigado a alguma obra, ou 
feito, que promettesse fazer a tempo certo; porque em tal caso não  a fazendo ao tempo, a que se obrigou, deve 
ser estimada a obra, que houvera de ser feita, e quanto fôr a estimação, tanto poderá crescer a pena, e mais não” 
(cf. Código Filipino, ou, Ordenações e leis do reino de Portugal: recopiladas por mando d’el Rey D. Felipe 
I/por CÂNDIDO MENDES DE ALMEIDA, fac.-sim. da 14ª ed., segundo a primeira de 1963, e a nona, de Coimbra, 
de 1821, Senado Federal, Conselho Editorial, Brasília, 2012, p. 880).    
190 Tal disposição já estava aventada nas Consolidações das Leis Civis, em seu artigo 391, in verbis: “As penas 
convencionais são permittidas, mas não podem exceder o valor da obrigação principal; ou esta seja de dar, ou 
seja de fazer” (cf. AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS, Consolidação das Leis Civis, 3ª ed., Rio de Janeiro, H. 
Garnier, 1896, p. 274). 
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era baseada no risco de tornar inócua a autonomia dos contratantes, diante de uma manifesta 

interferência estatal que impunha limites na liberdade das partes na auto gerência das 

relações privadas. O próprio CLÓVIS BEVILÁQUA era crítico sobre esse ponto, cuja 

justificativa pautava-se pela restrição à liberdade das convenções191. 

Contudo, não foi esta a interpretação que prevaleceu na vigência do Código de 1916, 

muito menos a que prevalece atualmente, na vigência do Código Civil de 2002, com amparo 

nas lições de WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO192, JUDITH MARTINS-COSTA193, e 

GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER194. Com razão os autores acima citados ao 

defender a imposição de um limite na fixação do montante da cláusula penal. O contrário 

seria permitir a fixação de cláusulas penais ad terrorem, cujo objetivo único seria o de punir 

o devedor, escopo que não encontra amparo em uma cláusula penal indenizatória, que foi a 

opção do legislador e coaduna com a linha defendida neste trabalho.  

Por sua vez CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA sublinha que o comando do artigo 412, 

ao estatuir o limite para o valor da cláusula penal – no mesmo sentido que o artigo 920 do 

Código Civil de 1916 – é uma regra inócua, tanto porque (i.) interfere na autonomia privada; 

(ii.) o artigo seguinte – artigo 413 – permite a redução pelo juiz caso entenda ser ela 

excessiva; e (iii.) o artigo 416 que permite a indenização suplementar, pois o Código não 

veda a cumulação da cláusula penal em seu valor máximo, i.e., o valor da obrigação 

principal, com a possibilidade de complementar a indenização de acordo com o artigo 416 

                                                           

191
 “O limite imposto à pena por este artigo não se justifica. Nasceu da prevenção contra a usura, e é uma 

restrição à liberdade das convenções, que mais perturba do que tutela os legítimos interesses individuais. A 
melhor doutrina, neste assunto, é de plena liberdade seguida pelo Código Civil italiano, pelo português e pelo 
venezuelano” (cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua, vol. IV, 2ª 
tiragem, edição histórica, Rio de Janeiro, Editora Rio, 1976). 
192

 “Cumpre, todavia, vislumbrar no preceito, antes de tudo, legítima limitação aos pendores individualistas, 
que só têm olhos para os próprios interesses, sem a menor consideração pela outra parte, a cuja fragilidade se 
mostra impermeável e surda. Nosso direito positivo, em tal matéria, segue de perto moderna tendência social 
do direito. Semelhante assistência, como bem adverte RIPERT, não é piedade, mas justiça. Aquele que se 
mostra fraco, ainda que por culpa própria, tem direito de ser protegido” (cf. Curso de Direito Civil: Direito das 

Obrigações 1ª parte, vol. IV, 32ª ed., Saraiva, São Paulo, 2003, pp. 343-344). 
193 “A solução, para além de seu rigor científico, parece-nos atender à diretriz fundamental da justiça contratual: 
se parte, lesada pelo inadimplemento total, pode pedir a substituição da prestação da cláusula penal, é evidente 
que o valor da cláusula penal deve ser o mais próximo possível do valor da prestação. Não pode, por certo, 
ultrapassá-lo, pena de enriquecimento injustificado. Daí o “teto”, ou limite, estabelecido no art. 412” (cf. 
Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Salvio de 
Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 453). 
194

 “Críticas à parte, é claro o sentido do comando legal: evitar que a pré-fixação das perdas e danos supere o 
valor do negócio e possa vir a estimular o interesse do credor no descumprimento da avença, como fonte de 
enriquecimento ilegítimo” (cf. Código Civil Comentado, vol. IV, coord. Álvaro Villaça Azevedo, Atlas, São 
Paulo, 2008, pp. 396-397). 
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do Código Civil de 2002195. O mesmo discurso é defendido por NELSON ROSENVALD, ao 

afirmar que a manutenção do artigo 412, além de desnaturar a aplicação do artigo 413 do 

Código Civil de 2002, seria fruto da inércia do legislador que não o retirou do novel 

código196. 

Contudo, discorda-se dos autores a respeito de não ser necessária a manutenção do 

artigo 412 no Código Civil. E a razão é simples, pois o artigo 412 do Código Civil de 2002 

não tem o mesmo alcance que o artigo 413 do Código Civil. Seria muito comum, caso não 

existisse o artigo 412, situações concretas em que o valor exigido a título de cláusula penal, 

a despeito de superior ao valor da obrigação principal, nem por isso ser excessivo à luz do 

artigo 413 do Código Civil.  

São situações distintas que geram a aplicação ora do artigo 412, ora do artigo 413 do 

Código Civil. Assim, nem toda situação em que a cláusula penal esteja acima do valor da 

obrigação principal, será excessiva para aplicação do 413 do Código Civil de 2002, bem 

como podem existir situações em que o valor da cláusula penal esteja abaixo do valor da 

obrigação principal, e mesmo assim excessivo, à luz do artigo 413 do Código Civil.  

O excesso ao limite previsto no artigo 412 do Código Civil, explica NELSON 

ROSENVALD, será ineficaz contra o devedor197. 

                                                           

195
 “Em um ou outro caso, entretanto, a cominação imposta não pode exceder o valor da obrigação principal 

(Código Civil de 2002, art. 412). 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. Não 
é a defesa contra a usura que orienta a sua limitação, porque o mútuo é tratado como contrato típico, e pode 
comportar normas restritivas, como, aliás, aconteceu com o Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, que 
restringiu a pena convencional, para aquele contrato, no limite de 10% do débito. A disposição do art. 412 do 
Código Civil de 2002 é inócua, tendo em vista que o seguinte permite a redução equitativa pelo juiz, e o art. 
416 admite seja estipulada indenização suplementar. Tal como redigido, o artigo contém disposição de ordem 
pública, estatuindo a variação da pena em qualquer cifra, desde que não ultrapasse o valor da obrigação a que 
excede. Restou, porém, uma disposição vazia, já que o Código permite, às partes, sobrecarregar a cláusula 
penal coma indenização suplementar mesmo quando avençada no limite máximo” (cf. Instituições de direito 

civil: teoria geral das obrigações, v. II, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003, pp. 158-159). 
196 “Por outro giro, o art. 412 do Código Civil é inócuo e, provavelmente, mantém-se no Código pela força da 
inércia do legislador que, inadvertidamente, deferiu sobrevida ao art. 920 do Código Civil de 1916 [...] o 
dispositivo não só sacrifica qualquer forma de aplicação do art. 413 do Código Civil,  como aniquila a 
autonomia privada e institui uma cláusula de limitação de obrigação de indenizar” (cf. Cláusula Penal: a pena 

privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 225). 
197 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 220. 
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Uma cláusula penal fixada no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) no âmbito de 

uma obrigação que envolva o valor de R$ 100,00 (cem reais), não será excessiva pelo artigo 

413 (aplicado o juízo de equidade conforme será melhor desenvolvido), mas a diferença de 

R$ 10,00 (dez reais) será ineficaz contra o devedor, conforme o comando do artigo 412 do 

Código Civil. Por isso se defende a aplicação conjunta de ambos os dispositivos. 

Por isso, imperioso o convívio dos artigos 412 e 413 do Código Civil, já que ambos, 

cada qual por um fundamento, completam-se, e ajudam a afastar do sistema cláusula 

cláusulas manifestamente excessivas. 

Vale colacionar, ainda, que o limite previsto no artigo 412 do Código Civil não é o 

único a que está subordinada a cláusula penal. Esta é a regra geral, sendo que existem 

comandos legais específicos que atribuem outros limites, sendo o caso de sua aplicação nas 

dadas situações elencadas. É o caso da limitação prevista na Lei da Usura (art. 9º do Decreto 

22.626, de 7 de abril de 1933), Código de Defesa do Consumidor (art. 52, § 1º, da Lei 8.078, 

de 11 de setembro de 1990), e tantos outros198.  

b. Aplicação do artigo 413 do Código Civil 

O artigo 413 do Código Civil de 2002, implementado na onda das alterações nos 

ordenamentos modernos acerca da cláusula penal, possui dois núcleos normativos que fazem 

incidir sua aplicação no caso concreto, a saber, cumprimento parcial da obrigação com 

cláusula penal e valor manifestamente excessivo. Nas hipóteses acima, diz o artigo 413 do 

Código Civil, o julgador deverá ter em vista a natureza e a finalidade do negócio para reduzir 

equitativamente a pena convencional. 

Não é difícil notar que foi a grande inovação no tratamento legislativo dedicado à 

cláusula penal no Código Civil de 2002, que se encontra em harmonia com os novos 

propósitos do Código Civil, o que levou JUDITH MARTINS-COSTA a dizer que a introdução 

desta cláusula geral [artigo 413] “exprime as diretrizes da concretude, da equidade, e da 

socialidade no campo operativo do instituto da cláusula penal, constituindo em mais uma 

manifestação, no Direito das Obrigações, da diretriz constitucional da solidariedade 

                                                           

198
 Sobre o tema, confira WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, in Curso de Direito Civil: Direito das 

Obrigações 1ª parte, vol. IV, 32ª ed., Saraiva, São Paulo, 2003, pp. 344-345. 
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social”199. E no mesmo sentido NELSON ROSENVALD defende que a introdução do artigo 413 

no Código Civil prestigia o solidarismo constitucional200. 

Essa nova forma de pensamento jurídico, carregada de grande carga moral e 

consubstanciada na solidariedade nas relações civis, dá poderes ao julgador de, no caso 

concreto, afastar a autonomia das partes para corrigir abusos e excessos, de modo que a sua 

atuação esteja coerente com os ditames da justiça do conteúdo conforme explica JOSÉ DE 

OLIVEIRA ASCENSÃO: 

“O fundamento do direito foi historicamente encontrado na Justiça. De tal 

maneira que se entendia que quando a uma situação jurídica faltava a 

Justiça a própria juridicidade do contrato ficava inquinada. A Justiça 

concreta do conteúdo do contrato era assim a causa do contrato, numa das 

acepções possíveis que encontramos já. Neste caso não estaria em foco a 

Justiça abstrata, da ordem jurídica ou do tipo contratual, mas a Justiça 

consistente no equilíbrio das posições das partes”201-202. 

                                                           
199 Cf. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Salvio 
de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 458. 
200 “Portanto, a aptidão ou não do magistrado para intervir na economia contratual a ponto de reduzir penas 
excessivas implica preferência por uma ou outra concepção de justiça. Esse balanceamento foi realizado pelo 
legislador no art. 413 do Código Civil, de forma a prestigiar o solidarismo contratual sem pisotear o princípio 
da autonomia privada” (cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de 
Janeiro, 2007, p. 253). 
201 Cf. Direito Civil: Teoria Geral, Relações e situações jurídicas, v. III, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2010, p. 
205. 
202 E continua JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO para contextualizar como a justiça do conteúdo se apresenta na 
atual configuração do Código Civil Português (após ter vivido a crise causada pelo voluntarismo a partir do 
século XVIII), in verbis: “Em Portugal, as tentativas de correção não tiveram efeito antes de 1966, data do 
Código Civil. O Còdigo Civil não retomou em geral o instituto da lesão. Mas uma renovada preocupação 
substancial levará a que seja dada em vários lugares uma nova atenção ao equilíbrio substancial de posições 
jurídicas. Esta traduz-se em várias manifestações parcelares, de que são exemplos: 
- a usura (art. 282) 
- a relevância das alterações das circunstâncias (art. 4372) 
- os limites à execução das obrigações (arts. 566 e 829) 
- a proscrição de patos leoninos (art. 994) 
- a redução equitativa da cláusula penal (art. 812)” (cf. Cf. Direito Civil: Teoria Geral, Relações e situações 
jurídicas, v. III, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2010, p. 206). 
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Trata-se, evidentemente, da aplicação da equidade no seu sentido de humanização da 

justiça203-204-205, nas hipóteses em que a lei autoriza a sua aplicação, precisamente o que 

prevê o artigo 413 do Código Civil.  

Antes, porém, da vigência do Código Civil de 2002, autores como MUCIO 

CONTINENTINO206 e J.M. CARVALHO SANTOS207, influenciados por ordenamentos 

estrangeiros, já pregavam a possibilidade de se reduzir as cominações excessivas, 

enxergando, àquela época, uma necessária flexibilização da autonomia da vontade.  

Atualmente, muito se discute sobre o fundamento teórico para se permitir a aplicação 

da equidade no cálculo do novo valor da cláusula penal, i.e., qual a razão pela qual o 

legislador previu a possibilidade de se reduzir a cláusula penal quando manifestamente 

excessivo o seu valor. 

Para NELSON ROSENVALD208, a aplicação da equidade na redução do valor da cláusula 

penal é uma forma de coibir o abuso do direito do credor em fixar o valor da cláusula penal, 

a teor do artigo 187 do Código Civil.  

                                                           
203 “Os novos dispositivos relativos à responsabilidade civil, como já observado, invocam o princípio da 
equidade para várias situações especiais, outorgando ao juiz poderes para melhor condução ética da atividade 
jurisdicional. Diante da flexibilidade da lei, o juiz deve valer-se de arbítrio prudente e, sintonizado com a 
realidade social que o envolve, aplicar a equidade, em seu sentido maior de humanização da justiça, ao caso 
que lhe foi autorizado pela lei” (cf. MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO, in Indenização por equidade no novo 

Código Civil, São Paulo, Atlas, 2003, p. 88). 
204 “O conceito de equidade tomando-se por base as mais diversas fontes doutrinárias, é o de justiça no caso 
concreto, com a possibilidade de abrandamentos dos rigores da lei, de acordo com as peculiaridades deste caso. 
O juiz deve suavizar o rigor legislativo, levando em conta o caso concreto que está sub judice” (cf. JOSÉ 

FERNANDO SIMÃO, Locação e Propriedade Fiduciária, Atlas, São Paulo, p. 45). 
205 “A lei que recomenda a equidade, explícita ou implicitamente, de maneira a descer até à individuação, tal 
lei permite ao juiz a revelação do direito. Mas, como o termo ‘legislador’, aplicado ao juiz, não lhe dá arbítrio 
absoluto, deve ele ter em vista o sistema legislativo e a moral positiva (moral que impera em  dado tempo e 
logar) para deste modo revelar o que ‘descobriu’, mas nunca o que haja ‘criado’, arbitrariamente” (cf. 
AGOSTINHO ALVIM, Da equidade, Revista dos Tribunais, vol. 797, 2002, p. 770). 
206 “Sem pretender opinar nesse dissídio de doutrinas e legislações, pensamos que si a inspiração do legislador 
alemão nasceu de um altruísta sentimento de solidariedade social, de protecção aos fracos, ella está tocada na 
genialidade. Porque é Anatole France que o ensina: - <A piedade é o fundo do gênio, a piedade dos pobres 
actores que representam a tragédia cômica ou a comédia trágica do destino (204)” (cf. Da cláusula penal no 

direito brasileiro, Livraria Acadêmica Saraiva, São Paulo, 1926, p. 165). 
207 “O que é preciso convir é que o princípio da autonomia da vontade vai cedendo lugar, no campo das 
obrigações, aos preceitos de equidade (...) O que a lei não tolera é o excesso, mas teve o cuidado de esclarecer 
o que considera excesso, para que o juiz não tenha um arbítrio tal capaz de invalidar a convenção, 
preponderantemente sobre a vontade das partes” (cf. Código Civil Brasileiro Interpretado, v. 11, 9ª ed., Rio de 
Janeiro, Livraria Freitas Bastos, 1964, pp. 360-361). 
208 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 240. 
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OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR209 explica que a revisão da cláusula penal se dá com 

o desrespeito da causa-fim (causa finalis) do contrato.  

Para JUDITH MARTINS-COSTA210, o fundamento da modificação do valor da cláusula 

penal se dá com a aplicação do princípio da justiça corretiva.  

Por oportuno, a linha seguida por PINTO MONTEIRO parece ser igualmente adequada 

para delinear o fundamento teórica da redução da cláusula penal, trazendo-o para o abuso do 

direito211 em derrogação da boa-fé. Todas as teses apresentadas mostram-se consentâneas e 

adequadas para justificar a modificação do valor da cláusula penal manifestamente excessiva 

e possuem em comum a vedação de situações de iniquidade sob o manto da cláusula geral 

insculpida no artigo 413 do Código Civil, qual seja o fundamento teórico utilizado para tanto. 

No mesmo sentido que a solução proposta pelo artigo 412 do Código Civil, que 

implica a ineficácia da cláusula penal estipulada acima do valor da obrigação principal212, 

eventual excesso verificado na perspectiva da aplicação do artigo 413 revestir-se-á de 

ineficácia do excesso, justamente porque não atinge o sinalagma genético do contrato 213. 

Ainda sobre o artigo 413 do Código Civil, este autoriza o juiz a aplicar a equidade 

para a melhor conformação do caso concreto, como resultado da nova ordem inaugurada 

pelo Código Civil de 2002. Mas o Código Civil vai além. Embora confira poderes ao 

                                                           
209 Cf. Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no Direito Civil Brasileiro, 2006, p. 338. 
210 Cf. Comentários ao novo código civil: do inadimplemento das obrigações, vol. V, tomo II, coord. Salvio 
de Figueiredo Teixeira, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003, p. 462. 
211 “Não se trata, portanto, de uma questão de boa-fé na estipulação da cláusula penal – o que não implica, é 
óbvio, que esse seja um fator relevante -, mas, fundamentalmente, de averiguar se o credor, ao exercer o seu 
direito à pena, age de acordo com aquele princípio. O art. 812º surge, assim, como uma concretização específica 
do dever de agir de boa-fé, previsto no n.º 2 do art. 762.º. A lei pretende evitar, repete-se, um exercício abusivo 
do direito à pena, ainda que ela haja sido acordada em termos razoáveis.  Oferece, para tal, ao devedor, um 
meio próprio e específico – em face da proibição geral do abuso do direito, prescrita no art. 334.º -, que se 
traduz no poder conferido ao juiz de reduzir a pena e, assim, de contrariar a pretensão abusiva do credor. Daí 
numa palavra, que nos pareça ser o art. 812.º expressão do dever de agir de boa-fé (art. 762.º, n.º 2) e da 
proibição do exercício abusivo de um direito (art. 334.º). Razão por que nos parece que aquela norma poderá 
ser aplicada, como dissemos, a outro tipo de sanções, para lá da pena convencional, quando, na circunstância 
concreta, o seu exercício se apresente abusivo e a redução se afigure como mediada ajusta à situação” (cf. 
Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, pp. 732-734). 
212 Confira-se sobre esse ponto PONTES DE MIRANDA: “A cláusula penal com infração do art. 920 Código Civil 
ou do 9º do Decreto n.º 22.626 não é nula, é ineficaz para além do limite” (cf. Cf. Tratado de Direito Privado, 
Parte Especial, Tomo XXVI, Editor Borsoi, 1959, p. 71). 
213 Nesse sentido, confira-se NELSON ROSENVALD: “Determinada a validade da cláusula penal, é necessário 
examinar o exercício do direito à pena. Pode ocorrer de a pena não ser nula, tampouco anulável, mas carecer 
de eficácia, por ser exagerada em comparação com o prejuízo real do credor” (cf. Cláusula Penal: a pena 

privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 220). 
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julgador melhor aplicar a regra no caso concreto, guia-o a seguir o caminho da natureza e 

finalidade do negócio.  

O legislador poderia ter silenciado a esse respeito, conferindo verdadeiro cheque em 

branco ao julgador para valer-se de qualquer critério para modificar o valor da cláusula penal 

em um juízo de equidade, mas preferiu oferecer as balizas que terão de ser seguidas para 

aplicação do juízo equitativo, contra as quais não se é possível esquivar, sob pena de se 

permitir a existência de juiz legislador ou juiz ditador, nas palavras de AGOSTINHO ALVIM214. 

O estudo da natureza e finalidade do negócio é o estudo da aplicação do artigo 413 

do Código Civil. Demonstrar a natureza e a finalidade do negócio é justamente dizer quando 

a cláusula penal é excessiva e como ela poderá ser reduzida. Pouco se escreveu sobre o tema 

no Brasil, e os parâmetros utilizados em outros países, quer com fundamento na lei, como o 

ordenamento alemão215, quer fruto da construção doutrinária, embora de grande valia, não 

poderão ser aplicados cega e automaticamente, pois o Brasil é o único país – até onde se 

tenha conhecimento – que decidiu amarrar o julgamento equitativo às balizas da natureza e 

finalidade do negócio. 

Propõe-se, assim, que a natureza e finalidade do negócio sejam o norte a ser seguido 

para o adjudicador verificar se a cláusula é manifestamente excessiva e se houve o 

cumprimento parcial, bem assim seja o norte para conduzir a sua modificação. 

Ocorre que a expressão natureza e finalidade do negócio foi tratada de forma lateral 

no estudo do artigo 413 do Código Civil pela doutrina, que não oferece subsídios para a 

definição das expressões natureza e finalidade do negócio, crítica, essa, já demonstrada por 

GUSTAVO TEPEDINO em artigo dedicado ao tema216.  

                                                           
214 Cf. Da Equidade, Revista dos Tribunais, vol. 797, 2002, p. 770. 
215 “343. Si una pena en que se ha incurrido es extraordinariamente alta, puede ser reducida por sentencia a una 
suma adecuada, a petición del deudor. En el juicio de adecuación ha de tomarse en consideración todo interés 
legítimo del acreedor, no sólo el interés patrimonial. Depués del pago de la pena, la reducción está excluída. 
Lo mismo vale también, además de en los casos de los parágrafos  339 y 342, si alguien promete una pena para 
el caso de que realice u omita un acto” (Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor, Wolff, Martin, Derecho de 

obligaciones, apéndice, trad. do alemão para o espanhol por Carlos Melon Infante, Barcelona, Bosch, 1955, p, 
73). 
216  “No intuito de dar concreção ao preceito do Código Civil brasileiro, há de se analisar a dicção de que se 
valeu o legislador. Para tanto, a doutrina brasileira não oferece subsídios para a definição das expressões 
finalidade e natureza do negócio, de que trata o art. 413 do Código Civil” (cf. Notas sobre a cláusula penal 

compensatória, in Temas de Direito Civil, t. II, São Paulo, Renovar, 2006, p. 55). 
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E na linha do que sugere GUSTAVO TEPEDINO, entende-se por natureza do negócio 

jurídico a sua categoria, sua espécie. Trata-se da investigação da análise do tipo do negócio 

jurídico a que se está diante217. É, pois, negócio jurídico unilateral ou bilateral? Ultrapassada 

essa barreira, é necessário analisar se se está diante de contrato bilateral ou unilateral, 

oneroso ou gratuito, instantâneo ou continuado, civil ou empresarial ou de consumo, por 

tempo determinado ou indeterminado, preliminar ou não. São critérios, portanto, objetivos. 

E no que se refere à finalidade do negócio diz respeito à finalidade econômica da 

cláusula penal, àquilo que se está por detrás da fixação da cláusula penal218. Serviu, ela, de 

contrapartida a uma outra estipulação negocial, como, por exemplo, ausência de qualquer 

garantia real no contrato? Uma questão concorrencial de modo a não liberar determinado 

prestador a seu concorrente? Aqui, são critérios subjetivos e, portanto, mais difíceis de serem 

medidos. 

Feita essa introdução sobre o cenário em que foi pensado e introduzido o artigo 413 

do Código Civil, passa-se a analisar as situações em que a redução é permitida pelo 

ordenamento vigente. 

c.  Manifestamente excessivo 

Essa modalidade de controle interno está expressa no artigo 413 do Código Civil de 

2002, sob a forma de “redução equitativa” – da cláusula penal – “se o montante da 

penalidade for manifestamente excessivo”. 

A lei, já dizia CARLOS MAXIMILIANO219, não traz palavras inúteis. Manifestamente 

excessivo, portanto, é mais do que simplesmente excessivo. Nas palavras de PINTO 

                                                           
217 “Na esteira do mesmo raciocínio, deverá o magistrado levar em conta a natureza do contrato em exame, 
para aferir, mais uma vez, o impacto da resolução na frustração dos efeitos econômicos pretendidos [omissis] 
Natureza do negócio quer significar, portanto, tão-somente a espécie negocial, o tipo de contrato efetivamente 
celebrado pelas partes” (cf. GUSTAVO TEPEDINO, Notas sobre a cláusula penal compensatória, in Temas de 
Direito Civil, t. II, São Paulo, Renovar, 2006, pp. 56-57). 
218 “Assim, a noção de finalidade só pode significar a finalidade econômica a que as partes, por meio de 
determinado contrato, pretenderam atingir” (cf. GUSTAVO TEPEDINO, Notas sobre a cláusula penal 

compensatória, in Temas de Direito Civil, t. II, São Paulo, Renovar, 2006, p. 56). 
219 “Verba cum effectu, sunt accipienda: ‘Não se presumem, na lei, palavras inúteis’. Literalmente: ‘Devem-se 
compreender as palavras como tendo alguma eficácia’. As expressões do Direito interpretam-se de modo que 
não resultem frases sem significação real, vocábulos supérfluos, ociosos, inúteis. Pode uma palavra ter mais de 
um sentido e ser apurado o adaptável à espécie, por meio do exame do contexto ou por outro processo; porém 
a verdade é que sempre se deve atribuir a cada uma a sua razão de ser, o seu papel, o seu significado,  a sua 
contribuição para precisar o alcance da regra positiva. Este conceito tanto se aplica ao Direito escrito, como 
aos atos jurídicos em geral, sobretudo aos contratos, que são leis entre as partes. Dá-se valor a todos os 
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MONTEIRO, não bastaria uma mera superioridade da pena em relação ao dano para se 

caracterizar a hipótese coibida pelo ordenamento220-221. 

Mas como identificar o que seria manifestamente excessivo? A resposta dar-se-á em 

partes. 

O termo excesso (e suas variações) é um conhecido de longa data no ordenamento 

brasileiro e nos ordenamentos estrangeiros aqui elencados, sendo pertinente, a esta altura, 

debruçar-se sobre o vocábulo. 

No Código Civil de 1916 o termo excesso (e suas variações, excessivo, excessiva, 

excessivamente) foi repetido 11 vezes, tendo lugar nos artigos 615, § 1º, 706, 927, 1.226, 

inciso IV, 1.306, 1.312, 1438, 1.468, 1.587 e 1.727, § 1º. No Código Civil de 2002 o termo 

excesso (e suas variações, excessivo, excessiva, excessivamente,) foi repetido 22 vezes, nos 

artigos 156, 413, 478, 480, 500, 572, 575, 621, 625, 678, 944, 1.015, 1.082, inciso II, 1.101, 

1.272, 1.268, 1.341, 1.385, 1.443, 1.792, 1.968, 2.007.  

O mesmo raciocínio, agora aplicado ao vocábulo manifestamente. No Código Civil 

de 1916, apenas uma ocorrência no artigo 1.669. No Código Civil de 2002, a palavra 

manifestamente aparece em 4 oportunidades, quais sejam, artigos 157, 187, 413, 575 e 1.902.  

                                                           

vocábulos e, principalmente, a todas as frases, para achar o verdadeiro sentido de um texto; porque este deve 
ser entendido de modo que tenham efeito todas as suas provisões, nenhuma parte resulte inoperativa ou 
supérflua, nula ou sem significação alguma” (cf. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª ed., Forense, Rio de 
Janeiro, 1981, pp. 250-251). 
220 “Não basta, porém, uma mera superioridade da pena em relação ao prejuízo. Sendo ela estipulada a título 
indemnizatório, a sua índole de indenização forfaitaire justifica que pequenas variações não deem lugar à 
redução; sendo acordada como sanção compulsória, a eficácia da mesma pressupõe, igualmente, que só em 
casos de evidente e flagrante desproporção haja lugar a um controlo judicial. É necessário, no dizer de 
Carbonnier, que essa desproporção saute aux yeux” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 
1990, p. 742). 
221 “Posto isso, passemos a analisar os requisitos que condicionam a redução propriamente dita: o tribunal só 
poderá reduzir a pena, de acordo com a equidade, caso ela seja manifestamente excessiva, ainda que por causa 
superveniente, tenha a obrigação sido ou não parcialmente cumprida. O que significa, a nosso ver, que o art. 
812.º faz depender a redução, quer de requisitos de ordem objectiva, quer de ordem subjectiva. Além da 
expressa referência à equidade - que reputamos constituir o pressuposto decisivo -,  a própria fórmula por que 
optou o legislador – pena ‘manifestamente excessiva’ – mostra que não bastará a sua mera superioridade, maior 
ou menor, em face do dano efectivo, para legitimar, per se, a redução, antes terá o tribunal de ponderar outro 
tipo de factores, entre os quais alguns que revestem uma índole subjectiva, para saber se, e em que medida, a 
pena constitui um excesso e traduz um exercício abusivo, pelo credor, do direito à pena. O que implica, a 
mesmo tempo, que o tribunal tenha de apurar a finalidade com que a pena foi estipulada, ou seja, a espécie 
prevista pelo pelos contraentes, uma vez que a pena poderá não ser ‘manifestamente excessiva’, se houver sido 
determinada por um intuito compulsório, mas já poderá sê-lo, todavia, se ela tiver sido acordada a título de 
mera liquidação prévia do quantum respondeatur”  (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 
1990, pp. 739-740). 
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Confrontando as informações acima, em apenas duas oportunidades foi localizada a 

locução manifestamente excessivo, sendo as duas no Código Civil de 2002, nos artigos 413 

e 575222.  

Segundo o dicionário HOUAISS da língua portuguesa, excessivo é um adjetivo que 

pode significar atributo daquilo (1) que excede, que sobra (2) que é exagerado, desmedido223. 

Há sútil diferença entre os sentidos que podem ser empregados ao vocábulo excessivo, 

cabendo ao segundo sentido maior fecha de desproporcionalidade. Ainda de acordo com o 

dicionário HOUAISS, manifesto224, aqui empregado como adjetivo, constitui qualidade 

daquilo (1) que não pode ser contestado, oculto ou dissimulado; claro, evidente, flagrante, 

inegável, notório, patente, (2) que pode ser percebido, que se revela por evidências, 

sintomas225.  

A interpretação gramatical do termo manifestamente excessivo pode sugerir situações 

de claro exagero. Na leitura do artigo 413 do Código Civil de 2002, um claro exagero na 

fixação do montante da cláusula penal exigida pelo credor. Na leitura do artigo 575, claro 

exagero no arbitramento do aluguel pelo proprietário. Nos demais artigos, não se encontrou 

o emprego dos vocábulos no mesmo sentido que empregado nesses dois artigos.  

Da leitura de diversos estudos acerca do tema, também não se chega a conclusão 

satisfatória de como identificar situações de claro exagero ou situações de manifesto 

excesso226 ou, como prefere JOÃO CALVÃO DA SILVA, excesso extraordinário ou 

desproporção evidente227, já que essa é a justa medida para autorizar a aplicação do artigo 

                                                           
222 Art. 575. Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel 
que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. 
Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo 
sempre em conta o seu caráter de penalidade. 
223 Cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ANTONIO HOUAISS e MAURO DE SALLES VILLAR, Rio de 
Janeiro, Objetiva, 2009, p. 854. 
224 Na ausência do advérbio manifestamente. 
225 Cf. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, ANTONIO HOUAISS e MAURO DE SALLES VILLAR, Rio de 
Janeiro, Objetiva, 2009, p.1235. 
226 Nesse sentido, NELSON ROSENVALD afirma que “não é qualquer excesso da pena que será redutível. Isso 
significaria uma excessiva intervenção na autonomia privada. Só o excesso manifesto é passível de moderação. 
Se assim não fosse, ou seja, se o mero excesso já gerasse redução, estaríamos  desnaturando a figura da cláusula 
penal a ponto de convertê-la em uma cláusula de limitação de obrigação de indenizar” (cf. Cláusula Penal: a 

pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 225). 
227

  “ A decisiva condição legal de intervenção do tribunal é, por conseguinte, a  presença, ao tempo da sentença, 
de uma cláusula manifestamente excessiva – não basta uma cláusula excessiva, cuja pena seja superior ao dano  
-, de uma cláusula cujo montante desmesurado e desproporcional ao dano seja de excesso manifesto e evidente, 
numa palavra, de excesso extraordinário, <<enorme>>, que <<salte aos olhos>>. Tem de ser, portanto, uma 
desproporção evidente, patente, substancial e extraordinária, entre o dano causado e pena estipulada, mas já 
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413 do Código Civil e, consequentemente, permitir a intervenção do terceiro adjudicador 

para modificar o valor da cláusula penal. 

Algumas soluções apresentadas pela doutrina para auxiliar na identificação da 

cláusula penal manifestamente excessiva não se sustentam à luz das peculiaridades da 

natureza indenizatória da cláusula penal no ordenamento jurídico brasileiro, conforme 

definido na primeira parte deste trabalho. 

Assim, discorda-se de NELSON ROSENVALD não apenas por sustentar que tanto a 

cláusula penal indenizatória como a cláusula penal strictu senso estariam regidas pelos 

artigos 408 a 416 do Código Civil228, pois se defende a natureza unicamente indenizatória 

nesta dissertação, mas também porque vincular o caráter manifestamente excessivo da 

cláusula penal indenizatória à constatação do dano desnatura a cláusula penal (mesmo que a 

redução não seja na exata medida do dano). A uma, porque se trata de presunção absoluta 

de dano. A duas, porque o dano não é critério fixado no artigo 413 do Código Civil para 

aplicação do juízo equitativo, que estatui a natureza e a finalidade do negócio para balizar o 

juízo de equidade, mas não o dano.  

Confira-se o entendimento de NELSON ROSENVALD a esse respeito: 

“Percebe-se que o grau de redução da pena está umbilicalmente atrelado 

ao intuito do escopo dos contratantes quando estipulam a cláusula penal. 

Qualificada como compulsória, o juiz terá especial consideração para com 

o interesse do credor; já em matéria de pena indenizatória, a atenção deve 

ser voltada ao valor do dano efetivo. No primeiro caso, apenas flagrantes 

desproporções determinarão a redução da pena, sob pena de supressão de 

sua eficácia coercitiva; no segundo caso, pequenas diferenças não serão 

suficientes para a intervenção moderadora do magistrado, sob pena de 

                                                           

não a ausência do dano em si” (cf. Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para Exame 
do Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 
Coimbra, 1987, p. 274). 
228 “Nessa linha de raciocínio, seja qual for a motivação da estipulação da cláusula penal, reparação ou sanção, 
para fins de qualificação de regime, nada muda em sua modelagem jurídica e nas consequências práticas 
decorrentes do ilícito negocial. As repercussões serão invariavelmente aquelas elencadas abstratamente nos 
arts. 408 a 416 do Código Civil” (cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio 
de Janeiro, 2007, p. 299). 



96 

 

ofender a álea que é inerente a qualquer prefixação de danos em 

comparação com o prejuízo final”229. 

A mesma solução foi apresentada por ANTONIO PINTO MONTEIRO, ou seja, deve-se 

modificar a cláusula de fixação antecipada de indenização, em casos de manifesto excesso, 

pautando-se pelo dano real sofrido pelo credor, in verbis: 

“Assim, enquanto a pena estipulada a título indemnizatório o grau de 

divergência entre o dano efectivo e o montante pré-fixado assume 

importância decisiva, o mesmo não sucederá quando se trate  de uma pena 

convencionada como sanção compulsória. Neste último caso, com efeito, 

não será o prejuízo real o factor mais importante a considerar, antes o 

interesse do credor ao cumprimento” 

A solução acima foi dada em cenário semelhante ao do Código Civil de 2002 que, de 

acordo o que se tem defendido até o momento, regra apenas a cláusula de fixação antecipada 

de indenização, tal qual o Código Civil Português230.  

Semelhante, mas não idêntico.  

Pelo fato de o Código Civil Português não indicar as balizas do juízo equitativo, como 

o fez o legislador brasileiro, entende-se que outros critérios podem - e devem - ser utilizados 

nesse juízo de equidade. Ocorre que no Brasil o terceiro adjudicador está adstrito à natureza 

e finalidade do negócio, o que torna única a solução encontrada pelo legislador brasileiro231, 

de um lado, e permite, de outro, que o julgador português possa se valer do dano como 

                                                           
229 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pp. 230-
231. 
230 “Pelo contrário, parece-nos que a fisionomia da cláusula penal, à luz da noção e do regime fixados no 
Código, se ajusta, perfeitamente, ao perfil da cláusula de fixação antecipada da indemnização” (cf. ANTÓNIO 

PINTO MONTEIRO, p. 589). 
231 “Muito interessante, a este respeito, é, actualmente, o art. 413.º do (novo) Código Civil brasileiro, ao 
consagrar a redução equitativa da pena, quer em caso de cumprimento parcial, quer no caso de ela ser 
manifestamente excessiva, ‘tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio’” (cf. ANTÓNIO PINTO 

MONTEIRO, Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do Credor, Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, Ars Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, 
vol. II, org. Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2008, p. 517). 
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critério norteador do juízo de equidade previsto no artigo 812º, 1º, do Código Civil 

Português232. 

Ora, não há uma fórmula para se chegar na exata medida da aplicação do artigo 413 

do Código Civil, e até mesmo a forma com que os julgamentos por equidade são delineados 

em ordenamentos estrangeiros não se adequam perfeitamente ao caso brasileiro por conta 

das balizas estabelecidas pelo legislador.  

Estabelecimento de critérios ou índices de índole quantitativas também não prestam 

à tarefa de identificação de situações de manifesto excesso como adverte ANTÓNIO PINTO 

MONTEIRO233. Restam ao aplicador do direito, todavia, as peculiaridades do caso concreto, 

ou melhor, um julgamento de equidade que o artigo autoriza sua aplicação, à luz da natureza 

e finalidade do negócio. 

Ciente da impossibilidade de se parametrizar de maneira quantitativa toda a situação 

que o operador do direito pode se confrontar, o que se pretende nas linhas abaixo não é 

alcançar a universalidade de situações, proposta que se presta impossível, mas sim sugerir 

que a régua para se medir o que é manifestamente excessivo em dado negócio jurídico deve 

ser diferente quando comparada com outro negócio jurídico, respeitado, por óbvio, as 

peculiaridades do caso concreto. 

Longe de pretender alcançar a universalidade de situações possíveis e, ainda mais 

longe de conferir critérios fixos e imutáveis, propõe-se sejam aventadas as seguintes 

ponderações para se avaliar se aquela determinada cláusula penal é (ou não)  manifestamente 

excessiva, consoante alguns critérios que passam a ser sugeridos.  

 

                                                           

232
 Art. 812º, 1, do Código Civil Português: “A cláusula penal pode ser reduzida pelo tribunal, de acordo com 

a equidade, quando for manifestamente excessiva, ainda que por causa superveniente; é nula qualquer 
estipulação em contrário”. 
233 “Trata-se, com efeito, de uma questão que dificilmente se compadecerá com o estabelecimento de critérios 
ou índices de índole quantitativa. Perante a superioridade determinada da pena, o juiz só poderá concluir pelo 
seu carácter ‘manifestamente excessivo’ após ponderar uma série de outros factores, à luz do caso concreto, 
que um julgamento por equidade requer” (Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do Credor, Boletim da 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ars Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 
António Castanheira Neves, vol. II, org. Jorge de Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de 
Faria Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 518). 
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d. Manifestamente excessivo à luz da natureza do negócio 

Como adiantado nos itens precedentes, encontrar a exata medida que autoriza a 

intervenção do terceiro adjudicador a modificar o valor da cláusula penal é tarefa que apenas 

um juízo equitativo pode lograr êxito, dadas as peculiaridades (leia-se, natureza e finalidade) 

daquele determinado negócio jurídico. 

De acordo com a natureza do negócio jurídico – ensina GUSTAVO TEPEDINO – 

diferente será a repercussão da rescisão culposa da avença, razão pela qual seu estudo 

impacta diretamente na mensuração do valor da cláusula penal234.  

Nada mais acertado, porque cláusula penal, como afirmado ao longo deste estudo, 

afigura-se como pré-fixação do valor da indenização. E isso quer dizer que os efeitos da 

rescisão ou resolução culposa podem ter maior alcance em um dado negócio jurídico ao ser 

comparado com outro. 

Identificar a natureza de um determinado negócio jurídico implica, necessariamente, 

trazer para este trabalho uma breve visão sobre a classificação dos negócios jurídicos (em 

unilaterais ou bilaterais), com indicação de suas características determinantes, mas apenas 

na exata medida em que o recorte for necessário para colocação do problema. Na sequência 

- e com a mesma ressalva acima - o artigo 413 do Código Civil de 2002 será enfrentado 

consoante classificação dos tipos contratuais, valendo-se, neste estudo, apenas das 

classificações que são adequadas para a exata colocação do problema. 

Uma vez indicadas as características determinantes de cada negócio, indicar-se-á 

uma gradação para aplicação do artigo 413 do Código Civil de 2002. Essa gradação será 

dividida em dois grupos. Em um primeiro grupo serão indicadas situações em que o terceiro 

adjudicador aplicará o comando do artigo 413 com maior rigor. No segundo grupo, serão 

indicadas situações em que a aplicação dar-se-á com menor rigor. Explica-se. 

Por se tratar de situações em que a intervenção do terceiro adjudicador dar-se-á de 

acordo com as características do caso concreto, tendo-se em vista a natureza a e a finalidade 

                                                           
234 “Por outro lado, de acordo com a natureza do contrato, diversa será a repercussão da rescisão contratual 
para a parte prejudicada com o seu desfazimento culposa, circunstância que, por isso mesmo, não poderá deixar 
de ser levada em conta pelo intérprete” (cf. Notas sobre a cláusula penal compensatória, in Temas de Direito 
Civil, t. II, São Paulo, Renovar, 2006, p. 57). 
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do negócio, não é possível indicar parâmetros exatos de identificação do manifesto excesso. 

Por exemplo, não é possível afirmar de antemão se em contratos empresariais de 

transferência de tecnologia eventual cláusula penal que alcançasse 80 % do valor da 

obrigação principal em caso de descumprimento da cláusula de exclusividade seria 

manifestamente excessiva. Como igualmente não é possível afirmar que em eventual 

contrato de compra e venda de veículo automotor entre particulares uma cláusula penal de 

40 % do valor da obrigação principal em decorrência da não transferência da titularidade do 

veículo junto aos órgãos de trânsito seria manifestamente excessiva.  

Contudo, analisando-se duas situações hipotéticas, é possível concluir que a 

identificação do manifesto excesso em um caso é mais evidente quando comparada com 

outro caso. E, assim, poder indicar que em determinados negócios jurídicos, consideradas 

suas características, deverá haver maior ou menor rigor na aplicação do artigo 413 do Código 

Civil.  

Nesse cenário, a primeira classificação que se propõe diz respeito a negócios 

jurídicos, se unilaterais ou bilaterais e, assim, como será analisada a cláusula penal de acordo 

com as proposições indicadas. 

Negócio jurídico unilateral, por definição, é “o que se perfaz com uma só declaração 

de vontade”235, enquanto isso, negócio jurídico bilateral “se diz aquele para cuja constituição 

é necessária a existência de duas declarações de vontade coincidentes”236. Exemplo clássico 

de negócio jurídico unilateral é o testamento. Entende-se por testamento, de acordo com 

PONTES DE MIRANDA, como “o negócio jurídico unilateral, de última vontade, pelo qual 

alguém, nos limites da lei, e para depois de sua morte, dispõe seus bens, no todo ou em parte, 

ou algo determina para efeitos jurídicos”237. Trata-se de negócio jurídico unilateral porque 

basta a vontade do testador para que o negócio irradie efeitos jurídicos238. 

                                                           
235 Cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. I, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 
496. 
236 Cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. I, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, p. 
496. 
237 Cf. Tratado de Direito Privado, t. 56, 1ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 1972. 
238 Segundo JOSÉ FERNANDO SIMÃO e FLÁVIO TARTUCE, testamento é negócio jurídico unilateral “porque se 
aperfeiçoa com uma única vontade. Basta a vontade do declarante (testador) para que o negócio produza efeitos 
jurídicos. A aceitação ou renúncia dos bens deixados manifestada pelo beneficiário do testamento é irrelevante” 
(cf. Direito Civil: Direito das Sucessões, v. VI, 3ª ed., São Paulo, Método, 2010, p. 296. 
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As disposições testamentárias, para que não existam dúvidas, podem ir além da mera 

disposição patrimonial. Quer dizer, o conteúdo essencial do testamento é a disposição 

patrimonial, o que não impede, contudo, que existam declarações acessórias como afirma 

ITABAIANA DE OLIVEIRA239. Acerca do limite dessas disposições testamentárias, sejam as 

disposições propriamente ditas, sejam as disposições acessórias (que vão além de 

disposições patrimoniais), entende-se que é a ordem pública240.  

Muito se questiona se, dentre as matérias que podem ser inseridas em testamentos, 

poder-se-iam incluir cláusulas penais. A questão é controversa. E concluir ou não pela 

possibilidade de se veicular cláusulas penais em testamentos impacta diretamente em que 

medida o terceiro adjudicador poderia estaria autorizado a modificar o valor da cominação 

à luz do artigo 413 do Código Civil, se é que se está diante de uma cláusula penal no sentido 

aqui defendido. 

Muitos autores entendem pela possibilidade de serem incluídas cláusulas penais no 

bojo das disposições testamentárias. No Brasil, podem ser citados MÚCIO CONTINETINO, 

CLÓVIS BEVILÁQUA, PONTES DE MIRANDA e WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO. 

MÚCIO CONTINENTINO, muito possivelmente o autor que teve a primeira monografia 

publicada sobre cláusula penal no Brasil, assevera que os princípios disciplinadores da 

cláusula penal não sofrem derrogações pelo fato de estar inserida em testamento241, mas faz 

a ressalva de que o tema deveria ser debruçado à luz da sucessão testamentária, e não no 

campo do direito das obrigações. 

                                                           
239 “Podem-se, contudo, fazer declarações acessórias, embora não sejam propriamente testamentárias, em que 
o testador afirme outras manifestações de última vontade, tais como a nomeação de tutor para filhos ou netos, 
e o reconhecimento dos filhos ilegítimos” (cf. Tratado de Direito das Sucessões, v. II, 4ª ed., São Paulo, Max 
Limonad, 1952, p. 428) 
240 “É claro que a vontade não será absoluta, mas sim explicitada dentro de limites previstos pela lei, que, caso 
inobservados, podem gerar vícios insanáveis e a nulidade do ato de última vontade. Como se sabe, o princípio 
da autonomia privada, que rege a vontade da pessoa humana, vem encontrando limites previstos na legislação, 
principalmente em normas de ordem pública” (cf. JOSÉ FERNANDO SIMÃO e FLÁVIO TARTUCE, Direito Civil: 

Direito das Sucessões, v. VI, 3ª ed., São Paulo, Método, 2010, p. 296. 
241 “Quizemos apenas descortinar o assumpto, mais adequado ao estudo da successão testamentária do que ao 
das obrigações. Tambem os princípios disciplinadores da cláusula penal não soffrem derrogações pelo facto de 
ser o testamento, em vez de convenção o título princípal ao qual accede a cláusula penal. Conhecidos elles, as 
hypotheses se decidirão na sua conformidade” (cf. Da Cláusula Penal no Direito Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 
1926, p. 227). 
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Na mesma época, CLÓVIS BEVILÁQUA assinala pela possibilidade de serem fixadas 

cláusulas penais em testamentos para reforçar a obrigação dos herdeiros em pagar o legado, 

fazendo a única ressalva de que as penas convencionais são mais comuns em contratos242.  

PONTES DE MIRANDA entende como possível a inclusão de cláusulas penais no 

testamento em si, sem ressalvas243. 

Por fim, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO aduz que a cláusula penal em 

testamentos não apenas seria possível, como também serviria de estímulo para o herdeiro 

fielmente satisfazer o legado244. 

Para referidos autores, aplicar-se-ia a cláusula penal, sem ressalvas, no bojo das 

disposições testamentárias. Contudo, discorda-se da posição defendida e, pode-se dizer, 

dominante. Já foi afirmado por diversas vezes que a cláusula penal possui natureza jurídica 

exclusivamente indenizatória, tendo como função única a pré-fixação do dano.  Se cláusula 

penal nada mais é que um acordo sobre o montante a ser pago em caso de eventual 

descumprimento, quer total, quer parcial, das obrigações ajustadas, como fixa-lo de maneira 

unilateral?  

A resposta é negativa, já que o testamento é um negócio jurídico unilateral como 

exposto acima. E justamente por depender de uma única manifestação de vontade para 

irradiar efeitos, não há que se cogitar em acordo ou convenção sobre pré-fixação de danos, 

por acordos ou convenções prescindem de mais de uma manifestação de vontade, razão pela 

qual são exclusivos de negócios jurídicos bi ou plurilaterais. O raciocínio esposado é também 

opinião defendida por ANTÓNIO PINTO MONTEIRO, o qual conclui pela incompatibilidade 

entre a figura jurídica da cláusula penal e o testamento, especialmente por conta da falta de 

                                                           
242  “Cláusula penal é um pacto accessório, em que se estipulam penas ou multas, contra aquelle que deixar de 
cumprir o acto ou facto, a que se obrigou, ou, apenas, o retardar. Ainda que mais commum nos contratctos, de 
onde o nome de pena convencional, também é possível nos testamentos, para reforçar a obrigação do herdeiro, 
de pagar o legado. Por esta razão o seu logar é, antes, na parte da theoria geral nas obrigações do que na dos 
contractos” (cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua, vol. IV, Rio de 
Janeiro, Livraria Francisco Alves, 1919, pp. 68-69). 
243 “Nada obsta a que, como estímulo para o cumprimento, se aponha ao modus a cláusula penal: a cláusula 
penal não tem, hoje, o caráter romano” (cf. Tratado de Direito Privado, t. 56, 1ª ed., Rio de Janeiro, Borsoi, 
1972, p. 280). 
244 “Apesar de mais frequente nos contratos, sobretudo naqueles cuja pontual execução se torne de absoluta 
necessidade para os contratantes, pode a cláusula penal ser também inserida em outros atos jurídicos, como o 
testamento, a fim de estimular o herdeiro à fiel satisfação do legado” (cf. Curso de Direito Civil, v. IV, 32ª ed., 
São Paulo, Saraiva, 2003, p. 335). 
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consentimento na sua estipulação, reconhecendo, de outra monta, a possibilidade de serem 

cominadas penas privadas pelo testador245. 

Para aqueles que defendem a possibilidade de se fixar cláusula penal em testamento, 

o raciocínio fica coeso ao se adotar a perspectiva tradicional da cláusula penal – e majoritária 

– segundo a qual a cláusula penal, em sua estrutura, possui tanto o caráter indenizatório de 

pré-fixação dos danos, como também o caráter punitivo, de coerção. Fazendo a leitura sob 

esse viés, há coesão em se concluir pela fixação de cláusulas penais nessas situações, com o 

escopo puramente punitivo. Essa, contudo, não é a linha defendida por este trabalho, que 

coaduna ter a cláusula penal natureza jurídica indenizatória, razão pela qual adota-se a 

impossibilidade de se pré-liquidar danos em negócios jurídicos unilaterais.  

PONTES DE MIRANDA também defende a inclusão de cláusula penal em testamento 

por conta da possibilidade de se veicular um instrumento contratual dentro do testamento, 

conforme já adiantado. É possível inferir, contudo, que PONTES DE MIRANDA, muito 

influenciado pela doutrina estrangeira, estaria narrando a hipótese de serem incluídas 

cláusulas penais em testamentos de mão comum ou conjuntivos246. Ora, em caso de 

testamento de mão comum, pode-se, em tese, enxergar a hipótese de o testamento 

contemplar um contrato quando se tratar de testamento conjuntivo recíproco. Corrobora 

ainda essa linha de entendimento quando se verificar que o testamento conjuntivo é de todo 

aceito no ordenamento jurídico alemão247, objeto de estudo de PONTES DE MIRANDA. Diante 

                                                           
245 “A indispensabilidade de um consentimento prévio do contraente obrigado à prestação da pena leva-nos a 
concluir, igualmente, pela impropriedade e inadequação do termo clausula penal testamentária, com que 
frequentemente se depara” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 82). E ainda “O 
que acaba de dizer-se não significa, contudo, que as situações apontadas, tradicionalmente, como possíveis de 
serem objecto de uma cláusula penal testamentária, não possa, efectivamente, ser sancionadas com uma pena, 
que será, assim, tal como a cláusula penal, também de natureza privada” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, 
Coimbra, Almedina, 1990, p. 83). 
246 Sobre testamentos de mão comum, socorre-se à ITABAIANA DE OLIVEIRA, que ensina: “o testamento 
conjuntivo ou de mão comum tinha três modalidades, e assim era: a) simultâneo – quando os cônjuges 
dispunham em favor de um terceiro; b) recíproco – quando os cônjuges se instituíam um ao outro; e c) 
correspectivo – quando a disposição, ou recíproca ou a favor das pessoas conjuntas de um, era determinada em 
retribuição da disposição d outro cônjuge. Proibição do testamento de mão comum, O Cód. Civil, no art. 1630, 
proibiu o testamento conjuntivo, ou de mão comum, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo; sem obstar, 
entretanto, que, em atos separados, os cônjuges façam liberalidades recíprocas ou mútuas, ou em favor de 
terceiros” (cf. Tratado de Direito das Sucessões, v. II, 4ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1952, pp. 393 – 394). 
247 “As liberalidades recíprocas ou mútuas, feitas nos testamentos conjuntivos, em que assumiam o caráter de 
pactos mistos irrevogáveis, tornavam-se incompatíveis com o princípio da revogabilidade do testamento; em 
dai, o motivo que levou o legislador brasileiro a proibis esses testamentos, que foram banidos de nosso direito 
consuetudinário, a exemplo dos demais povos cultos. Excetuam-se os códigos civis alemão (art. 2.265) e o 
austríaco (arts. 583 e 1.248), que admitem o testamento de mão comum entre os cônjuges, e o venezuelano 
(art. 824), que o permite sem perda da revogabilidade” (cf. ITABAIANA DE OLIVEIRA, Tratado de Direito das 

Sucessões, v. II, 4ª ed., São Paulo, Max Limonad, 1952, p. 394). 
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da impossibilidade de serem concebidos testamentos conjuntivos à luz da legislação 

brasileira, por mais esse motivo, entende-se pela impossibilidade de fixação de cláusula 

penal em testamentos. 

Questiona-se, nesse momento, se existiria a possibilidade, vedada a utilização da 

cláusula penal, de se instituir certa penalidade aos herdeiros, como forma de cumprir legado 

ou desestimular o questionamento jurídico da partilha. A resposta é positiva, mas tal figura 

não a cláusula penal delineada no Código Civil de 2002 e, consequentemente, não está 

adstrita aos critérios de modificação da cláusula penal previstos nos artigos 412 e 413 do 

Código Civil de 2002. 

ORLANDO GOMES explica que pode existir em testamentos o estabelecimento de uma 

pena a ser imposta ao herdeiro ou legatário que impugnar disposições testamentárias ou 

atacar o testamento, privando-os dos legados ou vantagens a que teriam direito248. A tal 

cláusula o autor atribui o nome de cláusula privatória, que não é e não se confunde como 

cláusula penal, pois se afigura, na verdade, como pena privada, sentido que há muito não 

pode ser atribuído à cláusula penal. 

CARLOS MAXIMILIANO igualmente escreve sobre a validade das cláusulas privatórias 

ou cassatórias insertas em testamentos, desde que adstritas a questões de ordem privada, não 

fazendo qualquer conexão entre tais cláusulas e as cláusulas penais.  

Não há algum problema em fixar verdadeira penalidade contra quem, por exemplo, 

questionar o testamento. E também não há alguma vedação em determinar que a pena será 

do valor do quinhão hereditário (ressalvada a legítima). Essas penalidades, chamadas por 

ORLANDO GOMES e CARLOS MAXIMILIANO de cláusulas privatórias ou cassatórias, em nada 

se confundem com a cláusula penal, sendo inaplicável, via de consequência, o que dispõe o 

Código Civil sobre o tema em seus artigos 408 e 416. As cláusulas privatórias são, na 

verdade, verdadeiras penas privadas, florescendo o sentido de punição propriamente dito.  

                                                           

248
 “A pena a ser imposta ao herdeiro ou legatário que impugnar disposições testamentárias ou atacar o 

testamento é a privação dos legados e vantagens a que teria direito. Tal é a sanção específica da cláusula 
privatória, que o testador estabeleceu retamente ao limitá-la a benefícios compreendidos na sua liberdade de 
testar. O testador deixou intactas as legítimas, limitando-se a decretar a perda eventual do que poderia ter 
deixado de legar sem dar explicação alguma (CC, art. 1.725)” (cf. Novas Questões de Direito Civil, 2ª ed., São 
Paulo, Saraiva, 1988, p. 367). 
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Fixa-se, nesse sentido, uma das premissas do presente estudo, que é a impossibilidade 

de serem fixadas cláusulas penais em negócios jurídicos unilaterais, o que foi demonstrado 

com a análise do testamento, representante desta categoria. Dentro da categoria dos negócios 

jurídicos bilaterais, afigurando-se o contrato como maior expoente, passa-se a conferir 

critérios para verificar se a cláusula penal estipulada naquele caso concreto é (ou não) 

manifestamente excessiva. 

A classificação seguida não privilegia uma dada classificação em desfavor de outra, 

defendida por um ou outro jurista, mas opera sob a perspectiva de ser útil ou não ao fim 

proposto.  

Classificação que merece a atenção deste trabalho é a dos contratos bilaterais e 

unilaterais. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA define “como unilateral o contrato que cria 

obrigações para um só dos contratantes; bilateral, aquele que as origina para ambos”249. 

Exemplo de contrato unilateral é contrato de doação, pura ou com encargo, pois o mero 

encargo não converte a doação em contrato bilateral pelo fato de não haver equivalência 

entre prestação e contraprestação.  

Premissa a ser defendida é que as cláusulas penais podem ser fixadas tanto em 

contratos unilaterais como em bilaterais, basta que sejam fruto de estipulação entre as partes, 

não fazendo a lei qualquer ressalva nesse sentido. Em relação aos contratos unilaterais e 

gratuitos, entende-se, ainda, pela incongruência de se exigir o valor da cláusula penal em 

desfavor do autor da liberalidade em casos de promessa de doação, porque promessa de 

doação é uma figura que não subsiste em nosso ordenamento jurídico250.  

Assim, feita essa ressalva, em contratos unilaterais e gratuitos, pelo simples fato de 

a prestação recair apenas sobre o devedor e autor da liberalidade, entende-se que o caráter 

manifestamente excessivo para fins de aplicação do artigo 413 do Código Civil deverá ser 

aferido com menos rigor em desfavor do devedor (de modo que algum excesso possa ser 

                                                           
249 Cf. Instituições de Direito Civil, vol. III, 12 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 66.  
250 O tema é controvertido. Segue-se orientação daqueles que entendem pela impossibilidade de conciliar a 
liberalidade com a coação, no sentido de se fazer exigir uma doação prometida. No mesmo sentido AGOSTINHO 

ALVIM: “A necessidade de ser atual o animus donandi tem constituído óbice à promessa de doação. E isso 
porque entre a promessa e sua efetivação pode ter havido arrependimento” (cf. Da doação, 2ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 1972, p. 42). De outro lado, não se desconhece a orientação pretoriana no sentido de ser possível 
promessa de doação em casos envolvendo questões patrimoniais em transações levadas a cabo em ação de 
divórcio.  
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lido como manifestamente excessivo) e mais rigor quando a cláusula penal for fixada em 

desfavor do credor (apenas excessos gritantes podem ser classificados como manifestamente 

excessivo).  

Exemplifica-se. 

Em caso de doação pura (quer dizer, sem encargo) e a termo (que não se confunde 

com promessa de doação), A doará a B R$ 1.000.000,00 no dia 11 de agosto vindouro. Pode-

se estipular que, em caso de descumprimento, A pagará R$ 500.000,00 à B, conforme restou 

estipulado em cláusula penal. Caso B venha a cobrar o valor de R$ 500.000,00 em caso de 

descumprimento, à luz das demais circunstâncias do caso, pode-se dizer que essa cláusula 

penal é manifestamente excessiva, porque A, mesmo descumprindo o quanto acordado, 

ainda é autor de uma liberalidade - e isso que qualifica o ato e todo o sistema deve ser 

aplicado para corroborar esse fato - mas que veio a não ser cumprida. O caráter de 

liberalidade, mesmo face o descumprimento, tem que fazer incidir o artigo 413 do Código 

Civil com menor severidade e, assim, poder-se-ia concluir que o valor da cláusula penal 

seria manifestamente excessivo, o que autorizaria sua modificação. Neste caso, por se tratar 

de doação pura, não há que se falar em incidência de cláusula penal em desfavor de B. 

Já, em outro exemplo, A doa para B R$ 1.000.000,00, com encargo de construir uma 

escola até determinado prazo. Em caso de não construção da escola, no contrato de doação, 

ficou estipulada cláusula penal no valor de R$ 500.000,00. Caso B não cumpra o encargo, o 

valor da cláusula penal não parece ser manifestamente excessivo, posto que fixado não 

contra o autor da liberalidade, mas sim contra o beneficiário de uma liberalidade.  

A classificação seguinte é aquela que divide os contratos entre onerosos e gratuitos, 

classificação que não se confunde com a anterior, entre contratos unilaterais e bilaterais, pois 

nem todo contrato unilateral é gratuito, e vice-versa. O contrato de mandato, por exemplo, é 

unilateral, mas pode ser gratuito ou não. Dizem-se onerosos “aqueles dos quais ambas as 

partes visam a obter vantagens ou benefícios, impondo-se encargos reciprocamente em 

benefício uma da outra”251. Dizem-se gratuitos ou benéficos “aqueles dos quais somente uma 

aufere vantagem, e a outra suporta, só ela, o encargo”252.   

                                                           

251
 Cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. III, 12 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 65. 

252
 Cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. III, 12 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 65. 
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A conclusão sobre a aplicabilidade da cláusula penal e seu controle à luz do artigo 

413 do Código Civil segue a mesma linha dos contratos unilaterais. Contra o autor da 

liberalidade, verifica-se com menor rigor os caracteres de manifestamente excessivo do 

artigo 413 do Código Civil, de modo que algum excesso já possa ser considerado como 

manifestamente excessivo. Contra o beneficiário, defende-se maior rigor, de modo que 

algum excesso não seja suficiente para autorizar o terceiro adjudicador a modificar o valor 

da cláusula penal, mas apenas se esta restar configurada como manifestamente excessiva, já 

que pesa contra o beneficiário o fato de ter recebido uma liberalidade.  

Alinha-se tal interpretação com o espírito dos contratos benéficos, nos quais o 

sistema, dado justamente o caráter de gratuidade, determina que sejam interpretados 

restritivamente253. Ora, o que se quer chamar a atenção é que uma cláusula penal pode se 

mostrar excessiva em contrato gratuito, mas a mesma cláusula penal, quando analisada no 

bojo de um contrato oneroso, pode não ser excessiva254.  

A classificação seguinte divide os contratos em três grandes categorias, quais sejam, 

contratos clássicos, por adesão, e de consumo. CRISTIANO DE SOUSA ZANETTI aborda o tema 

com bastante clareza elencando as três categorias contratuais, cada qual sujeita a limites 

próprios, com influência, sem qualquer margem de dúvida, sobre o tratamento que o Poder 

Judiciário deverá dispensar na interpretação e revisão da cláusula penal. Pede-se vênia para 

transcrever a obra do autor:  

“Há, sim, três grandes categorias contratuais, submetidas a diferentes 

limites. Resiste o contrato clássico, regrado pelo Código Civil, ao qual se 

impõe a observância das restrições decorrentes dos limites da licitude, dos 

bons costumes, da ordem pública, da boa-fé e da função social. No outro 

extremo, a categoria dos contratos de consumo, nos quais são vedadas 

diversas e importantes cláusulas contratuais. No meio, os contratos por 

                                                           

253
 “Esta classificação, além do interesse teórico, tem grande importância prática: por direito expresso, os negócios 

jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se restritivamente (Código Civil, art. 114); no caso de revogação por fraude 
contra credores, os contratos gratuitos são tratados mais rigorosamente do que os onerosos (Código Civil, arts. 158 e 159)”  
(cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. III, 12 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 65). 
254 “Uma cláusula penal de um certo valor pode se mostrar aceitável no âmbito de um contrato oneroso, mas 
se afigurar excessiva em um contrato gratuito” (cf. GUSTAVO TEPEDINO, Notas sobre a cláusula penal 

compensatória, in Temas de Direito Civil, t. II, São Paulo, Renovar, 2006, p. 57). 
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adesão regrados pelo art. 424, nos quais a validade das estipulações está 

condicionada à preservação da natureza do negócio”255. 

De um lado situam-se as contratações clássicas, paritárias, cujos limites encerram-se 

nos limites da licitude, bons costumes e ordem pública, com os temperamentos advindos dos 

novos princípios sociais do contrato (boa-fé, função social e equilíbrio econômico), v.g., 

contrato de compra e venda de um imóvel, entre particulares, ou contrato de cooperação 

entre duas pessoas jurídicas para desenvolvimento, em conjunto, de um dado produto. 

Para identificar as contratações no âmbito das relações consumeristas, vale-se da 

existência de um consumidor, nos termos definidos pelo artigo 2º, da Lei n.º 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, que define ser consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou sérvio como destinatário final. Para esses casos, há uma séria de vedações 

que a lei taxa de nulidade caso estejam contempladas em uma contratação desse turno, que 

se encontram no artigo 51 da Lei n.8.078/1990256. Exemplo deste tipo de contratação é a 

compra de determinado eletrodoméstico em uma loja de varejo, ou a prestação de serviços 

                                                           
255  Cf.  Direito contratual contemporâneo: a liberdade contratual e sua fragmentação, São Paulo, Método, 2008, 
p. 272. 
256 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que:   I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios 
de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações 
de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações 
justificáveis;   II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste 
código;  III - transfiram responsabilidades a terceiros;  IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade;  V - (Vetado); VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;  VII - 
determinem a utilização compulsória de arbitragem; VIII - imponham representante para concluir ou realizar 
outro negócio jurídico pelo consumidor;  IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, 
embora obrigando o consumidor;  X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de 
maneira unilateral; XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito 
seja conferido ao consumidor;  XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, 
sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;  XIII - autorizem o fornecedor a modificar 
unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;  XIV - infrinjam ou possibilitem 
a violação de normas ambientais;  XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao 
consumidor;    XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 
        § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:  I - ofende os princípios fundamentais do 
sistema jurídico a que pertence;  II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 
contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;   III - se mostra excessivamente onerosa 
para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras 
circunstâncias peculiares ao caso. 
        § 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 
        § 3° (Vetado). 
        § 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério Público que 
ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual que contrarie o disposto neste 
código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes. 
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que a lavandaria executa ao deixar semanalmente suas roupas, ou, ainda, a compra de um 

imóvel na planta, diretamente da incorporadora. 

Na contratação por adesão, a seu turno, são nulas as cláusulas que estipulem renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, conforme implica o artigo 

424 do Código Civil de 2002. Nesses casos, que não se confundem com contratos envolvidos 

dentro de uma relação de consumo, ao aderente não cabe a discussão de disposições 

contratuais, mas unicamente a aceitação,  in totum, da avença, ou sua não contratação. Isso 

acontece quando o departamento jurídico de uma determinada empresa uniformiza, para 

determinado situação do quotidiano de sua atividade empresarial, um dado modelo 

contratual, v.g., uniformizar todos os contratos de distribuição a serem firmados, com o 

objetivo de cortas custos de transação com essa atividade de elaboração e negociação do 

contrato. 

Estabelecidas as premissas dos três grupos contratuais, é correto afirmar que a 

cláusula penal manifestamente excessiva tem que ser lida em conformidade com as 

particularidades apresentadas. Desse modo, em contratos paritários de direito civil, entende-

se que a definição do caráter manifestamente excessivo da cláusula penal seja mais 

criteriosa, rigorosa, de modo que qualquer excesso não seja lido como manifestamente 

excessivo. Enquanto isso, em contratos de consumo, há limite legal para a fixação de 

cláusula penal moratória, no valor de 2% da prestação vencida, de acordo com o artigo 52, 

§ 1º, da Lei n.º 8.078/1990257, mas não há limite para fixação da cláusula penal 

compensatória, razão pela qual se defende que o caráter manifestamente excessivo seja 

aferido com menor rigidez, de modo que algum excesso já possa chamar a incidência do 

artigo 413 do Código Civil de 2002. Finalmente, em contratos por adesão, entende-se que 

deverá haver modulação dos critérios se o devedor da cláusula penal for o aderente, 

defendendo-se, aqui, critérios menos rígidos para constatação do caráter manifestamente 

excessivo, e se o devedor da cláusula penal for quem redigiu, aplicando-se, contra ele, 

critérios mais rigorosos para constatação do caráter manifestamente excessivo. 

                                                           
257  Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de 
financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente 
sobre: [omissis]   § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não 
poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.   
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Situação enfrentada quotidianamente pelos tribunais brasileiros diz respeito à fixação 

de cláusulas penais em caso de resilição, por iniciativa do comprador, de compromisso de 

compra e venda de unidade imobiliária. É muito comum que em contratos como tais venha 

convencionado que, em casos de resilição do contrato por iniciativa do comprador, a 

incorporadora retenha porcentagem sobre os valores a serem restituídos. Essa porcentagem 

nada mais é que uma cláusula penal que pré-fixou o valor da indenização em favor da 

incorporadora/vendedora, que pode chegar a patamares de mais de 50 % dos valores já 

pagos. Em tais casos, em se tratando de uma relação de consumo, entende-se pela redução 

do valor da cláusula penal, posto ser manifestamente excessiva, diante do juízo equitativo a 

ser aplicado pelo terceiro adjudicador, o que já vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo258. Contudo, este mesmo compromisso de compra e venda pode ter 

se dado não em relação de consumo, mas em verdadeiro pé de igualdade. Imagine-se, por 

exemplo, uma sociedade empresária que possui como escopo aquisição de unidades 

imobiliárias para fins de exploração comercial. Nesse caso, recomenda-se maior critério para 

se declarar como manifestamente excessiva o valor da cláusula penal, porque não parece que 

50 % seja manifestamente excessivo. 

Outra classificação indica a existência de dois grupos contratuais, e não três como a 

anterior, diferenciando-os em contratos de lucro e existenciais. Categorias criadas não com 

afinco de substituir a classificação anteriormente proposta, mas sim para oferecer soluções 

a situações concretas em uma sociedade pós-moderna para tutela da parte mais fraca, 

conforme explica MARCO FÁBIO MORSELLO: 

“A autonomia privada coaduna-se com a liberdade de as pessoas 

autorregularem seus interesses por meio de negócios jurídicos, sendo, 

destarte, fundamento dos princípios da liberdade contratual, do 

consensualismo e do efeito relativo dos contratos. Observa-se, por outro 

lado, como ressalta Atiyah, o efetivo declínio do consensualismo e da 

liberdade de escolha, tendo em vista as operações de massa na seara 

contratual. Sob o referido paradigma, emergem três novos princípios 

sociais do contrato, que retiraram exclusividade à autonomia privada, ou 

seja, a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio 

                                                           
258 Nesse sentido, confira-se: TJSP, Apel. n,º 1101883-08.2016.8.26.0100, 9ª Câmara de Direito Privado, rela. 
Des. Angela Lopes, j. 8.8.17; TJSP, Apel. n.º 1032847-73.2016.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado, rel. 
Des. Vito Guglielmi, j. 29.3.17; TJSP, Apel. n.º 4003592-87.8.26.0564, rel. Des.  Viviani Nicolau, 3ª Câmara 
de Direito Privado, j, 14.9.16. 
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econômico. Sobreleva acrescentar, por oportuno, que na seara exclusiva 

dos denominados contratos existenciais, exsurge, outrossim, o princípio da 

proteção à parte mais fraca, em consonância com a ordem pública de 

proteção, alhures mencionada”259.  

Por contratos de lucro entendem-se aqueles realizados por empresários, quer sejam 

pessoas físicas ou jurídicas, ou entre um empresário e um não-empresário, desde que o 

último almeja a obtenção de lucro naquele acordo260. Exemplifica-se o caso com contrato de 

transferência de tecnologia ou, ainda, contrato de aquisição de insumos agrícolas por um 

grande produtor de soja. 

Contratos existenciais são aqueles firmados por pessoas não-empresárias, desde que 

não pretendam transferir para terceiros os efeitos do contrato com objetivo de obter lucro261.  

São os contratos de consumo, por exemplo, contratação de plano de saúde, compra de imóvel 

junto à incorporadora e tantos outros. 

Há sensíveis diferenças entre os dois grupos delimitados por conta dessa 

classificação, especialmente ao se analisar a intensidade em que tanto os princípios clássicos 

(autonomia da vontade, o consensualismo, e a força obrigatória dos contratos) como os 

princípios sociais (boa-fé objetiva, função econômica do contrato, equilíbrio contratual e, 

ainda, tutela da parte  mais fraca) incidirão.  

Defende-se que em contratos de lucro haverá preponderância dos princípios clássicos 

e menor incidência (mas não exclusão) dos princípios sociais do contrato, de modo que a 

autonomia privada terá maior ênfase262.  

                                                           
259 Cf. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, in 
Temas relevantes de direito civil, coord. Renan Lotufo, Giovanni Nanni e Fernando Martins, São Paulo, Atlas, 
2012, pp. 295-296. 
260 “Por contrato empresarial há de sem entender o contrato entre empresários, pessoas físicas ou jurídicas, ou, 
ainda, o contrato entre um empresário e um não-empresário que, porém naquele contrato, visa obter lucro” (cf. 
ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Relatório brasileiro sobre revisão contratual apresentado para as Jornadas 
Brasileiras da Associação Henri Capitant, in Novos estudos e pareceres de direito privado, São Paulo, Saraiva, 
2009, p. 186). 
261 “O contrato existencial, por sua vez, é aquele entre pessoas não-empresárias, ou, como é frequente, em que 
somente uma parte é não-empresária, desde que esta naturalmente não pretenda transferir, com intuito de lucro, 
os efeitos do contrato para terceiros” (cf. ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, Relatório brasileiro sobre revisão 
contratual apresentado para as Jornadas Brasileiras da Associação Henri Capitant, in Novos estudos e pareceres 
de direito privado, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 186). 
262  Nesse sentido, confira-se MARCO FÁBIO MORSELLO: “Desse modo, no bojo dos denominados contratos de 
lucro, geralmente escudados em relação jurídica interempresarial, procedendo-se à ponderação dos princípios 
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O oposto dar-se-á nos contratos existenciais, nos quais os princípios sociais terão 

aplicação predominante em comparação aos princípios clássicos. E isso se dá porque está-

se diante de relações jurídicas atinentes à própria subsistência humana263. 

Com isso, conclui-se que há uma maior incidência dos princípios clássicos nos 

contratos de lucro; a contrário senso, nos contratos ditos existenciais, há maior incidência 

dos princípios sociais. Mas em nenhum caso haverá a exclusão, mas sim mitigação dos 

apontados princípios264.  

E esse enfoque deverá ser aplicado pelo terceiro adjudicador para fins de averiguar o 

caráter manifestamente excessivo da cláusula penal. Entende-se que em contratos de lucro, 

haja maior rigor para se conferir status de manifestamente excessivo a uma cláusula penal 

para incidência do artigo 413 do Código Civil de 2002. E, nos contratos existenciais, 

entende-se pelo menor rigor para verificar se aquela determinada cláusula penal será ou não 

manifestamente excessiva.  

Vale lembrar que na categoria dos contratos existenciais estão alocados mais que os 

contratos de consumo (do contrário, essa classificação estaria vazia quando comparada com 

a classificação tripartite já mencionada anteriormente), aos quais dedica-se a ressalva feita 

anteriormente no que se refere ao limite da cláusula penal moratória. Aos demais contratos 

que estão neste grupo mas não são de consumo, v.g., contrato de locação residencial, 

                                                           

vigentes, haveria maior liberdade contratual,  de modo que, e.g., o princípios da boa-fé objetiva,  ora erigido 
ao status de efetiva cláusula geral, imporia o implementos das funções interpretativa, supletiva e corretiva, em 
menor grau, quando cotejado com os contratos existenciais” (cf. Contratos existenciais e de lucro. Análise sob 
a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, in Temas relevantes de direito civil, coord. Renan Lotufo, 
Giovanni Nanni e Fernando Martins, São Paulo, Atlas, 2012, p. 305). 
263 “Deveras, nos contratos existenciais, à luz da necessidade de proteção à parte mais fraca, os princípios 
sociais do contrato ensejarão aplicação preponderante diante da autonomia privada, com espeque na existência 
de relações jurídicas que dizem respeito à subsistência humana,  de modo a abranger, e.g., todos contratos de 
consumo, bem como os contratos de trabalho, locação residencial e compra da casa própria” (cf. MARCO FÁBIO 

MORSELLO, Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, 
in Temas relevantes de direito civil, coord. Renan Lotufo, Giovanni Nanni e Fernando Martins, São Paulo, 
Atlas, 2012, p. 305). 
264 “Por  óbvio, na seara da dicotomia contratual adrede exposta, a questão das cláusulas abusivas será 
interpretada com muito mais rigor na esfera dos contratos existenciais, ao passo que naqueles de lucro, em sede 
de autorregulação de interesses, a autonomia privada terá maior ênfase. No entanto, tal entendimento, em 
nenhum momento, equivale a preconizar no âmbito de um capitalismo selvagem, felizmente superado, pelo 
survival of the fittest, mas atentar para a dicotomia  contemporânea, em que na seara interempresarial, com 
escopo de lucro, a aplicação dos princípios sociais, embora não elidida, poderá ser mitigada, quando cotejada 
com os negócios jurídicos existenciais” (cf. MARCO FÁBIO MORSELLO, Contratos existenciais e de lucro. 
Análise sob a ótica dos princípios contratuais contemporâneos, in Temas relevantes de direito civil, coord. 
Renan Lotufo, Giovanni Nanni e Fernando Martins, São Paulo, Atlas, 2012, p. 304). 
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defende-se a aplicação do artigo 413 do Código Civil com menor rigor. Aqui, é claro, se a 

cláusula penal tiver sido estipulada em desfavor da parte mais fraca.  

NELSON ROSENVALD indica que, além das características do contrato, o terceiro 

adjudicador também poderá analisar as peculiaridades do bem objeto da transação 

contratual, fazendo a distinção entre bens supérfluos e bens essenciais  para fins de aplicação 

do artigo 413 do Código Civil. Pede-se vênia para transcrever o excerto abaixo: 

“Via de consequência, devemos examinar quais as necessidades humanas 

a que o bem contratado visa satisfazer. Negócios jurídicos incidentes sobre 

bens essenciais deve ser perspectivados de maneira diversa às relações 

contratuais que recaiam sobre bens supérfluos. Exemplificando, haverá 

uma intervenção considerável do magistrado no controle de cláusula penal 

em contrato de locação para moradia. Em sentido contrário, prevalecerá a 

autonomia negocial na fixação de uma pena convencional para a aquisição 

de um helicóptero por um particular. Mesmo não havendo relação de 

consumo em qualquer dos exemplos, a ponderação privilegiará a aplicação 

dos direitos fundamentais às relações entre particulares sempre que se 

verifique tensão entre direitos existenciais e patrimoniais no bojo de uma 

relação obrigacional”265.   

O que se fez até o momento foi dirigir a interpretação do terceiro adjudicador para, 

no exercício do juízo de equidade, facilitar a identificação de situações em que a cláusula 

penal teria sido estipulada em quantia manifestamente excessiva à luz da natureza do 

negócio. No próximo item será feito o mesmo exercício, mas com a proposta de direcionar 

o juízo equitativo à finalidade do negócio.  

e.  Manifestamente excessivo à luz da finalidade do negócio 

Superado o que vem a ser natureza do negócio, a questão que se põe é a aplicação, 

na prática, do conceito de finalidade empregado no artigo 413 do Código Civil. Os desafios 

indicados no item precedente se repetem. É inédito, até onde se tem conhecimento, balizar 

o juízo equitativo para modificação do valor da cláusula penal à luz da finalidade do negócio, 

sendo esta mais uma inovação do legislador brasileiro, que não conferiu liberdade irrestrita 

                                                           
265 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 234. 
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para que o terceiro adjudicar aplique o juízo de equidade, vinculando-o ao balizamento de 

critérios fixados no artigo 413 do Código Civil. 

Tal dificuldade, que impede se valer dos critérios elencados pela doutrina estrangeira, 

torna-se ainda mais hercúlea porque doutrina pátria vem tratando a questão de forma lateral, 

não se aprofundando no estudo da finalidade do negócio para possibilitar a escorreita 

aplicação do artigo 413 do Código Civil. 

Mas o que vem a ser finalidade do negócio? 

Finalidade do negócio não se confunde com finalidade da cláusula penal, já que se 

extirpou a cláusula penal punitiva do sistema. Finalidade do negócio não se confunde com o 

dano efetivo, sob pena de desnaturar a natureza jurídica da cláusula penal. Finalidade não se 

confunde com comportamento da parte inadimplente. Finalidade não se confunde com a 

situação econômico-financeira da parte credora ou devedora. Finalidade do negócio não se 

confunde com grau de culpa do devedor 266-267. 

Finalidade do negócio é, sim, o fim econômico que cerca determinado negócio 

jurídico, conforme explica GUSTAVO TEPEDINO em artigo que se debruçou sobre a natureza 

e finalidade do negócio para fins de aplicação do artigo 413 do Código Civil de 2002, cujo 

excerto transcreve-se: 

“Assim, a noção de finalidade só pode significar a finalidade econômica a 

que as partes, por meio de determinado contrato, pretenderam atingir. 

Desta forma, e coerentemente com a natureza jurídica da cláusula penal, 

                                                           
266 A contrário senso, confira-se NELSON ROSENVALD, que indica que o primeiro pressuposto para aplicação 
do artigo 413 do Código Civil é verificar a finalidade da cláusula penal dentro daquele dado negócio: 
“Concluindo, sempre teremos de examinar três pressupostos para nos definirmos pela incidência ou não da 
segunda parte do art. 413 do Código Civil: a) a qualificação de uma cláusula penal pela sua finalidade em 
qualquer de suas dimensões: indenizatória ou coercitiva; b) a aferição da natureza do negócio jurídico e dos 
bens que lhes servem de objeto; c) a comparação do valor da pena com o dano real em vista da aferição de uma 
manifesta excessividade da cláusula penal” (cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen 
Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 234). 
267 A contrário senso, confira-se ANTONIO PINTO MOTEIRO: “Assim, a gravidade da infracção, o grau de culpa 
do devedor, as vantagens que, para este, resultem do incumprimento, o interesse do credor na prestação, a 
situação económica de ambas as partes, a sua boa ou má fé, a índole do contrato, as condições em que foi 
negociado e, designadamente, eventuais contrapartidas de haja beneficiado o devedor pela inclusão da cláusula 
penal, são, entre outros, factores que o juiz deve ponderar para tomar uma decisão” (cf. Cláusula Penal e 

Comportamento Abusivo do Credor, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ars 
Iudicandi, Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, vol. II, org. Jorge de 
Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 
518). 
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pretendeu o legislador impor ao juiz o dever de verificar se, em face da 

finalidade econômica perseguida pelo contrato, poderá a parte inocente, 

vítima da resolução contratual, aproveitar-se, ao menos parcialmente, dos 

efeitos produzidos pelo negócio jurídico frustrado. A maior intervenção do 

magistrado neste caso se justifica, como manda o preceito, reduzindo 

equitativamente a indenização previamente imposta. Se, ao reverso, o 

julgador percebe a inutilidade integral do contrato, tornando-se, pois, 

inaproveitável a finalidade econômica pretendida, por força da resolução, 

tal circunstância deverá necessariamente ser levada em conta, diante de 

uma cláusula penal que se apresente manifestamente excessiva, 

restringindo, assim, o alcance de sua atuação”268. 

E com razão o autor, pois orientar a leitura do artigo 413 do Código Civil ao proveito 

econômico do contrato pela vítima do descumprimento contratual é o que mais se aproxima 

à aplicação da equidade no sentido de justiça do caso concreto, o que foi lançado 

anteriormente. 

Conciliar a orientação do negócio jurídico com o seu fim econômico não constitui 

inovação alguma269. Conquanto o contrato seja lido como instrumento de circulação de 

riquezas, impõe-se a relevância do estudo do seu fim econômico. E para estudar o fim 

econômico do contrato, torna-se imperativo aproximar direito e economia.  

Tal tarefa constitui tema amplo e que foge do escopo do presente trabalho, mas mister 

se faz apresentar breves notas sobre o que vem a ser e qual a relevância de se estudar a 

intersecção entre direito e economia no âmbito do direito das obrigações.  

Law and Economics consiste no estudo da incidência das normas jurídicas na tomada 

de decisões pelos agentes econômicos e suas consequências na microeconomia270. Parte-se 

                                                           
268 Cf.  GUSTAVO TEPEDINO, Notas sobre a cláusula penal compensatória, in Temas de Direito Civil, t. II, São 
Paulo, Renovar, 2006, p. 57. 
269 CARLOS MAXIMILIANO, há muito, já alertava o que o contrato poderia ser interpretado pelo seu fim 
econômico: “Oriente-se o intérprete pelo fim econômico, prático ou afetivo que o estipulante, ou as partes, 
pretenderam atingir por meio do ato jurídico ou da simples cláusula; ressalve o modo particular de utilidade 
que determinou os interessados a convirem na obrigação;  procure realizar, em conjunto e plenamente, os 
objetivos colimados pelo testador, ou por todos os contraentes” (cf. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª 
ed., Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 349).  
270 “Em meio a esse cenário, no Law and Economics estuda-se a ação das regras jurídicas (Constituição, leis, 
atos normativos, decisões judiciais, entre outros) na tomada de decisões e nos resultados da economia. Quando 
aquela recorre aos procedimentos de análise da Economia Neoclássica, ela pressupõe que o Direito também 
enfrenta a escassez de recursos para concretizar seus objetivos (tal como ocorre com a Economia), de maneira 
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da premissa que no direito, tal qual na economia, o agente econômico trabalha em um cenário 

de escassez de recursos para consecução dos objetivos, de modo que a alocação de recurso 

para um determinado fim inviabiliza o seu emprego na busca de outro objetivo.  A análise 

econômica do direito, portanto, estuda o comportamento dos agentes econômicos face à lei, 

porquanto o comportamento desses agentes interessa não apenas na elaboração das leis, mas 

também na sua interpretação, tendo-se em vista o viés pragmático271. 

As primeiras aproximações entre direito e economia deram-se em áreas como o 

direito concorrencial. Recentemente a análise conjugada entre direito e economia avançou 

para áreas mais tradicionais, como o direito das obrigações, direito processual e direito 

constitucional272. 

                                                           

que, ao alocar recursos em um desses objetivos, isso se daria em detrimento da destinação de recursos para as 
demais metas” (cf. ANTONIO CARLOS FERREIRA e PATRÍCIA CÂNDIDO ALVES FERREIRA, Ronald Coase: um 
economista voltado para o Direito, Estudo introdutório para a edição brasileira de A firma, o mercado e o 
Direito, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2016, p. xxxviii). 
271 “A Economia geralmente fornece uma teoria comportamental que prevê como as pessoas respondem às leis. 
Essa teoria vai além da intuição, assim como a ciência vai além do senso comum. A resposta das pessoas é 
sempre relevante para o desenvolvimento, a revisão, revogação e a interpretação das leis. Um famoso ensaio a 
respeito da Análise Econômica do Direito retrata a lei como uma catedral - um edifício amplo, antigo, 
complexo, belo, misterioso e sagrado. A ciência comportamental é como a argamassa entre as pedras da 
catedral, que dão sustentação a toda a estrutura”. Tradução livre de “Economics generally provides a behavioral 
theory to predict how people respond to laws. This theory surpasses intuition just as science surpasses common 
sense. The response of people is always relevant to making, revising, repealing, and interpreting laws. A 
famous essay in law and economics describes the law as a cathedral—a large, ancient, complex, beautiful, 
mysterious, and sacred building Behavioral science resembles the mortar between the cathedral’s stones, which 
support the structure everywhere” (cf. ROBERT COOTER e THOMAS ULEN, Law and economics, 6th ed., 
Berkeley Law Books, 2016, p. 3).  
272 “Até recentemente, o Direito limitou o uso da Economia às leis antitruste, à regulação de indústrias, à área 
tributária e algumas questões específicas, como a determinação de indenizações pecuniárias. Nessas áreas, o 
direito precisava da economia para responder a questões como "Qual é o tamanho da participação do requerido 
no mercado?"; "Os controles de preços dos seguros de automóvel reduzirão sua oferta?"; "Quem realmente fica 
com o ônus dos impostos sobre rendimentos de capital?"; e "Quanto de renda futura as crianças perderam em 
função da morte da sua mãe?" A partir do início da década de 1960, essa interação limitada mudou 
drasticamente quando a análise econômica do direito expandiu para as áreas mais tradicionais da lei, como o 
direito real, contratual, cível, penal e processual e constitucional. Este novo uso da economia no direito revelou 
perguntas como, por exemplo: "A privatização dos espectros eletromagnéticos incentivará o seu uso 
eficiente?"; "Que tipo de medida de reparação de inadimplências contratuais implicaria em uma maior e efetiva 
credibilidade em relação às promessas?"; "As empresas tomam muitas ou poucas medidas de precaução quando 
a legislação as imputa responsabilidade objetiva por prejuízos aos consumidores?"; e "Punições mais duras 
inibirão crimes violentos?”. Tradução livre de “UNTIL RECENTLY, LAW confined the use of economics to 
antitrust law, regulated industries, tax, and some special topics like determining monetary damages. In these 
areas, law needed economics to answer such questions as “What is the defendant’s share of the market?”; “Will 
price controls on automobile insurance reduce its availability?”; “Who really bears the burden of the capital 
gains tax?”; and “How much future income did the children lose because of their mother’s death?” Beginning 
in the early 1960s, this limited interaction changed dramatically when  the economic analysis of law expanded 
into the more traditional areas of the law, such as property, contracts, torts, criminal law and procedure, and 
constitutional law. This new use of economics in the law asked such questions as, “Will private ownership of 
the electromagnetic spectrum encourage its efficient use?”; “What remedy for breach of contract will cause 
efficient reliance on promises?”; “Do businesses take too much or too little precaution when the law holds 
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No âmbito do direito das obrigações, muito se escreveu sobre a análise econômica 

do contrato (que é apenas uma dentre as várias análises do contrato possíveis, como a análise 

jurídica, a análise sociológica, etc), tendo-se em vista o contrato como instrumento de 

circulação de riquezas. O objeto de interesse da análise econômica do contrato - ensinam 

ROBERT COOTER e THOMAS ULEN - gravita em torno de duas questões centrais: (1) quais 

contratos devem ser exigíveis e (2) quais devem ser os meios para tutela do descumprimento 

contratual273. 

E, com base nisso, a análise econômica aponta que a tutela jurídica adequada no 

regime contratual deveria servir a 6 (seis) finalidades, que, segundo FERNANDO ARAÚJO, 

são: 

“1. Promover a cooperação através da conversão de jogos não cooperativos 

em jogos cooperativos; 2. Promover a circulação e partilha da informação 

entre as partes num contrato; 3. Incentivar a vinculação óptima ao contrato; 

4. Incentivar o nível óptimo de confiança; 5. Diminuir custos de transacção 

através da multiplicação de normas supletivas; 6. Fomentar as 

interdependências duradouras e diminuir a necessidade de estipulações 

contratuais explícitas”274. 

A importância do direito na troca de riquezas promovidas através de contratos dá-se 

precipuamente na redução dos riscos, trabalhando efetivamente como um reforço da palavra 

empenhada que, em última análise, levaria a um estímulo às disposições de transacionar ou, 

nas palavras de FERNANDO ARAÚJO: 

                                                           

them strictly liable for injuries to consumers?”; and “Will harsher punishments deter violent crime?” (ROBERT 

COOTER e THOMAS ULEN, Law and economics, 6th ed., Berkeley Law Books, 2016, pp. 1-2). 
273“Nossos exemplos ilustram as duas questões fundamentais no direito contratual: "Que promessas devem 
estar sujeitas à execução judicial?" e "Qual seria a medida para a inadimplência de promessas executáveis 
judicialmente?" Os tribunais enfrentam essas questões ao dirimir controvérsias contratuais e o legislativo 
enfrenta essas questões ao estabelecer leis que regulamentam contratos. A teoria do direito contratual deve 
orientar tribunais, legisladores e terceiros privados (e seus advogados) que efetivamente celebram contratos”. 
Tradução livre de: “Our examples illustrate the two fundamental questions in contract law: “What promises 
should be enforced?” and “What should be the remedy for breaking enforceable promises?” Courts face these 
questions when deciding contract disputes and legislatures face these questions when making statutes to 
regulate contracts. A theory of contract law must guide courts, legislatures, and private parties (and their 
lawyers) who make contracts” (ROBERT COOTER e THOMAS ULEN, Law and economics, 6th ed., Berkeley Law 
Books, 2016, p. 277). 
274 Cf. Uma análise económica do contrato parte I: a abordagem económica, a responsabilidade e a tutela dos 
interesses contratuais, in Revista de Direito Público da Econômica, n.º 18, 2017, p. 3. 
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“Numa linguagem que já usámos, a plena força jurídica das obrigações 

emergentes do contrato, reduzindo o risco, faz aumentar as "disposições de 

transaccionar" de ambas as partes, aumentando o volume das trocas e a 

eficiência do mercado na generalização de ganhos para todos os 

envolvidos. A menos que predomine uma avidez muito míope, qualquer 

pessoa que queira vincular se livremente através de um contrato terá todo 

o interesse em que o Direito reforce objectivamente a seriedade do seu 

compromisso — em especial, insistamos, perante aqueles que, não 

dispondo de um conhecimento directo das suas qualidades pessoais, não o 

diferenciando de um pano de fundo de anonimato massificado, não podem 

contar com a fiabilidade do seu carácter ou com a profundidade moral dos 

seus protestos de boa fé. O apelo ao Direito faz, pois, parte do incentivo 

mútuo às trocas que decorre entre pessoas que querem obter, de modo 

impessoal e objectivo, vantagens mútuas em contextos mutáveis de 

interdependência, tanto mais arriscados quanto mais alongados no 

tempo”275. 

Quer dizer, em um ambiente em que o direito tutela as relações de troca de riquezas, 

há um estímulo para que o agente econômico realize as transações. Ocorre que o contrato 

não pode ser sacralizado sob pena de se tornar, em alguns casos, instrumento de perpetuação 

de situações ineficientes e injustas.  

A análise econômica de uma teoria do contrato caminha contra a sacralização do 

contrato, o qual deverá ser entendido como mero instrumento e, por conta disso, deverá ser 

lido tendo como objetivo a busca de justiça e eficiência, o que se torna coeso com o viés 

pragmático da própria análise econômica do direito.  

Essa colocação é melhor explicada por FERNANDO ARAÚJO em sua obra Teoria 

Económica do Contrato: 

“A rematarmos esta introdução, sublinhemos aquele que é porventura o 

mais valioso contributo prestado pelo pendor pragmático da análise 

económica à Teoria do Contrato: a advertência de que não pode nem deve 

sacralizar-se o contrato, que não é propriamente uma <<forma platónica>> 

                                                           
275 Cf. Uma análise económica do contrato parte I: a abordagem económica, a responsabilidade e a tutela dos 
interesses contratuais, in Revista de Direito Público da Econômica, n.º 18, 2007, p. 12. 
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a que tudo deva acomodar-se, devendo reconhecer-se antes que, sendo um 

mero instrumento facilitador de interesses, está, e deve continuar a estar, 

sujeito a rectificações na sua forma e nos resultados a que conduz, em nome 

da justiça e da eficiência (não necessariamente por esta ordem), haja ou 

não <<paternalismo>> insinuado nessas rectificações, haja ou não 

reconhecimento objetivo da ocorrência de <<falhas do contrato>> 

traduzidas em externalidades, em divergências entre bem-estar privado das 

partes no contrato e bem-estar social, das partes e de terceiros”276. 

Afirmado isso, mister se aprofundar na análise econômica da cláusula penal, que 

igualmente está pautada na busca da justiça e eficiência. São inúmeros os efeitos que a 

estipulação de cláusula penal acarreta às partes que, a depender do caso, podem ser positivos 

e negativos, conforme enumerados por FERNANDO ARAÚJO: 

“Entre as múltiplas referências que fizemos à adição de um elemento 

<<punitivo>> na disciplina contratual, já assinalámos que ele permite 

incrementar os incentivos ao cumprimento, eventualmente até em termos 

excessivos,  permite liberar as partes de custos de litigância (ou, se a 

litigância subsistir, liberta o adjudicador de alguns custos de verificação de 

pressupostos da responsabilidade), e permite também algum 

<<decoupling>> na medida em que, fixando ex ante o montante máximo a 

receber em caso de incumprimento, desincentiva o <<excesso de 

confiança>> da parte do credor. A enumeração não teria que ficar por aqui: 

são tantas as vantagens da estipulação contratual dos montantes 

indemnizatórios que pode chegar a estranhar-se a resistências de algumas 

ordens jurídicas às <<stipulated damages>>. Contudo, também mais de 

uma vez assinalámos, o efeito incentivador dessa fixação prévia dos 

montantes indemnizatórios pode ser comprometido por efeitos colaterais, 

sobretudo quando a divergência entre os montantes estipulados e os danos 

prováveis (por erro de cálculo inicial ou por alteração das circunstâncias) 

gera incentivos suplementares ao incumprimento e à multiplicação de 

defesas contra o incumprimento, por um lado, e de prevenção de 

incumprimento, por outro, que são genericamente improdutivos e 

                                                           
276 Cf. Teoria Económica do Contrato, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 35-36. 
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dissipadores de recursos, mais ainda porque comprometem a cooperação 

entre as partes (quando não se limitam a espelhá-la)”277. 

Os efeitos positivos são, sem qualquer dúvida, almejados pelas partes. Ora, a 

estipulação de uma cláusula penal está atrelada à liberação das partes dos custos de litigância 

(back-end costs278), na medida em que cláusula penal foi fixada para, uma vez descumprido 

o contrato e a parte credora não pretender a execução específica da obrigação, substituir os 

danos advindos do não cumprimento da obrigação, a teor do artigo 410 do Código Civil.  

Quer dizer que, uma vez descumprido o contrato e o credor optar pela cláusula penal, 

e se esta for, de pronto, paga pelo devedor, não há que se falar em pretensão resistida, sendo 

próximo de zero o custo de litigância. Esse é o cenário almejado pelas partes quando da 

estipulação de uma cláusula penal no contrato, a diminuição dos custos de litigância, uma 

vez deflagrado o inadimplemento do contrato. 

Nem sempre o devedor pagará o valor da cláusula penal.  

Nessa situação em que há pretensão resistida, ainda assim haveria uma redução – não 

exoneração total – do custo de litigância, na medida em que não seria comprovar o dano 

(economia de tempo, de produção de provas, gastos com experts, trabalho do julgador, custas 

judiciais, por exemplo) em razão de a cláusula penal apresentar-se como pré-fixação do 

montante da indenização, como defendido anteriormente. 

Outro ponto positivo da fixação da cláusula penal dá-se ao eximir as partes de 

eventual erro judiciário, hipótese que não pode ser descartada, posto ser recorrente na 

prática. Esse erro judiciário pode caracterizar-se sob diversas formas, indo desde apuração 

incorreta do dano sofrido em eventual perícia até a aplicação incorreta de artigos de lei. 

Assim, fixar uma cláusula penal minimiza os riscos de as partes incorrerem na 

incerteza gerada por erros judiciários na liquidação do dano. 

                                                           
277 Cf. Teoria Económica do Contrato, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 920-921. 
278 Terminologia adotada por ROBERT E. SCOTT e GEORGE G. TRIANTIS para designar os custos incorridos na 
fase de execução forçada do contrato em Principles Of Contract Design, Yale Law Journal, Vol. 115, 2005-
06, obtido em papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=722263. 
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Mas a diminuição dos custos de litigância está atrelada a um aumento nos custos de 

transação (front-end costs279). Esse é um problema de todo o sempre, como colocado por 

ROBERT E. SCOTT e GEORGE G. TRANTIS: 

“Of course, parties would wish to minimize contracting costs if the degree 

of completeness is held constant. However, the parties may wish also to 

increase contracting costs if that yields a greater gain in the incentives to 

invest and perform efficiently. In short, the goal is to maximize the 

incentive bang for the contracting cost buck. Accordingly, the parties 

should continue to invest in contracting costs until the marginal cost of 

further investment exceeds the marginal benefit in incentive gains. If 

circumstances change so as to lower contracting costs or increase the 

incentive gains at the margin, the parties should increase their investment 

(and vice versa)”280. 

E o melhor termômetro para verificar se o aumento do custo de transação em um 

dado contrato para fixação da cláusula penal está alinhado com a máxima eficiência do pacto 

são as próprias partes que, ante o impasse na inclusão ou não da cláusula penal naquele 

contrato e qual a melhor forma de liquidar seu valor, se um valor fixo ou uma fórmula para 

apuração do valor -  o que é plenamente possível -, podem a chegar a conclusão que o custo 

para sua fixação supera o benefício a ser conseguido (diminuição back-end costs), razão pela 

qual preferem – em caso de eventual descumprimento contratual – submeterem-se às regras 

ordinárias para liquidação do prejuízo advindo.  

Essa consciência cabe às partes, e somente a elas, pois as partes possuem as 

informações necessárias para se calcular o custo e a eficiência da pré-fixação do dano. 

                                                           
279 Terminologia adotada por ROBERT E. SCOTT e GEORGE G. TRIANTIS para designar custos incorridos na 
negociação e redação de contratos em Principles Of Contract Design, Yale Law Journal, Vol. 115, 2005-06, 
obtido em papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=722263. 
280 Cf. Principles Of Contract Design, Yale Law Journal, Vol. 115, 2005-06, obtido em 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=722263, p. 9. Tradução livre: “Claro, as partes desejariam 
minimizar os custos de contratação se o nível de completude fosse mantido constante. No entanto, as partes 
talvez desejem aumentar os custos de contratação se isso significar um aumento nos incentivos para investir e 
atuar de forma eficiente. Desta maneira, o objetivo é então maximizar o retorno em incentivos relativo ao valor 
do custo de contratação. Portanto, as partes continuam a investir nos custos de contratação até que o custo 
marginal do investimento extra seja maior que os benefícios na forma de ganhos com incentivos. Se as 
circunstâncias mudassem e os custos de contratação fossem reduzidos ou os ganhos com incentivos fossem 
aumentados marginalmente, as partes aumentariam seus investimentos (e vice-versa)”. 
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E com isso se pretende demonstrar que a opção pela cláusula penal se dá -  e aqui 

excluídas eventuais situações anômalas como dolo - em um ambiente em que houve um 

aumento dos front-end costs para se evitar back-end costs. 

E esse período de negociação das disposições contratuais que gera o aumento dos 

front-end costs as partes chegam àquilo que lhes parece ser o retrato mais fiel dos cenários 

de incumprimentos de obrigações assumidas, porquanto detentoras das informações em um 

cenário de transação negocial, diferente do que ocorre com o terceiro adjudicador (e, por 

mais essa razão, defende-se a utilidade dessa categoria jurídica). 

De outro lado, a cláusula penal, em alguns casos, pode levar a situações de prisão das 

partes em contratos que não se fazem mais eficientes do ponto de vista da análise econômica 

do direito e, por essa razão, não se justificam, havendo incentivos econômicos àquilo que é 

conhecido como efficient breach.  

É caso de uma cláusula penal estipulada em um valor muito baixo que incentiva o 

devedor a não cumprir o contrato e pagar o valor estipulado a título de multa contratual, ou 

a cláusula penal muito alta que incentiva o credor a criar empecilhos ao cumprimento do 

contrato, porque se faz mais vantajoso o percebimento do valor da cláusula penal.  

Ambas as situações são causadas pelo erro no cálculo da pré-fixação dos danos ou 

por alteração das circunstâncias. A primeira situação não é coerente com a sistemática da 

cláusula penal no direito civil brasileiro, porque exigir o valor da multa contratual é uma 

faculdade do credor, que poderá exigir o cumprimento da obrigação. Assim, se o valor da 

cláusula penal for considerado “baixo”, simplesmente o credor não exigirá a pena, mas sim 

o cumprimento da obrigação. 

A segunda situação é plenamente possível de se passar no direito civil brasileiro e, 

para esses casos, não se justifica para o ponto de vista da análise econômica do direito a 

manutenção do contrato ineficiente, cujo objetivo não é mais a realização de trocas 

eficientes, mas sim o anseio do credor pelo descumprimento do contrato pelo devedor e, 

assim, o percebimento do valor da cláusula penal.  

Situações de ineficiência justificam, do ponto de vista deste trabalho, a redução do 

valor da cláusula penal manifestamente excessiva à luz da aplicação do artigo 413 do Código 
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Civil. A razão para tanto é a finalidade econômica que as partes anteviram e pretenderam 

atingir com a assinatura do contrato não foi alcançada; essa finalidade, a partir do momento 

em que a cláusula penal se tornou um instrumento para não se alcançar o fim pretendido pelo 

contrato, mas sim um fim em si mesmo, demonstra claramente que o contrato não satisfaz a 

finalidade econômica que as partes pretenderam atingir. Daí porque em situações como a 

tais, de aprisionamento do devedor ante cláusulas penais manifestas, em que não se alcança 

a finalidade econômica pretendida pelas partes, justifica-se a aplicação da hipótese de 

redução prevista no artigo 413 do Código Civil. 

Ainda sob o manto da análise do fim econômico do contrato, que é justamente o 

significado do termo finalidade do artigo 413 do Código Civil como afirmado anteriormente, 

outros cenários podem ser explorados além daqueles em que o devedor fica refém do devedor 

em um contrato ineficiente.  

As partes - seguindo essa lógica de finalidade do contrato - podem internalizar no 

valor da cláusula penal danos que não compartilham da simpatia de juízes ou árbitros e, por 

essa razão, geralmente são denegados quando requeridos pela parte lesada. A cláusula penal 

seria, então, uma alternativa para tornar a reparação mais completa possível de acordo com 

o desejo das partes. 

 É o caso, por exemplo, de dano moral à pessoa jurídica. Este autor não desconhece 

que o tema inclusive já foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça281 no sentido de que 

é possível a pessoal jurídica sofrer dano moral. O que se chama atenção são os parâmetros 

relativamente baixos fixados a esse título pelas cortes brasileiras, o que demonstra não uma 

aversão propriamente dita do instituto, mas uma falta de simpatia como afirmado 

anteriormente. 

A título exemplificativo, o caso a seguir. Um banco descumpriu um contrato para 

financiamento de empreendimento imobiliário. Sem os recursos as obras atrasaram e a 

incorporadora viu-se descumprindo cronograma de obras, obrigações com consumidores e 

empreiteiros. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pelo 

                                                           
281  “Súmula: 227 -  A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 
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banco, manteve a condenação por danos morais fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina no valor de R$ 65.000,00282.  

Trata-se de valor que, especulando-se sobre o caso e considerando a hipótese de ter 

exposto o nome da incorporadora junto a consumidores e empreiteiros, relativamente baixo.  

A fixação de uma cláusula penal pelo descumprimento de obrigação do banco 

poderia internalizar esse dano extrapatrimonial de maneira bem mais elevada pelo fato de o 

contrato não ter encontrado sua finalidade econômica, o que deverá ser levado em 

consideração pelo terceiro adjudicador quando da aplicação do artigo 413 do Código Civil.  

Em outras palavras, o que se pretende concluir com o exemplo acima é que o não 

cumprimento do contrato de financiamento pelo banco implicou na inutilidade integral do 

contrato, o que restringe o alcance da aplicação do artigo 413 do Código Civil, de modo a se 

respeitar a vontade das partes em incluir no valor da multa contratual outros danos além 

daqueles ordinariamente aceitos pela doutrina e jurisprudência. 

Diversos são os casos em que se pode analisar o alcance da regra do artigo 413 do 

Código Civil vis a vis a finalidade econômica alcançada pelo contrato. 

Suponha-se que se está diante de uma cláusula penal fixada em contrato de 

distribuição de combustível. Suponha-se, ainda, que em casos como tais é comum a inserção 

de cláusula penal – em favor da distribuidora – caso o posto de gasolina descumpra o 

contrato, quer dizer, caso não adquira determinada quantidade mínima de combustível em 

determinada periodicidade.  

A cláusula penal, nesses casos, costuma ser estipulada à razão de 12 % sobre a 

diferença entre o volume de combustível adquirido pelo posto de gasolina e o volume que 

pretendeu adquirir ao longo do prazo contratual, geralmente um prazo de 180 meses. Sob o 

prisma econômico, a finalidade econômica do contrato estará cumprida se, ao longo desses 

180 meses, o posto de gasolina comprar ao menos a quantidade mínima de combustível. 

Assim, a distribuidora considerará essa demanda na sua produção, incorrerá nos custos para 

produção dessa demanda específica, elaborará seu plano de crescimento nos próximos 15 

anos com base nessa demanda e realizará investimentos para tanto. No mesmo sentido o 

                                                           
282 STJ. Recurso Especial n.º 1.385.681/SC, rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6 de junho de 2017. 
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posto de gasolina contará com a entrega do combustível para, ao vender a quantia ao mercado 

consumidor, lucrar e manter sua atividade. 

Mas passados apenas 5 anos, o posto de gasolina não logrou adquirir a quantidade 

mínima de combustível e foi deflagrada a inexecução culposa do contrato, com a incidência 

da cláusula penal no modelo desenhado acima. 

Sem adentrar no cumprimento parcial da obrigação, o que já foi considerado na 

formulação da cláusula penal (ainda que de modo enviesado), questiona-se se essa cláusula 

penal que, em um caso concreto foi calculada na quantia de R$ 4.657.470,79 (quatro 

milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e setenta e nove 

centavos), seria manifestamente excessiva. 

A questão é complexa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar 

recurso de apelação, entendeu que a aplicação do artigo 413 do Código Civil autorizaria o 

magistrado a reduzir o valor da cláusula penal, e assim o fez, reduzindo-a para 10% de seu 

montante originário, ou seja, R$ 465.747,07 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos 

e quarenta e sete reais e sete centavos)283. 

O fundamento utilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi que o 

combustível poderia ser revendido a outro posto de gasolina. Embora não estivesse explícito, 

o raciocínio por detrás do acórdão foi na linha de que não haveria prejuízo à distribuidora.  

Desconsiderou o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a finalidade 

econômica do contrato não foi alcançada – ao menos não foi totalmente alcançada - para fins 

de aplicação da redução prevista no artigo 413 do Código Civil sob o pretexto de a cláusula 

penal ser manifestamente excessiva, o que não excluiria sua redução em razão de o contrato 

ser parcialmente cumprido. Esse mesmo exemplo será explorado sob outra ótica adiante. 

Nesse sentido, conclui-se que a finalidade econômica do contrato é o esteio da 

aplicação do artigo 413 do Código Civil, devendo o terceiro adjudicador reduzir o valor da 

cláusula penal manifestamente excessiva apenas em casos em que o credor tenha tido -  ao 

menos algum – proveito econômico do inadimplemento do contrato. 

                                                           
283 TJSP. Apelação Cìvel n.º 1.301.625-8, relator Desembargador Mauro Conti Machado, julgado em 29 de 
junho de 2009. 
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f. Cumprimento parcial 

A redução da cláusula penal em decorrência do cumprimento parcial da obrigação é 

previsão que já tinha espaço no artigo 924 do Código Civil de 1916284. 

Para CLÓVIS BEVILÁQUA, à medida que a cláusula penal é pré-fixação de perdas e 

danos, natural que haja sua redução quando a obrigação for cumprida em parte, a saber: 

“Do princípio de que a pena é a compensação das perdas e damnos 

sofridos, resulta esta diminuição proporcional, no caso de ter sido a 

obrigação cumprida em parte, salvo se outra coisa convencionaram os 

contrahentes, ou determinou o estipulante. Quando a pena se refira a uma 

cláusula especial, é claro que, se esta não se cumpre, embora cumpridas 

todas as outras, o devedor incorre na obrigação de pagar a pena. Mas se a 

execução parcial fôr inútil para o credor, o juiz deixará de decretar a 

pena”285.  

A crítica que se fazia à redação do artigo 924 do Código Civil era que a redução não 

deveria ser proporcional, mas sim equitativa. Quer dizer, não significa que ao cumprir 

metade de suas obrigações, o devedor teria, necessariamente, a pena reduzida pela metade, 

pois, no limite, esse seria o significado de redução proporcional. 

Na vigência do Código Civil de 1916 inúmeras foram as críticas ao emprego do 

vocábulo proporcional no artigo 924 do Código Civil. TITO FULGÊNCIO já alentava sua 

predileção pela redução equitativa, ainda que se utilizasse do termo “proporcional”, confira-

se: 

“Certo, e é ensino geral, o juiz de mérito goza de um poder soberano de 

apreciação no exercício da faculdade, que lhe reconhece a lei, de reduzir a 

pena, mas criteriado pela proporcionalidade, pela equidade, pela utilidade 

que da prestação parcial tira ou não o credor.  Assim que: - se a prestação 

em parte executada fôr inútil ao credor, manterá a pena. – O cálculo do juiz 

não deve ser baseado no valor que em si mesma tinha a execução parcial, 

                                                           
284 Art. 924. Quando se cumprir em parte a obrigação, poderá o juiz reduzir proporcionalmente a pena 
estipulada para o caso de mora, ou de inadimplemento. 
285 Cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua, vol. IV, Rio de Janeiro, 
Livraria Francisco Alves, 1919, p. 76. 
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sim no que as partes atribuírem a dita execução. – O juiz modera a pena, 

mas não pode recusar-lhe a aplicação pelo fato de não justificar o credor 

ter a inexecução parcial lhe causado um prejuízo real; a prova do dano 

sofrido somente poder ser imposta para o objetivo da apreciação dos 

limites em que convém se fazer a redução da pena. – o juiz deverá na 

sentença de redução ter em conta a posição respectiva das partes, e tôdas 

as mais considerações de equidade, que puderem ilustrar o seu prudente 

arbítrio”286. 

Na redação do atual Código Civil o legislador optou por substituir a locução redução 

proporcional para redução equitativa, o que veio refletido no artigo 413 e, vez por todas, 

pretendeu acabar com a redução aritmética da cláusula penal.  

A alteração do termo proporcional foi acolhida pela doutrina, pois autorizou ao 

terceiro adjudicador o socorro às peculiaridades do caso concreto para decidir se a cláusula 

penal deverá ou não ser reduzida. Em outras palavras, mais uma vez o terceiro adjudicador 

viu-se autorizado pelo legislador para exercer um juízo de equidade.  

Para NELSON ROSENVALD, “a partir do momento em que o magistrado passa a se 

guiar pela equidade, em vez de apelar à proporcionalidade, há um sensível ganho de 

qualidade em sua atuação. O juiz deixa de ser um estatístico e se converte em um intérprete 

das peculiaridades do caso concreto”287.  

E ainda, JOSÉ FERNANDO SIMÃO, ao afirmar que “equidade não é proporção e o 

cálculo não é simplesmente aritmético. Deve o juiz considerar as peculiaridades do contrato 

específico”288. 

E o exposto está em perfeita harmonia com o Enunciado 359 do Conselho da Justiça 

Federal que, expressamente, elucida como deverá ser interpretada a redução calcada no 

cumprimento parcial da obrigação: “a redação do art. 413 do Código Civil não impõe que a 

redução da penalidade seja proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido”. 

                                                           

286 Cf.  Do direito das obrigações: das modalidades das obrigações, ed. atualizada por José de Aguiar 
Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1958, p. 456. 
287 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 258. 
288 Cf. Locação e Propriedade Fiduciária, Atlas, São Paulo, 2008, p. 46. 
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Por se estar diante de um caso de redução da cláusula penal por equidade, o terceiro 

adjudicador deverá ater-se às duas balizas previstas no artigo 413 do Código Civil para 

realizar o juízo de equidade: a natureza e finalidade do negócio.  

Ora, o legislador previu duas hipóteses de redução da cláusula penal no artigo 413 

do Código Civil. A primeira é a redução pelo fato de a multa ser manifestamente excessiva, 

o que foi explorado nos itens precedentes. A segunda é a redução da cláusula penal ao se 

deparar com o cumprimento parcial da obrigação.  

Ocorre que em ambas as situações o legislador não conferiu xeque em branco para o 

terceiro adjudicador livremente reduzir a cláusula penal, e sim forneceu as coordenadas deste 

juízo equitativo, que deverá ser conduzido à luz da natureza e finalidade do negócio. Isso 

significa que as balizas da natureza e finalidade do negócio devem conduzir não apenas o 

juízo equitativo na hipótese de a penalidade ser manifestamente excessiva, mas igualmente 

deverá guiar o terceiro adjudicar ao se deparar com a hipótese de cumprimento parcial da 

obrigação.  

Natureza e finalidade do negócio foram temas já abordados nos capítulos 

precedentes, com aplicação irrestrita na hipótese de cumprimento parcial. 

Ao tratar da natureza do negócio anteriormente uma classificação dos tipos 

contratuais em específico foi propositadamente deixada para trás para ser abordada neste 

momento. Trata-se da classificação dos contratos de acordo com o momento em que é 

prestada a obrigação. Por guardar maior afinidade com casos de cumprimento parcial da 

obrigação, é o que se passa a examinar.  

Em relação ao tempo em que são realizadas as prestações, os contratos podem ser 

classificados como instantâneos, de execução diferida, de trato sucessivo ou execução 

continuada.  

Diz-se de execução imediata aquele “contrato em que a solução se efetua de uma só 

vez e por prestação única”289. As definições de contratos de execução diferida, de trato 

                                                           

289
 Cf. CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. III, 12 ed., Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 70. 
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sucessivo e de execução continuada são trazidas por ROGÉRIO LAURIA MARÇAL TUCCI, in 

verbis: 

 “Fala-se em execução diferida quando a prestação requer inevitável 

período de tempo para ser cumprida, v.g., contrato de empreitada. O 

segundo caso é o da relação de trato sucessivo, quando o interesse do 

credor é satisfeito se a mesma prestação é repetida várias vezes, como em 

uma relação de fornecimento. Por último, verificam-se as hipóteses em que 

a execução é continuada, como, por exemplo, um contrato de depósito. 

Para satisfação do interesse, a prestação deve durar certo período no tempo. 

Somente os últimos dois fenômenos (contrato de trato sucessivo e de 

execução continuada) são tecnicamente relações contratuais duradouras. 

Nestas ocasiões, o fator temporal é desejado. Faz parte do objeto do 

negócio jurídico. Nas relações de execução diferida, todavia, o tempo é 

meramente um obstáculo para concreção do fim almejado. É suportado por 

uma ou todas as partes”290. 

Nos contratos de execução imediata ou instantânea o tempo não faz parte do negócio 

jurídico, de modo que, realizada a prestação, há extinção natural da obrigação pelo 

cumprimento naquele mesmo ato. Nesses casos, o cumprimento parcial da obrigação dar-se-

á com a não entrega, por exemplo, da integralidade das 100 sacas de soja naquele ato.  

Na mesma linha os contratos de execução diferida, nos quais o tempo também não 

integra o negócio jurídico, constituindo, como adiantou ROGÉRIO LAURIA MARÇAL TUCCI, 

apenas um obstáculo para concreção do fim almejado. Mantendo a linha do exemplo acima, 

seria o não entrega da integralidade das sacas de soja no prazo de 30 dias da assinatura do 

contrato.  

Para esses dois casos, não há qualquer peculiaridade ou regra especial para fazer a 

leitura do artigo 413 do Código Civil de 2002 na linha do que vem sendo proposto até o 

momento. 

                                                           
290 Cf. Prorrogação compulsória dos contratos de longa duração, Dissertação de Mestrado USP, São Paulo, 2015. 
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O foco de atenção passar a ser, então, os contratos de trato sucessivo e de execução 

continuada, que são relações contratuais duradouras, e nesses casos as situações de 

cumprimento parcial são mais complexas. 

Em primeiro lugar, não se descarta a hipótese de uma cláusula penal ser 

manifestamente excessiva nos contratos de trato sucessivo e de execução continuada para 

fins de incidência da regra prevista no artigo 413 do Código Civil de 2002. Isso é muito 

comum em contratos em que o cálculo da multa é realizado de acordo com o tempo 

transcorrido do contrato - ou que ainda falta a transcorrer - para a extinção natural do contrato 

de longa duração em razão da chegada de seu termo final. 

Muitas vezes o cálculo da multa se dá com amparo em fórmula matemática prevista 

no instrumento contratual. Mas tal fórmula pode ser, às vezes, uma mera “regra de três” que 

reduz o valor da multa na mesma proporção em que o contrato foi cumprido. Ocorre que o 

interesse do credor vis a vis o cumprimento parcial pelo devedor não necessariamente 

obedecerá a mesma proporção e, por essa razão, a cláusula penal poderá ainda ser reduzida 

por ser manifestamente excessiva.   

Em segundo lugar, em havendo o cumprimento parcial das prestações do devedor, a 

redução da cláusula penal dar-se-á de acordo com a finalidade econômica do contrato, como 

já adiantado no item precedente.  ROGÉRIO LAURIA MARÇAL TUCCI ilustra duas situações de 

cumprimento parcial das obrigações sob a perspectiva de aproveitamento ou não da 

prestação para o credor: 

“Em um contrato de trato sucessivo, o interesse das partes é percebido 

durante a execução do contrato. Por exemplo, em um contrato de 

distribuição, quando da realização da primeira entrega, já há satisfação 

parcial do interesse do credor ensejando parte do adimplemento. Em uma 

relação de execução continuada, todavia, sem o decurso integral do período 

contratado, a obrigação pode estar absolutamente inadimplida. Considere-

se um contrato de depósito de mobília por quinze dias. Se no penúltimo dia 

do termo contratual, depositário denunciar o contrato e despejar os bens do 

depositante, estará caracterizado o integral inadimplemento da obrigação 

contratada. Tais conclusões geram consequências, tanto na quantificação 

de perdas e danos em caso de reparação civil, quanto no cálculo de eventual 
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multa contratual, que deve ser integralmente paga (impossível seria a 

redução equitativa como estabelece o art. 413 do Código Civil)”291. 

Nesses dois casos (contratos de trato sucessivo e de execução continuada) há uma 

sensível diferença no aproveitamento da prestação pelo credor: é esta diferença que irá reger 

o quanto a cláusula penal será reduzida, se for o caso de reduzi-la. Enquanto no contrato de 

depósito a cláusula penal não deveria ser reduzida, no contrato de distribuição, como houve 

satisfação parcial do interesse do credor, é possível enxergar a redução da cláusula penal.  

Portanto a redução que se espera da aplicação do artigo 413 do Código Civil no caso 

de cumprimento parcial deverá levar em conta o interesse do credor na satisfação parcial, 

pois nem sempre o cumprimento parcial trará benefício, o que apenas seria alcançado com 

o cumprimento total da obrigação. Nessa hipótese, o valor da penal seria devido por inteiro, 

conforme já previra CLÓVIS BEVILÁQUA292, seguido por GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON 

SCHREIBER293. 

Mas a questão não se reveste de tanta simplicidade. Existem casos em que mesmo 

havendo cumprimento parcial e ainda assim satisfação parcial do interesse do credor, a 

cláusula penal não deverá ser reduzida. Exemplo interessante foi lançado por ROGÉRIO 

LAURIA MARÇAL TUCCI: 

 “Imagine-se uma relação contratual de longa duração em que exista uma 

grande transferência de know how. Provavelmente, se convencionada a 

possibilidade de resilição, também, também estaria prevista uma multa por 

denúncia antecipada do contrato. E se, em dado momento, a parte que 

recebeu o know how decidir pagar a multa, denunciar o contrato e extinguir 

a relação contratual, pois, desta forma, entende que seus lucros seriam 

maximizados, já que poderia passar a empreender este know how em outra 

operação? A resposta a tal pergunta encontra-se precisamente na 

compatibilização do período de aviso prévio e os investimentos da parte 

                                                           
291 Cf. Prorrogação compulsória dos contratos de longa duração, Dissertação de Mestrado USP, São Paulo, 
2015, p. 57. 
292 “Quando a pena se refira a uma cláusula especial, é claro que, se esta não se cumpre, embora cumprida 
todas as outras, o devedor incorre na obrigação de pagar a pena. Mas se a execução parcial for inútil para o 
credor, o juiz deixará de decretar a redução da pena” (cf. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado 

por Clóvis Beviláqua, vol. IV, 2ª tiragem, edição histórica, editora Rio, Rio de Janeiro, 1976, p. 60). 
293 “Note-se que, nesta mesma direção, não se deve admitir a redução quando o cumprimento parcial não 
atenda, em nenhuma medida, ao interesse do credor” (GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHEREIBER, in 
Código Civil Comentado, vol. IV, coord. Álvaro Villaça Azevedo, Atlas, São Paulo, 2008, p. 399). 
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denunciada,  ainda que seja necessária a prorrogação por determinação 

judicial, como será adiante considerado”294. 

No exemplo trazido houve cumprimento parcial da obrigação – considerando-se que 

a denúncia se deu após o decurso de algum período após o recebimento da tecnologia 

transferida – e, para enriquecer o ainda mais o caso, nesse determinado período o detentor 

da tecnologia foi devidamente remunerado, para se configurar uma parcial satisfação do 

objeto contratual para o credor.  

A partir do momento em que aquele que recebeu o know how decidiu denunciar o 

contrato, estariam, em tese, deflagrados os requisitos para redução da cláusula penal. 

Contudo, analisando-se a finalidade econômica do trato, percebe-se que os investimentos da 

parte detentora da tecnologia são demasiadamente elevados, razão pela qual se justifica o 

valor da multa tal qual previsto no contrato. Afinal, aquele que recebeu a tecnologia entendeu 

ser mais eficiente a quebra do contrato e o pagamento da multa à continuidade da avença. 

E por isso mesmo o legislador, ao escolher detidamente as palavras, elegeu o termo 

redução equitativa, e não redução proporcional, pois a redução da cláusula penal não se dará 

na mesma margem em que a obrigação foi cumprida, e sim, atendendo às vicissitudes do 

caso concreto, bem como o interesse do credor, o que está em amparo com o artigo 413 do 

Código Civil. 

Nesse sentido, conclui-se que a redução da cláusula penal ante o parcial cumprimento 

da obrigação dar-se-á de maneira equânime, verificado o legítimo interesse do credor no 

cumprimento parcial e, considerando as peculiaridades do caso. 

  

                                                           
294 Cf. Prorrogação compulsória dos contratos de longa duração, Dissertação de Mestrado USP, São Paulo, 
2015, p. 65. 
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CAPÍTULO 3 – O CONTROLE DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL  

O presente capítulo dedica-se ao tema da modificação do valor da pena convencional, 

quer dizer, após a constatação de que seu montante é manifestamente excessivo ou que a 

obrigação foi cumprida em parte, quais parâmetros deverão ser levados em conta pelo 

julgador para fixação de seu novo valor ou, em outras palavras, como a cláusula penal deve 

ser modificada. Antes de adentrar propriamente no tema da modificação do valor, será 

avaliado se o terceiro adjudicador poderá aumentar a cláusula penal irrisória ou apenas 

reduzir a cláusula penal em decorrência de ser manifestamente excessiva ou se deparar com 

o cumprimento parcial da obrigação.   

Seção I -  Redução e majoração da cláusula penal 

“O problema do agravamento da pena convencional deverá formular-se 

nestes termos: há de preferir-se a assimetria de um sistema em que a 

cláusula de correcção das penas convencionais protege o devedor – 

atribuindo ao juiz a faculdade de reduzir a pena excessiva – e desprotege o 

credor – recusando ao juiz a faculdade de reforçar a pena insuficiente -, ou 

a simetria de um sistema em que a cláusula de correção das penas 

convencionais protege os dois sujeitos da relação obrigacional?”295 

O excerto acima reflete a colocação precisa do problema que será enfrentado nas 

próximas linhas. Por dizer modificação no título deste estudo, significa que o terceiro 

adjudicador poderá majorar a cláusula penal? A resposta parece negativa, embora não haja 

consenso sobre o tema.  

Representativo daqueles que defendem a majoração da cláusula penal irrisória é 

NELSON ROSENVALD, em que se lê: 

“Cremos que a majoração da pena insignificantes é a via que melhor 

satisfaz o interesse do direito fundamental do credor à tutela executiva, de 

maneira a resultar o menor prejuízo ao direito fundamental à proteção do 

patrimônio mínimo do devedor e, por conseguinte, à sua dignidade. O 

                                                           
295  Cf. NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, in Cláusulas Acessórias ao Contrato: cláusulas de exclusão e de 

limitação do dever de indemnizar e cláusulas penais, 3ª ed., Coimbra, 2008, Almedina, p. 121. 
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devedor não será instado a pagar a totalidade dos prejuízos, mas apenas um 

valor um pouco mais próximo -  mas ainda inferior – ao dano real”296. 

Por sua vez, representativo daqueles que são contrários à majoração ou reforço da 

cláusula penal, tem-se RUBENS LIMONGI FRANÇA: 

“De nossa parte, temos a ponderar que, à face de nosso direito positivo, do 

mesmo modo que, em princípio, não é possível ao juiz reduzir a pena, a 

não ser nos casos previstos em lei, também não lhe é dado aumentar, ainda 

que os prejuízos sejam maiores”297. 

Filia-se este estudo àqueles que concluem pela impossibilidade de majoração da 

cláusula penal, mesmo que irrisória. As razões são as que seguem. 

Em primeiro lugar, a intervenção do julgador no valor da cláusula penal deve ser 

apresentada como exceção do ordenamento jurídico brasileiro, pois a liberdade é a regra298.  

Assim, o artigo 413 do Código Civil é regra de exceção. O legislador, portanto, ao 

valer-se da locução “a penalidade deve ser reduzida”, não pretendeu abranger a hipótese de 

sua majoração. 

Se assim o quisesse, bastaria que fosse utilizada a expressão modificar, escolha do 

legislador francês, a invés de reduzir. Na mesma linha de raciocínio, o artigo 413 do Código 

Civil tem como pressuposto de aplicação ou o cumprimento parcial da obrigação ou a 

constatação de uma pena manifestamente excessiva. Novamente, não trata de hipótese de 

pena manifestamente irrisória, o que foi a escolha do legislador francês, mas não do 

legislador brasileiro. 

A duas, se se permitisse ao julgador majorar a cláusula penal, a manutenção do artigo 

416 do Código Civil, que permite a majoração da pena convencional em casos nos quais o 

                                                           
296 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 264.  
297 Cf. Teoria e prática da cláusula penal, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 255. 
298 “No direito civil, a liberdade é a regra. As partes podem convencionar da maneira que melhor lhes aprouver, 
salvo as limitações impostas pela legislação. O fato de que os limites sejam sentido de maneira mais intensa 
em dadas relações não permite privá-las de seu caráter negocial. Negar a liberdade implicaria extinguir a figura 
do contrato, o que não é admitido nem pode ser seriamente sustentado. Segue-se daí que a intervenção no 
domínio contratual deve ser feita com critério” (cf. CRISTIANO ZANETTI, in Direito contratual contemporâneo: 

a liberdade contratual e sua fragmentação, São Paulo, Método, 2008, pp. 277-278). 
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prejuízo ultrapassa o valor da indenização e desde que as partes tenham convencionado nesse 

sentido, seria inócua. Sobre o tema escreve NELSON ROSENVALD299: 

“Aliás, a única possibilidade legal de o credor compelir o devedor apagar 

uma quantia superior à da pena será aquela em que houve prévia 

estipulação de uma cláusula de indenização pelo dano excedente, nos 

termos do art. 416, parágrafo único. Ou seja, não havendo tal convenção, 

o credor terá de se contentar com o montante da cláusula penal, por mais 

que ela seja irrisória perante os danos por ele sofridos em razão do 

inadimplemento”300. 

Por que o contrato estipularia a possibilidade de majoração do valor da cláusula penal 

se o juiz poderia aumentar o seu valor mesmo sem previsão contratual? Não haveria motivo. 

Abrir-se-ia, então, uma porta para que o magistrado pudesse majorar o valor da pena 

convencional, posição com a qual se discorda conquanto se distancia da cláusula penal como 

pré-fixação de danos, conforme defendido na Parte I deste trabalho. 

Compreendem-se os argumentos por detrás daqueles que defendem a possibilidade 

de majoração da cláusula penal, imbuídos, principalmente, por um senso de justiça. Mas para 

que o direito positivo brasileiro passasse a contar com essa possibilidade deveria haver uma 

completa reforma do trato da cláusula penal no Código Civil brasileiro, a começar com a 

supressão do artigo 416, que não mais faria sentido. 

Os artigos dedicados à cláusula penal no Código Civil vigente são harmônicos acerca 

de sua função indenizatória, com natureza de pré-fixação de danos, e a impossibilidade de 

sua majoração, ainda que irrisória.   

O que não significa que não possam existir casos em que o credor possa exigir danos 

além do valor da cláusula penal, ou melhor dizendo, são hipóteses em que o credor está 

liberado da cláusula penal porque os danos tiveram origem em causa diversa àquela prevista 

no contrato.  

                                                           
299 Embora NELSON ROSENVALD seja adepto à majoração da cláusula penal irrisória, o autor faz a ressalva de 
que essa majoração pelo magistrado apenas terá espaço quando as partes não convencionarem a possibilidade 
de indenização pelo dano excedente. 
300 Cf. Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, p. 262. 
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Explica-se. A cláusula penal está prevista para danos pré-fixados em casos de 

inexecução ordinária e normal do contrato ou de determinada cláusula. Mas nem sempre a 

inexecução contratual se dá dentro desses limites. Muitas vezes a inexecução se dá por dolo 

ou culpa grave. Nessas situações, porque os danos exsurgiram de causas diversas àquela que 

foi pensada a cláusula penal, não há como tentar inseri-los no escopo da cláusula penal 

pensada e desenhada para hipótese de descumprimento normal e ordinário da avença.  

Nesse mesmo sentido, confira-se CHARLES BEUDANT: 

“Les clauses pénales ne sont d’ailleurs valables et efficaces que sous une 

triple réserve: 1º Le montant de la peine doit être serieux. La clause pourrait 

être déclarée nulle si elle équivalait à une stipulation de irresponsabilité, 

dans le matières où celle-ci est interdite. 2º La clause ne couvre pas le dol 

du débiteur, et une jurisprudence traditionelle, se conformant au brocard 

culpa lata dolo aequiparatur, decide qu’elle ne couvre pas davantage la 

faute lourde [...]”301. 

E ainda se lê em RUBENS LIMONGI FRANÇA conclusão semelhante: 

“Na verdade é ela, como se viu, uma pré-avaliação do prejuízo resultante 

do inadimplemento total ou  parcial da obrigação. Mas, é  bem de ver, aqui 

se trata do dano oriundo  da inexecução normal e ordinária, deixando 

porém de abranger quanto advenha de ação ou omissão voluntária, bem 

assim da negligência ou imprudência”302. 

Não é situação difícil de ser presenciada. Imagine-se, por exemplo, que para o 

funcionamento de uma usina hidrelétrica o dono da obra tenha encomendado uma turbina.  

No contrato de compra e venda desta turbina há previsão de cláusula penal no valor de R$ 

1.000.000,00 pelo funcionamento inadequado da turbina. A turbina é instalada e, assim que 

começa a funcionar, um defeito de fabricação faz com que a turbina exploda e destrua toda 

a hidrelétrica. Trata-se de hipótese em que claramente o credor não ficará adstrito ao valor 

                                                           
301 Cf. Cours de Droit Civil  Français, t. VIII, 2ª ed., Paris, Libraire Arthur Rousseau, 1936, pp. 430-431. 
Tradução livre: “As cláusulas penais são, além disso, válidas e eficazes apenas sob uma reserva tripla. 1º O 
montante da pena deve ser sério. A cláusula pode ser declarada nula se ela equivale a uma estipulação de 
irresponsabilidade, nas questões em que esta é proibida. 2º A cláusula não abrange o dolo do devedor, e uma 
jurisprudência tradicional, em conformidade com o brocardo culpa lata dolo aequiparatur, decide que não 
cobre mais a culpa grave”. 
302 Cf. Teoria e prática da cláusula penal, Saraiva, São Paulo, 1988, p. 256. 
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previamente estipulado em sede de cláusula penal, mas sim poderá obter a reparação integral 

pelos prejuízos causados pela explosão, especialmente por ser um caso de responsabilidade 

civil extracontratual.  

Nesse sentido, conclui-se que não é admissível a majoração da cláusula penal irrisória 

no direito positivo brasileiro, salvo em casos em que houver autorização contratual para 

reparação do prejuízo excedente, a teor do parágrafo único, do artigo 416, do Código Civil. 

De outro lado, caso o dano tenha origem que não na inexecução ordinária do contrato ou de 

cláusula específica, o credor fica autorizado a obter a reparação integral dos danos sofridos, 

conquanto oriundos em causa diversa. 

Seção II – Como reduzir 

Uma vez que o terceiro adjudicar verifique ser o caso de reduzir a cláusula penal quer 

porque manifestamente excessiva, quer pelo cumprimento parcial do contrato, a teor do 

artigo 413 do Código Civil, a pergunta que fica é: qual será o novo valor ?  

A dificuldade que se encontra é a fixação de um valor que certamente atenderá aos 

anseios do credor, não caracterizará seu enriquecimento injustificado, e ao mesmo tempo, 

não imporá ao devedor os abusos e excessos da cláusula penal. Além disso, entende-se que 

a cláusula penal manifestamente excessiva não será nula, mas apenas ineficaz em relação ao 

excesso303. 

A resposta tentadora, porém desgarrada do conhecimento científico, seria a apuração 

do valor do dano suportado pelo credor. Mas de que se adiantaria as partes incorrerem em 

custos de transação (front-end costs) para chegarem – livremente – a um valor pré-fixado a 

título de perdas e danos se, ao fim e ao cabo, o terceiro adjudicador ignorar esses esforços e 

pautar-se nos danos efetivos? A figura da cláusula penal poderia cair no esquecimento. 

A doutrina já se atentou para o tema e é possível indicar três correntes contemplando 

o novo valor da cláusula penal após a sua revisão judicial. A primeira corrente é adepta à 

livre revisão do valor da cláusula penal, segundo a qual há autorização para que seja 

                                                           
303  “Em vez de, pura e simplesmente, invalidar a pena, o tribunal limitar-se-á a reduzi-la a um montante 
equitativo; em vez de, pura e simplesmente, corrigir a pena, sempre que superior ao dano efectivo, o tribunal 
fá-lo-á, tão-só, quando ela se mostre manifestamente excessiva, seja por que razão for, e tenha ou não havido 
cumprimento parcial” (cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 724). 
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majorada ou diminuída a multa, desde que seu valor não seja inferior ao dano. A segunda 

corrente defende a adaptação do novo valor, o qual será idêntico ao dano. A terceiro corrente 

é a da contenção, cuja alteração do valor limitar-se-á a extirpar o excesso. Essas três 

correntes são bem exploradas por PINTO MONTEIRO: 

“Os quais poderão resumir-se, sinteticamente, a três: critério ‘de la libre 

révision’, segundo o qual o juiz é livre de reduzir ou de aumentar a soma 

contratualmente prevista, desde que não desça aquém do valor do dano 

efectivo (critério que beneficia da preferencia de Chabas, La réforme de la 

clause pénale, cit., p. 234); ‘de l’adaptation” levando a que o montante da 

pena deva ser ajustado ao dano sofrido (critério a favor do qual se 

pronuncia Boubli, La mort de la clause pénale ou le déclin du principe 

d’autonomie de la volonté, cit., p. 961, n,º 42); e, por último, o critério da 

revisão dita ‘à butoir’, nos termos do qual o juiz deve limitar-se a reduzir 

(ou aumentar)  a pena até ao limiar do excesso manifesto (ou do seu 

carácter irrisório), por forma a reconduzi-la até aos limites cuja violação o 

legitima a intervir, de modo a que esse pressuposto constitua, ao mesmo 

tempo, o limite da revisão judicial (trata-se do sistema preconizado por 

Boccara, La réforme de la clause pénale: conditions et limites de 

l’intervention judiciare, cit., n.ºs 40, ss., esp. 50-53, com o qual concorda 

Thilmany, Fonctions et révisibilité des clauses pénales en droit compare, 

cit., pp. 33-34, n.º 19 e, ao que parece, também Steinmetz, Observations 

sur le pouvoir modificateur du juge en matière de clause pénale depuis da 

loi du 9 juillet 1975, cit., p. 411, n.º 24)” 304. 

Tal classificação tripartite também foi encontrada em BRUNO BOCCARA, in verbis: 

“Le premier système sera le système dit de l’adaptation. Dans ce système 

le juge ne peut qu’adapter le jeu de la pénalité au préjudice effectivement 

subi. [...] Le second système sera celui dit de la moderation a butoir. Dans 

ce système le pouvoir de réduction du juge  aura pour butoir le seuil d’exces 

manifeste [...] Reste un troisième système qui serait celui de la libre 

reduction dans le cadre duquel le juge aurait la faculté de reduire à sa guise 

le montant de la pénalité compte tenu de ce que cette modération entendue 

au sens large pourrait descendre jusqu’a une adaptation pure et simple de 

                                                           
304 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 742. 
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la pénalité au préjudice subi. Nous pensons pour notre part que l’article 

1152 implique certainement le rejet du système d’adaptation et impose du 

surcroît le système de modération a butoir de préférence au tiers système 

de libre réduction”305.  

As três indicações acima parecem abranger todas as situações possíveis para redução 

do valor da cláusula penal: ou bem o terceiro adjudicador equipara-a ao dano, ou bem 

livremente altera seu valor, desde que não fique inferior ao dano (“livre revisão”), ou, 

finalmente, apenas reduz o excesso.  

De todas as correntes apontadas, a que deve ser rechaçada em primeiro lugar é a 

corrente da adaptação.  

Ora,  igualar a cláusula penal ao valor do dano retira do terceiro adjudicador o poder 

de moderar a pena manifestamente excessiva na medida em que relega às regras ordinárias 

de reparação civil o novo valor da cláusula penal. Assim, não se trata de moderação do valor 

da multa contratual, mas sim da total aniquilação da cláusula penal naquele caso concreto. 

JOÃO CALVÃO DA SILVA partilha do mesmo entendimento: 

“Consequentemente, a condição e o pressuposto da intervenção judicial 

deve funcionar também como medida e limite da redução da pena. Pelo 

que, se o juiz não pode intervir na presença de uma cláusula penal 

simplesmente excessiva, de montante superior ao dano efectivo, e se nem 

a ausência de dano legitima, por si só, a intervenção moderadora judicial, 

também não deve o julgador reduzir a cláusula penal manifestamente 

excessiva ao prejuízo efectivamente sofrido pelo credor. Neste caso, a 

redução deve manter a cláusula penal num montante razoavelmente 

superior ao dano efectivamente causado ao credor, pois, de outro modo, 

não se estará a reduzi-la mas a suprimi-la. E, então, para quê dotar o 

tribunal de um instrumento maleável como é o da redução, em vez de 

                                                           
305 Cf. La réforme de la clause pénale: conditions et limites de l’intervention judiciare, La semaine juridique, 
ano 49, Paris, 1975, p. 2742. Tradução livre: “O primeiro sistema será o sistema chamado ‘da adaptação’. Neste 
sistema o juiz só pode adaptar o jogo da penalidade ao prejuízo efetivamente sofrido [...] O segundo será a 
moderação ‘de contenção’. Neste sistema, o poder de redução do juiz terá por objetivo o limiar do manifesto 
excesso. Resta um terceiro sistema que seria o da ‘livre redução’ em que o juiz teria a faculdade de reduzir o 
montante da penalidade, a seu critério, na medida em que essa moderação, em sentido amplo, poderia levar a 
uma pura adaptação da pena ao prejuízo sofrido. Nós pensamos por nossa parte que o artigo 1152 implica 
certamente a rejeição do sistema ‘de adaptação’ e, além disso, impõem o sistema ‘de contenção’ em preferência 
ao terceiro sistema da ‘livre redução’”. 
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invalidar pura e simplesmente toda a cláusula penal manifestamente 

excessiva?”306-307. 

Se de um lado a teoria da adaptação não confere o melhor resultado, é necessário 

eleger dentre as outras duas qual a que mais se adequa ao ordenamento jurídico brasileiro 

diante das peculiaridades que foram expostas no decorrer deste trabalho. 

A corrente que defende a livre revisão do valor da cláusula penal, desde que não seja 

reduzida para valor inferior ao dano, possui uma conclusão verdadeira, mas com uma 

premissa perigosa que será explicada na sequência. Confira-se o que assevera sobre o tema 

MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA: 

“Depois do que ficou dito sobre o caráter e a função da cláusula penal, 

avaliamos o alcance do aludido preceito. Não se trata, sem dúvida, de fazer 

coincidir o montante fixado pelas partes com os prejuízos reais do lesado. 

O que, na verdade, se impõe é uma revisão da pena convencional 

manifestamente excessiva, de molde a torná-la equitativa. Aliás, revisão a 

efectuar tão-só em situações excepcionais. A lei não fixa limites expressos 

à redução confiada ao juiz. Todavia, parece evidente que, se a pena 

convencional se refere ao incumprimento definitivo da obrigação principal 

e constitui a única indemnização do lesado (art. 811.º, n.º 2), não pode 

descer abaixo dos danos reais. Outra interpretação revela-se contrária aos 

princípios da responsabilidade civil e à própria natureza e função da 

                                                           
306 Cf.  Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para Exame do Curso de Pós-Graduação 
em Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1987, p. 277. 
307 O autor continua a justificar seu ponto de vista, com o que parcialmente discorda-se apenas no que se refere 
à função coercitiva da cláusula penal. “Querer reduzir a cláusula penal ao dano efectivamente sofrido é não 
respeitar o seu valor coercitivo, é abrir as portas ao incumprimento de devedores de má-fé, sempre 
esperançados em que o juiz acabe por reduzir a cláusula penal ao prejuízo real, é não atender ao seu caractér à 

forfait, aspectos que a lei manteve, porque e na medida em que faculta ao juiz o equitativo poder moderador 
de apenas cláusulas manifestamente excessivas. Por tudo isto, a redução da cláusula ao dano efectivo traduz 
uma intervenção manifestamente excessiva do juiz, contrária à letra, ao espírito e à razão de ser do art. 812.º, 
n.º 1. Na verdade, não preserva, pelo menos convenientemente, o carácter cominatório da cláusula penal e até 
mesmo o seu carácter à forfait (que a lei quis manter, desde que não manifestamente excessivo); lesa 
injustificadamente o credor que tem o direito a recorrer à cláusula penal como meio de pressão ao cumprimento 
sobre o devedor (desde que em limites razoáveis e legítimos, não manifestamente excessivos); não proporciona 
um sistema jurídico harmónico e coerente, na medida em que a lei, ao não legitimar o  poder moderador do 
juiz na hipótese de cláusula excessiva (isto é, superior ao dano efectivo) ou de simples ausência de dano 
efectivo, está a querer deixar funcionar, nestas hipóteses, uma cláusula penal de montante superior (excessivo 
até, mas não manifestamente excessivo). A boa regra – e boa regra porque concilia a exigência de redução 
equitativa de  cláusula abusiva e a necessidade de preservação do valor cominatório – é a de que o juiz não 
pode reduzir a cláusula penal manifestamente excessiva ao dano efectivo” (cf. JOÃO CALVÃO DA SILVA, 
Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para Exame do Curso de Pós-Graduação em 
Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1987, pp. 277-278). 
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cláusula penal. Já não assim, caso a pena convencional se acrescente à 

indemnização pelo incumprimento definitivo da obrigação, como sucede, 

por exemplo, quando aquela diz respeito à simples mora”308. 

Com razão MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA ao concluir que não se deve reduzir o 

valor da cláusula penal ao valor do dano efetivo e com mais razão ainda o autor ao concluir 

que a lei – no sistema jurídico português e aplicável ao sistema jurídico brasileiro – não fixa 

limites para o terceiro adjudicador reduzir a penalidade. Contudo, a premissa perigosa 

utilizada pelos partidários desta corrente é novamente vincular a tarefa do terceiro 

adjudicador ao calcular o novo valor da cláusula penal, preocupar-se com o valor do dano 

efetivo. Não é toda a situação que permite o conhecimento espontâneo do valor do dano. 

Seguir essa linha traria para dentro da moderação da cláusula penal a tortuosa e difícil tarefa 

de liquidar danos, o que é incompatível com tudo o que foi construído. 

Por tudo o que foi exposto, é razoável que o sistema da contenção seja o mais 

harmônico com a estrutura da cláusula penal que foi pensada pelo legislador do Código Civil 

de 2002. Retirar o manifesto excesso do valor da cláusula penal significa tolher aquela 

parcela que – à luz da natureza e finalidade do negócio – autorizou a intervenção do terceiro 

adjudicar. E é essa mesma parcela que ao ser suprimida através do juízo equitativo 

possibilitará a manutenção da vontade das partes na fixação de uma cláusula penal. Em 

outras palavras, retira-se do valor da cláusula penal aquela exata quantia que, se não 

existisse, deslegitimaria a intervenção do poder moderador.  

Não é tarefa simples. PINTO MONTEIRO é firme ao afirmar a impossibilidade de serem 

criados critérios de índole quantitativa para tanto, relegando ao juízo equitativo essa tarefa: 

“Trata-se, com efeito, de uma questão que dificilmente se compadecerá 

com o estabelecimento de critérios ou índices de índole quantitativa. 

Perante a superioridade de determinada pena, o juiz só poderá concluir pelo 

seu carácter manifestamente excessivo após ponderar uma série de outros 

factores, à luz do caso concreto, que um julgamento por equidade requer. 

Assim, a gravidade da infracção, o grau de culpa do devedor, as vantagens 

que, para este, resultem do incumprimento, o interesse do credor na 

prestação, a situação económica de ambas as partes, a sua boa ou má-fé, a 

                                                           
308 Cf. Direito das Obrigações, 12ª ed. rev. atua., Coimbra, Almedina, 2009, pp. 801-803. 
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índole do contrato, as condições em que foi negociado e, designadamente, 

eventuais contrapartidas de que haja beneficiado o devedor pela inclusão 

da cláusula penal, são, entre outros, factores que o juiz deve ponderar para 

tomar uma decisão”309. 

Ainda pode ser citada a lição de MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA: 

Nenhuma indicação se fornece sobre as precisas circunstâncias em que o 

montante da cláusula penal deve ser considerado como manifestamente 

excessivo. Cabe, pois, ao tribunal socorrer-se de todos os factores de 

ponderação de que disponha. Haverá que ter em conta, por exemplo: os 

danos previsíveis ao tempo da conclusão do contrato e o efectivo prejuízo 

sofrido pelo credor; os legítimos interesses das partes, inclusive os não 

patrimoniais; a natureza do contrato e as circunstâncias em que foi 

realizado, nomeadamente a situação econômica e social das partes à datada 

sua celebração ou o facto de tratar-se de um contrato de adesão; o motivo 

do incumprimento e a boa ou má fé do devedor”. 

Esses mesmos critérios parecem ser aqueles admitidos no B.G.B conforme explica 

ENNECCERUS: 

“Considerando que não é raro que as penas convencionais 

desproprocionalmente elevadas levem a uma injusta opressão do devedor, 

o C.C. dispôs que a pena convencional desproporcionalmente eleveda, já 

vencida, mas ainda não paga, pode ser reduzida a um importe prudente a 

pedido do devedor (§ 343). Se a pena é ou não excessivamente elevada, é 

questão a ser resolvida por arbítrio judicial. Para julgá-la tem que se ter em 

conta todo o interesse legítimo do credor e não somente o seu interesse 

patrimonial. Na medida em que excede esse interesse, tem-se que ponderar 

também a gravidade da culpa do devedor (considerando que exista) e a 

vantagem que lhe advem do incumprimento do cumprimento não 

pertinente, como ainda sim sua situação patrimonial”310.  

                                                           
309 Cf. Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, pp. 742-744. 
310 Tradução livre de “Como quiera que no es raro que las penas convencionales desproporcionadamente 
elevadas lleven a una injusta opresión del deudor, el C.c. ha dispuesto que la pena convencional 
desproporcionadamente elevada, ya vencida, pero aun no pagada, puede ser reducida a un importe prudencial 
a petición del deudor (§ 343). Si la pena es o no excesivamente elevada, es cuestión a resolver por arbitrio 
judicial. Para juzgarla se ha de tener en cuenta todo interés legítimo del acreedor e y no sólo su interés 
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VON THUR também indica os mesmos critérios e de maneira muito semelhante:  

“Nestes casos, o art. 163, 3º, concede ao Juiz a faculdade de reduzir 

segundo seu arbítrio a pena convencional excessivamente alta. É esta uma 

faculdade que transcende das funções normais do Juiz (interpretar e 

completar a vontade das partes e examinar a validade do negócio jurídico) 

e que o direito moderno também a concede em alguns outros casos 

(corretagem, art. 417),  proibição de concorrência em contrato de serviços, 

art. 357 (…) Para a redução a pena deverão ter-se em conta ainda: a 

gravidade da infração contratual, o grau de culpa, as vantagens que para o 

devedor suponha a infração do contrato, e excepcionalmente a situação 

econômica e a solvência das partes”311. 

O que foi seguido por HEDEMANN: 

“Una pena convencional demasiado elevada puede ser rebajada por el juez 

‘en forma adecuada’ (§ 343). Este es uno de los pocos casos en que el  

B.G.B. ha concedido al juez  la configuración del contenido del contrato, 

utilizando el ‘sentido humano’ del derecho de  las obligaciones. Es difícil 

determinar hasta qué punto debe llegarse en esa reducción. La ley 

preceptúa que ha de ser valorado ‘todo interés justo del acreedor y no solo 

de naturaliza patrimonial’. Por  consiguiente, se ha de tener en cuenta la 

satisfacción que habría tenido con prestación prometida; además, ha de ser 

valorada la posición patrimonial de ambas partes,  y, al mismo tiempo, del 

lado del deudor, atender a consideraciones de moralidad, por ejemplo, a su 

situación de necessidad y al grado de culpa”312.  

                                                           

patrimonial. En tanto en cuanto la pena exceda de este interés, se ha de ponderar también la gravedad de la 
culpa del deudor (en el supuesto de que exista) y la ventaja que le produce el incumplimiento o el cumplimiento 
no pertinente, como asimismo su situación patrimonial” (cf. LUDWIG ENNECCERUS, Derecho de obligaciones, 
vol. I, trad. do alemão para o espanhol da 35ª ed., por Blaz Pérez Gonzáles e José Alguer, Barcelona, Bosch, 
1947, p. 190). 
311 Tradução livre de: “En estos casos, el art. 163, ap. 3º, concede al Juez la facultad de reducir según su arbitrio 
la pena convencional excesivamente alta. Es esta una facultad que transciende de las funciones normales del 
Juez (interpretar y completar la voluntad de las partes y examinar la validez del negocio jurídico) y que el 
derecho moderno le concede también en algunos otros casos (corretaje, art. 417), prohibición en concurrencia 
en el contrato de servicios, art. 357 (...) Para la reducción de la pena deberán tenerse en cuenta asimismo: la 
gravedad de la infracción contractual, el grado de culpa, las ventajas que para el deudor suponga la infracción 
del contrato, y excepcionalmente la situación económica y solvencia de las partes” (cf.  ARTHUR VON THUR, 
Tratado de las obligaciones, t. II, trad. do alemão para o espanhol por W. Roces, Madrid, Editorial Reus, 1934, 
pp. 241-242). 
312 Cf.  Derecho de Obligaciones, vol. III, tradução da última edição alemã com notas do direito espanhol por 
Jaime Santos Briz, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958, p. 54. Tradução livre “Uma pena 
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Na doutrina pátria há pouco debate sobre a questão, dedicando-se ao tema GUSTAVO 

TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER que afirmam serem os critérios para se reduzir a cláusula 

penal objetivos, excluindo-se critérios subjetivos, confira-se:  “o critério para se avaliar o 

caráter excessivo da multa é objetivo e atende, a princípio, à pré-fixação das perdas e danos, 

não se admitindo a interferência de fatores punitivos, como a apreciação do grau de culpa do 

devedor ou o seu comportamento pregresso”313.  

Ocorre que todos esses critérios que foram indicados PINTO MONTEITO, MÁRIO JÚLIO 

DE ALMEIDA COSTA, ENNECCERUS, VON THUR, HEDEMANN, GUSTAVO TEPEDINO e 

ANDERSON SCHREIBER não são os mais adequados.  

Defende-se que os mesmos critérios que foram utilizados para autorizar o terceiro 

adjudicador a intervir no valor da cláusula penal deverão ser os critérios norteadores para 

sua redução. Isso significa que a natureza e a finalidade do negócio não apenas servem para 

autorizar o poder moderador, como igualmente servem para nortear a redução do valor da 

cláusula penal.  

Essa é a leitura que, à sua medida, fornece coerência ao trato da cláusula penal no 

direito civil brasileiro. Como já sustentado, não se trata de um xeque em branco, mas sim 

um juízo equitativo que é guiado pela natureza e finalidade do negócio.  

O legislador brasileiro forneceu a resposta à inquietude de muitos. Não se trata de 

uma análise quantitativa. Não se trata de critérios objetivos ou subjetivos. Não se trata da 

análise do dano. A modificação do valor da cláusula penal dar-se-á através de considerações 

acerca da natureza e finalidade do negócio, e nada mais, pois essa é a exata medida que 

autoriza sua intervenção e, na mesma toada, justifica o novo valor. 

   

                                                           

convencional demasiadamente elevada pode ser diminuída pelo juiz de forma adequada (§ 343). Este é um dos 
poucos casos que o B.G.B. concedeu ao juiz a determinação do conteúdo do contrato, utilizando o sentido 
humano do direito das obrigações. É difícil determinar até que ponto deve se chegar a essa redução. A lei 
preceitua que deve ser valorado todo justo interesse do credor e não apenas de natureza patrimonial. Por 
conseguinte, há de ser levado em conta a satisfação que teria alcançado com a prestação prometida; ademais, 
haverá de ser valorada a posição patrimonial de ambas as partes e, ao mesmo tempo, do lado do devedor, 
atender a condições de moralidade, por exemplo, a sua situação de necessidade e o grau de culpa”.  
313

 Cf. Código Civil Comentado, vol. IV, coord. Álvaro Villaça Azevedo, Atlas, São Paulo, 2008, p. 400. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS DA PARTE II 

A segunda parte deste trabalho dedicou-se a explorar os critérios de modificação da 

cláusula penal. 

A preocupação desta segunda parte foi determinar em quais hipóteses o terceiro 

adjudicador estará autorizado a intervir no valor da cláusula penal. Tarefa de extrema 

importância, porque, no limite, ter essas hipóteses bem delineadas significa manter a 

intangibilidade da cláusula penal como sua maior característica. 

Embora a ideia pareça incompatível em um primeiro momento, não o é. As hipóteses 

de modificação do valor da cláusula penal são aquelas previstas nos artigos 412 e 413 do 

Código Civil de 2002, bem assim algumas regras previstas em legislação esparsa, como o 

art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e art. 9º do Decreto n.º 22.626/1933. Como 

essas medidas são excepcionais, o legislador pretendeu dar forças à intangibilidade da 

cláusula penal ao extirpar do sistema situações anômalas. 

É por isso que precisar quando poderá haver o controle externo do valor da cláusula 

penal, ou como se dará a interpretação conjunta dos artigos 412 e 413 do Código Civil com 

hipóteses de incidência bem delineadas, ou quais os critérios que autorizam a intervenção de 

um terceiro adjudicador no seio da vontade das partes, ou,  ainda, quais os critérios que serão 

levados em conta para a adequação do valor da cláusula penal, reforçam a intangibilidade 

do valor da cláusula penal.  

São dois valores que precisam ser lidos conjuntamente. O primeiro valor é a 

intangibilidade da cláusula penal. O segundo valor é a modificação do valor da cláusula 

penal apenas nas situações previstas em lei, que foram devidamente tratadas neste capítulo, 

e representam situações anômalas e excepcionais.  

 Um ordenamento jurídico que não permite a redução da cláusula penal em casos de 

esta ser manifestamente excessiva ou na hipótese de cumprimento parcial da obrigação dá 

espaço a construções que enfraquecem o instituto da cláusula penal, quer incentivando o 

desuso, quer – no vazio legislativo – possibilitando a doutrina e a jurisprudência a, de forma 

desordenada, seguir o caminho que lhes parece adequado. 
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Não se pretende desacreditar o papel da doutrina e jurisprudência na renovação do 

direito. Muito pelo contrário. Pode-se afirmar que o estado da arte em que se encontra a 

cláusula penal hoje no Brasil é fruto de pensamentos inquietantes e decisões judiciais que 

não se renderam ao vazio legislativo. Ocorre que um movimento desordenado leva à 

insegurança jurídica. Daí o papel da lei. O legislador ordenou os critérios de modificação da 

cláusula penal, e o fez com acertos. 

O resultado é o engrandecimento do instituto.  
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CONCLUSÃO 

O artigo 413 do Código Civil de 2002 introduziu modalidade de controle da cláusula 

penal que, até então, era inédita em nosso ordenamento.  

Salvo disposições legais que delimitavam o teto do valor da cláusula penal, como o 

art. 920 do Código Civil de 1916, o art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e o 

art. 9º do Decreto n.º 22.626/1933, e a redução proporcional na hipótese de a obrigação ter 

sido cumprida parcialmente de acordo com o artigo 924 do Código Civil de 1916, não era 

dado ao devedor eximir-se de cumpri-la a pretexto de ser excessiva (cf. art. 927, parágrafo 

único).  

Ocorre que esses limites pontuais não eram suficientes para extirpar do sistema 

situações de anormalidade que, por serem recorrentes, poderiam levar ao descrédito do 

instituto, acarretando sua inutilização pelos operadores do direito e, consequentemente, seu 

desaparecimento.  

Antevendo essa possibilidade, os ordenamentos jurídicos estudados (especialmente 

o francês, o português e o argentino) criaram um sistema de controle para inibir situações 

em que o valor da cláusula penal se revestisse de manifesto excesso, o que foi seguido pelo 

Código Civil de 2002 na redação do artigo 413, objeto desta dissertação.  

Essa forma de controle introduzida pelo legislador não implicou no desaparecimento, 

sequer na desnaturação do instituto, porque o artigo 413 fixou balizas claras que autorizam 

sua aplicação apenas em situações excepcionais, não autorizando toda e qualquer 

intervenção, de modo que a liberdade ainda é a regra. E justamente por retirar do sistema 

cláusulas penais teratológicas, há um fortalecimento do instituto, o que não seria possível se 

se mantivesse sem a possibilidade de modificação, bem assim caso fosse autorizada uma 

intervenção deslegitimada do terceiro adjudicador.  

A cláusula penal continua a ser fruto da autonomia negocial conferida pelo direito 

civil às partes. Afastadas, portanto, as hipóteses em que é estipulada em contratos 

assimétricos e não-paritários, ela sofre apenas as limitações que são próprias do direito de 

contratar (boa-fé, licitude, ordem pública e função social) e as limitações previstas nos 

artigos 412 e 413 do Código Civil (ou outras previstas em leis esparsas).  
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Qualquer intervenção fora das hipóteses previstas acima configura um excesso e 

compromete a própria existência da cláusula penal. Conferir critérios para a modificação do 

valor da cláusula penal é o segredo para a manutenção sadia do instituto em nosso 

ordenamento.  

Desta feita, quando o terceiro adjudicador se deparar com uma cláusula penal 

anômala, i.e., aquela que merece revisão por violação de quaisquer dos limites acima 

indicados, ele precisa estar preparado e dotado de critérios para se chegar a um novo valor 

que certamente atenderá aos anseios do credor, mas não caracterizará seu enriquecimento 

injustificado e, ao mesmo tempo, não imporá ao devedor os abusos e excessos em sua 

fixação. 

É nesse momento que o binômio formado pelos artigos 412 e 413 do Código Civil 

desempenha sua função.  

O artigo 412 do Código Civil se justifica no atual ordenamento e constitui o primeiro 

controle a ser utilizado pelo terceiro adjudicador. Mas ele não apresenta uma função 

completa para coibir os abusos tal qual o artigo 413 do Código Civil, especialmente porque 

em determinadas relações contratuais complexas não é possível apurar o valor da obrigação 

principal. 

E, mesmo nos casos em que seja clara a aplicação do artigo 412 do Código Civil, o 

resultado, isto é, uma cláusula penal dentro do limite do valor da obrigação principal, ainda 

assim poderia ser objeto de modificação quer pelo cumprimento parcial da obrigação, quer 

por ser manifestamente excessiva, o que leva ao estudo do artigo 413 do Código Civil. 

Essas duas situações devem ser analisadas à luz da natureza e finalidade do negócio, 

que conferem ineditismo ao Código Civil brasileiro em relação aos demais que foram 

estudados nesta dissertação.  

O juízo equitativo a ser seguido pelo terceiro adjudicador está amarrado à verificação 

da natureza e finalidade do negócio, tanto para constatação do manifesto excesso, do 

cumprimento parcial,  quanto na readequação do valor da cláusula penal.  
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Não se trata da natureza da cláusula penal, mas sim a natureza do negócio jurídico, 

cuja aplicação da regra do artigo 413 do Código Civil está diretamente ligada às 

características do negócio jurídico em que a cláusula penal está inserida.  

E por dizer finalidade, o comando guia-se pela finalidade econômica do negócio 

jurídico, que implica tanto na análise do quanto do interesse do credor foi frustrado como na 

identificação de situações de ineficiência econômica do contrato, que regem a aplicação do 

artigo 413 no caso concreto.  

Com isso, tem-se o sistema de modificação da cláusula penal no Código Civil 

brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

  



151 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ALBA, Isabel Espín, La Cláusula Penal: especial referencia a la moderación de la pena, 

Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas e Sociales, 1997. 

 

ALBALADEJO, Manuel, Curso de Derecho Civil Español, vol. II, 3ª ed., Barcelona, Libreria 

Bosch, 1984. 

 

ALMEIDA, Cândido Mendes, Código Filipino, ou, Ordenações e leis do reino de Portugal: 

recopiladas por mando d’el Rey D. Felipe I/por Cândido Mendes de Almeida, fac.-sim. da 

14ª ed., segundo a primeira de 1963, e a nona, de Coimbra, de 1821, Senado Federal, 

Conselho Editorial, Brasília, 2012.  

 

ALVIM, Agostinho, Da Doação, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 1972. 

 

ALVIM, Agostinho, Da equidade, Revista dos Tribunais, vol. 797, 2002. 

 

ALVIM, Agostinho, Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências, Saraiva, São 

Paulo, 1949. 

 

ARAI, Rubens Hideo, Cláusula Penal, in Obrigações, coord. Renan LOTUFO e Giovanni 

Ettore NANNI, Atlas, São Paulo, Atlas, 2011. 

 

ARAÚJO, Fernando, Teoria económica do contrato, Almedina, Coimbra, 2007. 

 

ARAÚJO, Fernando, Uma análise económica do contrato parte I: a abordagem económica, 

a responsabilidade e a tutela dos interesses contratuais, in Revista de Direito Público da 

Econômica, n.º 18, 2007. 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil: Teoria Geral, Relações e situações jurídicas, v. 

III, 2ª ed., Saraiva, São Paulo, 2010. 

 



152 

 

AZEVEDO, Álvaro Villaça, Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações, 2ª ed., Tribuna da 

Justiça, São Paulo, 1978. 

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira, Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4ª ed., São 

Paulo, Saraiva, 2010. 

 

AZEVEDO, Antonio Junqueira, Novos Estudos e Pareceres de Direito Privado, São Paulo, 

Saraiva, 2009. 

 

BAUDRY-LACANTINERIE, G.  e BARDE L., Traité Théorique et Pratique de Droit Civil, 3ª ed., 

t. 2, Librairie de la Société du Recueil J B Sirey et du Journal du Palais, Paris, 1907. 

 

BEUDANT, Charles, Cours de Droit Civil Français, t. VIII, 2ª ed., Paris, Libraire Arthur 

Rousseau, 1936. 

 

BEVILÁQUA, Clóvis, Direito das Obrigações, 8ª ed., Rio de Janeiro, Livraria Francisco 

Alves, 1954.  

 

BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis 

Beviláqua, vol. IV, 2ª tiragem, edição histórica, Rio de Janeiro, Editora Rio, 1976. 

 

BEVILÁQUA, Clóvis, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis 

Beviláqua, vol. IV, 5ª ed., Livraria Francisco Alves, São Paulo, 1938. 

 

BOCCARA, Bruno, La réforme de la clause pénale: conditions et limites de l’intervention 

judiciare, La semaine juridique, ano 49, Paris, 1975. 

 

BOULOS, Daniel Martins, O novo regime jurídico da cláusula penal: ensaio acerca da 

interpretação do artigo 413 do Código Civil, Tese de Doutorado PUC-SP, São Paulo, 2013. 

 

CALVÃO  DA SILVA, João, Cumprimento e Sanção Pecuniária Compulsória, Dissertação para 

Exame do Curso de Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Civis na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Coimbra, 1987. 



153 

 

 

CARBONNIER, Jean, Droit Civil, vol. II, 1ª ed.  quadrige, Paris, Presses Universitaires de 

France,  2004. 

 

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de, Indenização por Equidade no Novo Código Civil, São 

Paulo, Atlas, 2003. 

 

CARVALHO DE MENDONÇA, Manoel Ignácio,  Doutrina e Prática das Obrigações, vol. I, 2ª 

ed., Francisco Alves & Cia, São Paulo, 1911. 

 

CARVALHO SANTOS, João Manoel, Código Civil Brasileiro Interpretado, v. XI, 9ª ed., Rio 

de Janeiro, Freitas Bastos, 1964. 

 

CASSETARI, Cristiano, Multa Contratual – Teoria e Prática da Cláusula Penal, 3ª ed., São 

Paulo, Revista dos Tribunais, 2012. 

 

COLIN, Ambroise e CAPITANT, Henri, Cours Elementaire de Droit Civil Français, t. II, 4ª 

ed., Paris, Librairie Dalloz, 1924. 

 

CONTINENTINO, Mucio, Da Cláusula Penal no Direito Brasileiro, São Paulo, Livraria 

Acadêmica Saraiva, 1926. 

 

COOTER, Robert e ULEN, Thomas, Law and economics, 6th ed., Berkeley Law Books, 2016. 

 

CORDEIRO, Luis Manuel Teles de, Direito das obrigações, v. II, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 

2005. 

 

COSTA, Judith Hofmeister Martins, Comentários ao novo Código Civil – do inadimplemento 

das obrigações – arts. 389 a 420, in TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (coord.), Comentários 

ao novo Código Civil, v. 5, t. 2, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2009. 

 

COSTA, Mário Júlio de Almeida, Direito das Obrigações, 12ª ed. rev. atua., Coimbra, 

Almedina, 2009. 



154 

 

 

DE PAGE, Henri, Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. III, 3ª ed., Bruxelas, 

Établissements Émile Bruylant, 1967. 

 

DIAS, José de Aguiar, Da Responsabilidade Civil, vol. II, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

1955. 

 

DIÉZ-PICAZO, Luis e GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, vol. II, 4ª ed., Madrid, 

Editorial Tecnos S.A., 1986. 

 

DINAMARCO, Candido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV, 3ª ed., São 

Paulo, Malheiros, 2009. 

 

ENGEL, Pierre, Traité des Obligations en Droit Suisse, Neuchâtel/Suisse, Editions Ides et 

Calendes, 1973. 

 

ENNECCERUS, Ludwig, Derecho de obligaciones, vol. I, trad. do alemão para o espanhol da 

35ª ed., por Blas Pérez GONZÁLES e José ALGUER, Barcelona, Bosch, 1947. 

 

ENNECCERUS, Ludwig, Derecho de obligaciones, vol. I, trad. do alemão para o espanhol da 

35ª ed., por Blas Pérez GONZÁLES e José ALGUER, Barcelona, Bosch, 1933. 

 

ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, WOLFF, Martin, Derecho de obligaciones, apéndice, 

trad. do alemão para o espanhol por Carlos Melon INFANTE, Barcelona, Bosch, 1955. 

 

FERREIRA, Antonio Carlos e FERREIRA, Patrícia Cândido Alves, Ronald Coase: um 

economista voltado para o Direito, Estudo introdutório para a edição brasileira de A firma, 

o mercado e o Direito, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2016. 

 

FONSECA, Arnoldo Medeiros, Caso fortuito e teoria da imprevisão, 2ª ed., Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1943. 

 



155 

 

FRANÇA, Rubens Limongi, Raízes e Dogmática da Cláusula Penal, Dissertação para 

concurso de Professor Titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 1987. 

 

FRANÇA, Rubens Limongi, Teoria e Prática da Cláusula Penal, São Paulo, Saraiva, 1988. 

 

FREIRE, Maria Paula dos Reis Vaz, Eficiência Econômica e Restrições Verticais: 

Argumentos de Eficiência e as Normas de Defesa da Concorrência, Lisboa, AAFDL, 2008. 

 

FREITAS, Augusto Teixeira de, Consolidação das Leis Civis, 3ª ed., Rio de Janeiro, H. 

Garnier, 1896. 

 

FULGÊNCIO, Tito, Do direito das obrigações: das modalidades das obrigações, ed. 

atualizada por José de Aguiar Dias, Rio de Janeiro, Forense, 1958. 

 

GALVÃO TELLES, Inocêncio, Direito das Obrigações, 2ª ed., Lisboa, 1979. 

 

GAVIÃO DE ALMEIDA, José Luiz, Responsabilidade sem Dano no Código Civil de 2002, Tese 

apresentada para o concurso público de Professor Titular junto ao Departamento de Direito 

Civil da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

GODOY, Cláudio Luiz Bueno de, Função Social do Contrato, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2012. 

 

GOMES, Orlando, Contratos, 26ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008. 

 

GOMES, Orlando, Novas questões de direito civil, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988. 

 

GOMES, Orlando, Obrigações, 17ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2007. 

 

GOMES, Orlando, Obrigações, 16ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2004. 

 



156 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito das obrigações – parte geral, 9ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 2008. 

 

GONZALES, Javier Davila, La obligación con clausula penal, Madrid, Editorial Montecorvo, 

1992.  

 

GOUVEIA, Jaime Augusto Cardoso de, Da Responsabilidade Contratual, Lisboa, Edição do 

Autor, 1933. 

 

HEDEMANN, J. W., Derecho de Obligaciones, vol. III, tradução da última edição alemã com 

notas do direito espanhol por Jaime Santos Briz, Madrid, Editorial Revista de Derecho 

Privado, 1958. 

 

JORGE, Fernando Pessoa, Direito das obrigações, Lisboa, Associação Académica da 

Faculdade de Direito de Lisboa, 1975. 

 

LARENZ, Karl, Derecho de Obligaciones, t. 1, trad. do alemão para o espanhol por Jaime 

Santos BRIZ, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1958. 

 

LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes, Direito das Obrigações, v. II, 3ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2005. 

 

LÔBO, Paulo, Direito Civil - obrigações, 3ª ed., São Paulo, Saraiva, 2013. 

 

MATTIA, Fabio, Cláusula penal pura e cláusula penal não pura, Revista dos Tribunais, n.º 

383, 1967. 

 

MAXIMILIANO, Carlos, Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 

1981. 

 

MEDICUS, Dieter, Tratado de las Relaciones Obligacionales, vol. I, trad. do alemão por 

Ángel Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch Casa Editorial S.A., 1995. 

 



157 

 

MONTEIRO, António Joaquim de Matos Pinto, Cláusula Penal e Indemnização, 1ª 

reimpressão, Coimbra, Almedina, 1999. 

 

MONTEIRO, António Joaquim de Matos Pinto, Cláusulas Limitativas e de Exclusão de 

Responsabilidade Civil, 2ª reimpressão, Coimbra, Almedina, 2011. 

 

MONTEIRO, António Joaquim de Matos Pinto, Cláusula Penal e Comportamento Abusivo do 

Credor, Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ars Iudicandi, 

Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor António Castanheira Neves, vol. II, org. Jorge de 

Figueiredo Dias, José Joaquim Gomes Canotilho, José de Faria Costa, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2008. 

 

MONTEIRO, Washington de Barros, Curso de Direito Civil – direito das obrigações, 1ª parte, 

v. IV, 32ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003. 

 

MORSELLO, Marco Fábio, Contratos existenciais e de lucro. Análise sob a ótica dos 

princípios contratuais contemporâneos, in Temas relevantes de direito civil, coord. Renan 

Lotufo, Giovanni Nanni e Fernando Martins, São Paulo, Atlas, 2012. 

 

NEGREIROS, Teresa, Teoria do Contrato: Novos Paradigmas, Rio de Janeiro, Renovar, 2002. 

 

OLIVEIRA, Nuno Manoel Pinto, Cláusulas Acessórias ao Contrato - Cláusulas de Exclusão 

e de Limitação do Dever de Indemnizar e Cláusulas Penais, 3ª ed., Coimbra, Almedina, 

2008. 

 

OLIVEIRA, Itabaiana, Tratado de direito das sucessões, v. II, 4ª ed., São Paulo, Max Limonad, 

1952. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil – teoria geral das obrigações, v. 

II, 20ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2003. 

 

PEREIRA, Caio Mário da Silva, Instituições de Direito Civil – teoria geral das obrigações, v. 

II, 24ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2010. 



158 

 

 

POTHIER, Robert Joseph, Tratado das obrigações pessoaes e recíprocas, 2ª ed., t. 1, trad. do 

francês para o português por José Homem Corrêa TELLES, Rio de Janeiro/Paris, H. Garnier 

– Livreiro-Editor, 1906. 

 

PLANIOL, Marcel e RIPERT, George, Traité Pratique de Droit Civil Français, t. VII, 2ª ed., 

Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1954. 

 

PRATA, Ana, Cláusula de Exclusão e Limitação da Responsabilidade Contratual, Coimbra, 

Almedina, 2005. 

 

PUIG BRUTAU, José, Fundamentos de Derecho Civil, t. I, vol. II, 3ª ed., Barcelona, Bosch 

Casa Editorial S.A., 1985. 

 

RODRIGUES, Silvio, Direito civil – parte geral das obrigações, v. 2, 30ª ed., São Paulo, 

Saraiva, 2002. 

 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz, Cláusula Penal: Natureza e Função no Direito Romano, 

in O Sistema Contratual Romano: De Roma ao Direito Actual, Lisboa, Coimbra Editora, 

2010. 

 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz, Função, Natureza e Modificação da Cláusula Penal no 

Direito Civil Brasileiro, Tese de Doutorado defendida na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 

 

RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz, Revisão Judicial dos Contratos – autonomia da vontade e 

teoria da imprevisão, 2ª ed., São Paulo, Atlas, 2006. 

 

ROPPO, Enzo, O Contrato, Coimbra, Almedina, 1988. 

 

ROSENVALD, Nelson, Cláusula Penal: a pena privada nas relações negociais, Rio de 

Janeiro, Lumen Juris, 2007. 

 



159 

 

SCOTT, Robert E. e TRIANTIS, George G., Principles of Contract Design, Yale Law Journal, 

2005. 

 

SERPA LOPES, Miguel Maria de, Curso de direito civil, v. II, 5ª ed., Rio de Janeiro, Freitas 

Bastos, 1989. 

 

SIMÃO, José Fernando, Cláusula penal e redução de ofício pelo juiz - Parte 1, Jornal Carta 

Forense, acesso pelo link http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/clausula-penal-

e-reducao-de-oficio-pelo-juiz---parte-1/13786. 

 

SIMÃO, José Fernando, Cláusula penal e redução de ofício pelo juiz - Parte 2, Jornal Carta 

Forense, acesso pelo link http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/clausula-penal-

e-reducao-de-oficio-pelo-juiz---parte-2/13786. 

 

SIMÃO, José Fernando, Locação e propriedade fiduciária, São Paulo, Atlas, 2007. 

 

SIMÃO, José Fernando – TARTUCE, Flávio, Direito Civil: Direito das Sucessões, 3ª ed., São 

Paulo, Método, 2010. 

 

TEPEDINO, Gustavo – SCHREIBER, Anderson, Código civil comentado – direito das 

obrigações – artigos 233 a 420, in AZEVEDO, Álvaro Villaça (coord.), Código civil 

comentado, v. IV, São Paulo, Atlas, 2008. 

 

TEPEDINO, Gustavo, Notas sobre a cláusula penal compensatória, in Temas de Direito Civil, 

t. II, São Paulo, Renovar, 2006. 

 

TERRÉ, François e LEQUETTE, Yves,  Clause Pénale. Caractere Forfaitaire, Les Grands Arrêts  

de la Jurisprudence Civile, 12ª ed.,  Paris, Dalloz, 2008, p. 207 e ss., obtido em 

http://actu.dalloz-

etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/FEVRIER_2011/GrandsArretsCiv14fev1866n__168.p

df. 

 



160 

 

TOBEÑAS, José Castan, Derecho Civil Español, Común y Foral, t. III, 10ª ed., Madrid, Reus 

S.A., 1967. 

 

TUCCI, ROGÉRIO LAURIA MARÇAL, Prorrogação compulsória dos contratos de longa 

duração, Dissertação de Mestrado USP, São Paulo, 2015. 

 

VARELA, João de Matos Antunes, Das obrigações em geral, v. 1, 7ª ed., Coimbra, Almedina, 

1991. 

 

VARELA, João de Matos Antunes, Das obrigações em geral, v. 2, 5ª ed., Coimbra, Almedina, 

1992. 

 

VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito civil – Teoria geral das obrigações e teoria geral dos 

contratos, v. 2, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2003. 

 

VOIRIN, Pierre e GOUBEAUX, Gilles, Droit Civil, t. I, 27ª ed., Paris, LGDJ, 1999. 

 

VON THUR, A., Tratado de las obligaciones, t. II, trad. do alemão para o espanhol por W. 

ROCES, Madrid, Editorial Reus, 1934. 

 

ZANETTI, Cristiano de Sousa, Direito Contratual Contemporâneo: A Liberdade Contratual 

e sua Fragmentação, São Paulo, Método, 2008.  

 


	Dissertação
	Dissertação I - editado
	Dissertação I
	file (1)

	Dissertação II

	Dissertação Mestrado - Parte I

