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RESUMO 

 

Ana Luiza Tesser Arguello. A Cláusula Penal nos Contratos Empresariais. 
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2018. 
 

A presente dissertação de mestrado teve como objeto o estudo da cláusula penal nos 

contratos empresariais. Nesse trabalho, analisa-se, primeiramente, as discussões 

existentes na doutrina especializada quanto à função da cláusula penal e, em 

decorrência, a existência de diversas modalidades de cláusulas qualificadas como uma 

mesma figura, a cláusula penal. Eleitas duas modalidades da figura para o estudo, 

cláusula penal substitutiva e cumulativa, empreender-se-á uma análise do papel da 

cláusula penal na alocação de riscos nos contratos empresariais, ilustrando-se essa 

questão com discussões que circundam a denominada teoria do efficient breach, com 

defensores no direito estadunidense, mas pouco estudada no Brasil. Ao fim, apontar-

se-á a constatação de que o papel da cláusula penal na alocação dos riscos contratuais 

é muito limitado pelo atual regramento da figura pelo Código Civil.  

 

Palavras-chave: cláusula penal, contratos empresariais. 
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ABSTRACT 
 

Ana Luiza Tesser Arguello. Penalty Clause in Commercial Contracts. Master Thesis. 
Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2017.  
 

The purpose of this master thesis was to study the penalty clause in commercial 

contracts. We first analyze the discussions in the specialized doctrine regarding the 

function of the penalty clause and, therefore, the existence of several modalities of 

clauses that are classified as a penalty clause. Two modalities of the penalty clause 

will be studies, the substitutive and the cumulative penalty clauses, an analysis of the 

role of the penalty clause in the allocation of risks in commercial contracts will be 

undertaken, illustrating this matter with discussions surrounding the so-called efficient 

breach theory. Finally, it will be pointed out that the role of the penalty clause in the 

allocation of contractual risks is very limited by the current regulation provided for 

the Civil Code.  

 

Key words: penalty clause, commercial contracts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 A despeito de uma evolução no estudo dos contratos empresariais no direito 

brasileiro após a unificação do direito das obrigações1, ainda há pouco, ou nenhum, 

estudo sobre diversos aspectos desses contratos, como, por exemplo, o estudo da 

cláusula penal sob a ótica própria dos contratos empresariais2. A carência de estudos 

específicos sobre o tema parece contradizer o fato de que a cláusula penal é 

estipulação muito frequente na prática empresarial.  

 

A pesquisa tem por objeto o estudo da aplicação da cláusula penal nos 

contratos empresariais. Parte-se da hipótese3 de que a cláusula penal é um instrumento 

dogmaticamente construído distanciado da necessidade dos agentes econômicos, de 

modo que o regramento da cláusula penal no Código Civil é inadequado aos contratos 

empresariais. 

 
																																								 																					
1 Citem-se, por exemplo, Paula Forgioni, Contratos Empresariais – Teoria Geral e aplicação, 2a ed., 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016 e Wanderley Fernandes (coord.), Contratos Empresariais – 
Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais, São Paulo, Saraiva, 2007 (série GV Law). 
2 A esse respeito, algumas obras consultadas dedicam-se em tópicos específicos ao estudo da cláusula 
penal nos contratos comerciais ou no direito comercial. Mucio Continentino, por exemplo, trata da 
cláusula penal sob um aspecto mais amplo do direito comercial, com o fim de entender a cláusula penal 
no contexto da incidência do devedor em mora em casos de falência (Da Clausula Penal no Direito 
Brasileiro, São Paulo, Saraiva & Cia., 1926, p. 141-147). No direito argentino, por sua vez, Aída 
Kemelejar de Carlucci trata da cláusula penal em tipos contratuais de direito comercial, distinguindo 
regras específicas para cada tipo, mas sem se preocupar com a aplicação genérica da figura nessas 
contratações (La Clausula Penal, Buenos Aires, Depalma, 1981). Não foi encontrada, porém, obra que 
trate especificamente da cláusula penal nos contratos empresariais, e não no direito comercial em geral, 
como propõe Mucio Continentino, e nem em contratos específicos, como propõe Carlucci, sem propor 
uma análise mais abstrata do assunto. 
3 Conforme ensina Julia Maurmann Ximenes, o problema de pesquisa deve ser sempre colocado de 
forma interrogativa e sua definição sofrerá influências das experiências do pesquisador e do seu senso 
comum, que será modificado a partir do conjunto de conhecimentos utilizados como quadro de 
referência. Aponta que o processo de construção do conhecimento científico pode ser encarado a partir 
do tripé problema-hipótese-marco teórico. E que para “’construir’ o caráter científico do tema” deve-
se partir da “definição de uma pergunta que inclua conceitos relacionados entre si e que, após a 
pesquisa propriamente dita, possa comprovar ou não a hipótese levantada”. A partir do problema, 
deve ser definida a hipótese, que “diferentemente do que o senso comum costuma imaginar, não é uma 
pergunta. Ao revés, é uma solução prévia dada pelo pesquisador. O fato pode parecer estranho aos que 
não são familiarizados com a atividade de pesquisa. Para quê proponho um problema se já possuo a 
resposta? Os que pensam assim, desconhecem a provisoriedade da hipótese. A prática científica busca 
acabar, pelo menos por determinado período de tempo, até que outras investigações demonstrem o 
contrário, com a precariedade da resposta adotada. Isso porque a hipótese outra coisa não é senão a 
solução prévia ao problema, passível de ser confirmada ou não. Portanto, a atividade de pesquisa é a 
busca da confirmação ou rejeição da hipótese elaborada”. (O processo de produção científico jurídica 
– O problema é o problema, Anais do XVII Congresso Nacional do COPENDI, Florianópolis, 
Fundação Boiteux, 2008, p. 4798). 
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Diante das dificuldades interpretativas relacionadas à função da cláusula 

penal na literatura civilista sobre o tema, propõe-se uma reflexão teórico-dogmática a 

respeito da cláusula penal nos contratos empresariais, levando em conta, além da 

legislação sobre o tema e a doutrina, casos concretos em que a figura é aplicada e 

discutida, bem como ferramentais de economia clássica e da nova economia 

institucional. 

 

De um lado, os casos práticos utilizados foram retirados, em primeiro lugar, 

de pesquisa jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça e, em segundo lugar, de 

dos textos doutrinários consultados durante a pesquisa. De outro lado, o ferramental 

econômico será utilizado de forma a auxiliar o estudo jurídico, mas não a ele se 

sobrepor. Maiores considerações metodológicas serão feitas ao longo do trabalho, 

quando da utilização de cada um dos métodos. 

 

Algumas limitações ao tema são importantes nessa introdução. Não se 

propõe detalhar o regime jurídico da cláusula penal em todas as suas facetas, mas 

estudar aspectos considerados mais relevantes para a compreensão da figura e da sua 

função nos contratos empresarias.  

 

Também não se propõe uma análise histórica ou comparada da figura, mas a 

sua análise no direito brasileiro. Notícias históricas e de direito estrangeiro são feitas 

apenas para ilustrar determinado ponto de pesquisa. Não se pretende analisar 

contratos em geral, mas apenas aqueles empresariais, ainda que algumas 

considerações feitas nesse estudo possam ser extensíveis a outras modalidades de 

contratação.   

 

Estudar a utilização dessa figura tradicional de direito civil na lógica própria 

dos contratos empresariais contribui para ressaltar a tradição dos estudos da 

dogmática jurídica, prestigiados por um estudo civilista e, ao mesmo tempo, oxigenar 

a dogmática comercialista com as considerações que o tema enseja no campo da 

ciência econômica e de uma visão mais alinhada às necessidades dos agentes 

econômicos.  
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Nessa linha, a dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro, 

procura-se evidenciar as discussões existentes na doutrina sobre a função da cláusula 

penal e, em decorrência, a existência de diversas modalidades de cláusulas 

qualificadas como a mesma figura, que é o conceito único de cláusula penal. Essa 

situação traz incoerências, e exige que se delimite exatamente o que se entende por 

cada modalidade e quais delas são efetivamente penais. Delimita-se, então, duas 

modalidades de cláusula penal, as substitutivas e as cumulativas, que pautarão o 

estudo dali para frente. 

 

 No segundo capítulo, procura-se apontar a adequação da cláusula penal, nas 

modalidades substitutiva e cumulativa, para os contratos empresariais e como elas 

funcionam como instrumento de alocação de risco nessas contratações. Alude-se, 

nesse momento do estudo, à teoria do efficient breach, defendida por alguns juristas 

no direito estadunidense que se valem da teoria econômica clássica. Sem intenções de 

defender ou não a aplicação dessa teoria ao direito brasileiro –  pelo contrário, críticas 

a essa teoria, feitas sobretudo por autores que se valem do estudo da nova economia 

institucional, bem como as limitações jurídicas à sua aplicação no direito brasileiro, 

serão apontadas neste capítulo – o seu estudo e o das críticas a ela feitas pode ser de 

grande valia para ilustrar as funções exercidas pela cláusula penal nos contratos 

empresariais. 

 

 No terceiro e último capítulo, evidencia-se que o papel exercido pela cláusula 

penal na alocação dos riscos nos contratos empresariais é limitado pelo atual 

regramento da figura pelo Código Civil e que, talvez em razão disso, há um 

descasamento entre o dever ser e a utilização da figura na prática comercial.  

 

 Por fim, uma observação terminológica é relevante. Ao se falar em cláusula 

penal (independentemente da modalidade escolhida) trata-se da verdadeira cláusula, 

tida como previsão contratual específica. A prestação estipulada na cláusula penal 

(normalmente de cunho pecuniário, mas não obrigatoriamente) será denominada 

multa. A utilização do termo multa (e não “pena” ou “penal convencional”, como é 

feito por muitos autores) se deve em razão da multa poder ser tanto indenizatória 

quanto punitiva, podendo ser utilizada em qualquer modalidade de cláusula penal. 

Além disso, o termo “multa”, ainda que possa não ser o mais técnico possível, 
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aproxima-se do termo utilizado na prática comercial. Diante dessas ressalvas, parece 

ser o termo mais adequado. 

	  



	 11	

 

CAPÍTULO 1. CLÁUSULA PENAL: PANORAMA ATUAL E 

DISCUSSÕES SOBRE A SUA FUNÇÃO 
 

1. Considerações introdutórias 

 

A dualidade quanto à denominada função ou natureza jurídica da cláusula 

penal, indicada como sendo ora punitiva, ora indenizatória, permeia toda a literatura 

civilista sobre o tema, bem como as opções legislativas de diferentes ordenamentos 

jurídicos. O que se entende por cláusula penal varia não só de país para país, mas 

também dentro de um mesmo país, em diferentes momentos históricos, motivo pelo 

qual é considerada, por parte da literatura, uma figura bastante complexa e que suscita 

importantes dificuldades e incertezas4. 

 

Se especialmente vocacionada, conforme a sua origem histórica5, para atuar 

como um instrumento de feição compulsória, com o fim de reforçar o vínculo 

																																								 																					
4  Peter Benjamin, que analisou a cláusula penal diferentes sistemas jurídicos, reconhece uma 
dificuldade em se dizer no que consiste a função ou natureza da cláusula penal, podendo ela assumir a 
figura de cláusula de liquidação de danos (no direito inglês, “liquidated damages”) e de penas (no 
direito inglês, “penalties”) e que essa complexidade do tratamento do tema tem por consequência 
prática uma considerável incerteza (Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in Commercial 
Contracts: A Comparative Study of English and Continental Law, in The International and 
Comparative Law Quarterly, Cambridge University Press, vol. 9, p. 600-627, n. 4, outubro, 1960, p. 
601-602 e 627). Outros também apontam essa complexidade. Mucio Continentino aponta que a 
cláusula penal é talvez a mais “intrincada” matéria do direito civil e que não é pacífica na doutrina a 
sua “atividade funcional” (Da Cláusula Penal no Direito Brasileiro..., p. 26). Antonio Pinto Monteiro, 
ao ressaltar a complexidade da figura e as dificuldades em definir o seu regime jurídico, ressalta que as 
recentes intervenções legislativas a que a cláusula penal foi submetida tanto no direito português, 
quanto no direito externo, “espelham essas dificuldades e hesitações” (Antonio Pinto Monteiro, 
Cláusula Penal e Indemnização, Coimbra, Almedina, 1990, p. 4).   
5 Dá-se notícia histórica da cláusula penal que, nos primórdios do direito romano, a cláusula penal era 
tratada como uma verdadeira pena, ideia que foi arrefecendo e a cláusula penal passou a ter função 
também indenizatória. Mucio Continentino, por exemplo, explica que o “primitivo direito romano” 
considerava como réu o devedor que não cumpria a sua promessa e a denominada stipulatio poenae 
tinha o “escopo de assegurar não a reparação do damno causado pelo inadimplemento, mas a repressão 
do delicto comettido pelo devedor”. Mas essa razão “histórico-juridica” da cláusula penal modificou-se 
com a evolução do próprio direito romano. A ideia de pena abrandou-se, substituindo pela de reforço 
da prestação prometida, passando a ser acessório o que era antes principal. (Da Clausula Penal no 
Direito Brasileiro..., p. 13-15). Otávio Luiz Rodrigues Junior também contextualiza o tema 
historicamente e complementa a ideia: “(...) De fato, no direito romano arcaico e clássico, a stipulatio 
poenae, como saldo daqueles tempos de severidade das sanções, revestia-se do caráter de uma 
verdadeira pena privada. Entretanto, com a evolução dos costumes, especialmente no direito pós-
clássico, a partir da famosa sentença de PALPIANUS (D. 45, 1, 115,2), é possível inferir o nascimento de 
uma nova função à cláusula penal, a de reparação de danos. Essa divisão produziria efeitos sobre a 
dogmática que perderam até os dias atuais” (Função, natureza e modificação da cláusula penal no 
direito brasileiro, Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo, Prof. Orientador Antonio Junqueira 
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obrigacional, a cláusula penal passa a constituir, ao mesmo tempo, uma forma de 

liquidação prévia do dano, dispensando o credor6, em caso de inadimplemento, de 

recorrer à indenização, que a multa substitui. Essa dupla função, tradicionalmente 

atribuída à cláusula penal, está no centro do debate doutrinário e gera controvérsia 

quanto à determinação da sua natureza jurídica7. 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
de Azevedo, 2006, p. 26). Sentido semelhante atribui Rubens Limongi França, Teoria e prática da 
cláusula penal, São Paulo, Saraiva, 1988, p. 15-26. Antonio Pinto Monteiro, por sua vez, discorda que 
o caráter indenizatório da figura tenha aparecido no próprio direito romano, ainda que não nas suas 
origens. Para o autor, “resulta claramente dos textos a importância da figura ao dispensar o credor da 
prova do seu interesse, o que teria manifesta vantagem para si, quer em geral, como, especialmente, 
tratando-se de prestações de facere ou de non facere. Mas partir daqui para afirmar que a cláusula 
penal teria tido, já no direito romano, uma índole indemnizatória ou mista, neste sentido devendo 
interpretar-se os referidos textos, poderá revelar-se uma atitude precipitada” (Cláusula penal e 
indemnização..., p. 364). 
6 São utilizados os termos credor e devedor para designar a parte que tem direito à cláusula penal e a 
parte que inadimpliu e deve arcar com ela. Ressalte-se, porém, que em determinados casos, a mesma 
parte pode exercer posição de credor e devedor na relação obrigacional como um todo – e não 
especificamente à cláusula penal analisada. Isso porque, em relações contratuais complexas, frequentes 
na prática comercial, há obrigações recíprocas e ambas as partes figuram como credores e devedores de 
determinadas prestações, dificultando uma distinção entre esses dois polos. A esse respeito, observa 
Judith Martins-Costa que “não se trata, obviamente, de uma noção equivocada. Indiscutivelmente há, 
em toda a relação obrigacional, a criação de um vínculo jurídico ligando credor e devedor e há, 
igualmente, o nascimento de direitos subjetivos de crédito e de deveres jurídicos (dívida). Porém, não 
sendo de modo algum incorreta, essa é, porém, uma noção insuficiente para dar contra de algumas 
manifestações do fenômeno obrigacional. É que a relação obrigacional pode ser uma (simples) ou 
múltipla (complexa). No primeiro sentido, significa a existência de um só crédito e a sua respectiva 
dívida. Na segunda opção, representa um conjunto de vínculos emergentes de um mesmo fato jurídico” 
(A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação, São Paulo, Marcial Pons, 2015, p. 200). 
7 Autores de diferentes épocas e diferentes países procuraram sistematizar a incerteza quanto à natureza 
jurídica da cláusula penal, recorrendo ao estudo das diferentes naturezas jurídicas atribuídas à figura e 
a uma verdadeira tentativa de catalogação de quais autores pertencem a cada corrente e qual a corrente 
que cada ordenamento jurídico se filiou. 
Cita-se, como exemplo, Rubens Limongi França que indica haver uma tríplice natureza da cláusula 
penal, podendo ela ser de reforço, “porque efetivamente assume o caráter de garantia da obrigação 
principal”; de pré-avaliação dos danos, “porque o seu pagamento é compulsório, independentemente de 
prova do prejuízo da inexecução ou da execução inadequada. E ainda mesmo que não haja prejuízo, o 
pagamento não deixa de ser devido”; e, por fim, de pena, “na acepção lata do termo (mas nem por isso 
menos técnica), porque significa uma punição, infligida àquele que transgride a ordem contratual e, via 
de consequência, a própria ordem jurídica”. Haveria ainda uma quarta natureza, que seria eclética, por 
misturar as duas ou três funções anteriormente apontadas (Teoria e prática da cláusula penal..., p. 
157). Para sistematizar as diferentes naturezas jurídicas atribuíveis à figura, o autor distingue quatro 
“teorias” sobre a cláusula penal, indicando quais autores de diferentes épocas e diferentes países se 
filiam a cada uma delas. São as teorias “do reforço” (Pothier, Laurant, Aubry e Rau, René Savatier, A. 
Dernburg, Ennerccerus-Lehmann, J. W. Hademman, Karl Larenz, Diego Espín Cánovas), da “pré-
avaliação” (M. Frédéric Mourlon, Théophile Huc, Macel Planiol, Henri, Léon e Jean Mazeaud), “da 
pena” (Savigny, Winscheid, Trimarchi, Lobato), e, por fim, a corrente à qual o autor se filia, a teoria 
“eclética” (Giorgio Giorgi, Vittorio Pollaco, Lodovico Barassi, Francesco Messineo, Raymond 
Saleilles, René Demogue, Antonio Borrell, Fausto Moreno, Eliachevitch, Nolde e Tager e José Leon 
Barandiaran). As teorias da pré-avaliação, da pena e eclética correspondem, diretamente, às diferentes 
naturezas jurídicas atribuíveis à cláusula penal pelo autor. Já a teoria do reforço parece abarcar também 
as outras, pois independentemente da função atribuída à cláusula penal, haveria aqueles autores que 
justificam a figura no argumento de que ela atua como reforço da obrigação. Daí restarem, ao nosso 
ver, apenas três teorias propriamente ditas, “Teoria da pré-avaliação”, “Teoria da pena” e “Teoria 
Eclética”. Sobre este ponto, esclarece Otavio Luiz Rodrigues Junior em sua tese de doutorado, no 
sentido de que “entender os signatários das teorias punitiva, indenizatória e da teoria eclética há 
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Entre dois polos diversos, em que um considera a cláusula penal figura com 

fim único punitivo e outro tão somente indenizatório, é “vitoriosa”8 na doutrina uma 

“solução de compromisso”9, “largamente majoritária”10, que lhe imputa uma natureza 

mista, podendo haver maior ou menor prevalência de cada um desses aspectos.  
 

De um lado, a função indenizatória confere à cláusula penal o papel de 

ressarcir o credor pelos danos incorridos, ao fixar previamente um valor11 referente 

aos eventuais danos devidos em caso de inadimplemento, que farão frente à eventual 

indenização devida. Reduz-se, assim, a margem de incerteza na liquidação dos danos, 

que já têm seu montante previsto antecipadamente, dispensando a prova da sua 

existência e extensão. 

 

De outro, a função punitiva da cláusula penal manifesta-se na desvinculação 

da incidência da cláusula penal com a existência de dano. É devida sem a necessidade 

de provar o dano e mesmo que ele não exista. Ainda, permite-se que seja feita uma 

estipulação prévia de valor superior aos danos esperados para o caso concreto no caso 

de inadimplemento. A diferença entre o dano efetivamente incorrido (ou inexistente) 

e o valor estipulado a título de cláusula penal representará uma punição, reforçando o 

vínculo contratual. Também nesse caso, a pena substituirá a indenização que, no lugar 

dela, seria devida. A função compulsória será exercida através do quantum 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
consenso de que a cláusula penal é um reforço e uma garantia ao adimplemento” (Função, natureza e 
modificação da cláusula penal no direito brasileiro..., p. 164). Otávio Luiz Rodrigues Junior também 
procura sistematizar a questão da natureza jurídica da cláusula penal. Para ele, existem três teorias 
acerca da natureza jurídica da cláusula penal, quais sejam (i) teorias indenizatórias, que seriam 
subdividas em duas, (i.a) indenizatórias puras, com finalidade de pré-avaliação das perdas e danos (a 
qual se filiariam Marcel Planiol, Théophille Huc, Fritz Func Junior, Henri de Page, Orlando Gomes); e 
(i.b) indenizatórias mistas, com finalidade e pré-avaliar e garantir a obrigação (Caio Mario da Silva 
Pereira é citado como defensor dessa corrente); (ii) teorias da pena (é a vez de Savigny, que seria 
lembrado como seu patrono, seus seguidores no direito brasileiro, Tito Fulgêncio e Lourenço Trigo de 
Loureiro e outros autores estrangeiros como Antonio Joaquim de Matos Pinto Monteiro e Denis 
Mazeaud); e (iii) teorias ecléticas ou mistas (são indicados Silvio Rodrigues, Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda, Eduardo Espínola, Álvaro Vilaça Azevedo e Rubens Limongi França) (p. 164-166 
e 240-241).  
Otavio Luiz Rodrigues Junior, Função, natureza e modificação da cláusula penal no direito 
brasileiro..., p. 238. 
9 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 6. 
10 Idem.  
11 A cláusula penal pode ter por objeto prestação não pecuniária e não apenas quantia em dinheiro. Não 
há divergência doutrinária a esse respeito. Ao se falar em valor previsto na pena, porém, quer se dizer a 
quantificação pecuniária daquela prestação prevista na cláusula penal e devida em caso de 
inadimplemento. 
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indenizatório, antecipadamente fixado, pelo que a pena será sempre uma indenização 

predeterminada com caráter também punitivo.  

 

O modelo tradicional não é, porém, o único. Mesmo no direito brasileiro, 

alguns autores, ainda que praticamente isolados, propõem que a cláusula penal tem 

apenas fins indenizatórios12 e outros defendem a cláusula penal com fins tão somente 

punitivos13. Também há quem critique a ideia de uma figura de função dúplice, 

entendendo que a cláusula penal deveria ser monofuncional, pela impossibilidade de 

se conciliar duas funções equiparáveis em uma mesma figura. Seria dizer, a cláusula 

penal, ainda que tenha função indenizatória secundária, é eminentemente punitiva14.  

 

A par das dificuldades históricas em se definir a natureza jurídica da cláusula 

penal, surgem diferentes modalidades de cláusulas, todas na tentativa de pertencer a 

um mesmo conceito. Essas diferentes figuras, todas qualificadas como cláusula penal, 

demonstram a complexidade de compreensão do que se denomina por cláusula penal, 

pois as diferentes modalidades são estruturalmente e, por vezes, funcionalmente, 

distintas, não fazendo sentido sujeitar todas elas a um único regime jurídico. Para 

complicar ainda mais, anteriormente à problemática do regime jurídico aplicável, 

coloca-se, ainda, a própria definição de qual modalidade se está diante no caso 

concreto. Os questionamentos são inúmeros e as respostas não são uniformes.   

 

Para se ilustrar, dentre as questões suscitadas, destacam-se algumas, como, por 

exemplo, saber se a pena é sempre devida, mesmo que se prove ausência de qualquer 

dano; se a pena pode cumular-se à indenização ao invés de substituí-la; se o credor 

pode optar pela reparação, prescindindo da pena, que se assemelha à questão de qual 

atitude tomar com relação ao dano excedente; se esta pode ser reduzida e em que 

termos; a partir de que momento se torna exigível o pagamento da pena.  

 

																																								 																					
12 Nesse sentido, Orlando Gomes, Obrigações, 17ª ed., atualiz. por Evaldo Brito, Rio de Janeiro, 
Forense, 2008. 
13 Nesse sentido, Fabio Maria de Mattia, Cláusula penal pura e cláusula penal não-pura, in Revista 
dos Tribunais, vol. 2, p. 1117, junho 2011. 
14 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal, coord. Miguel Reale e Judith Martins-Costa, São Paulo, RT, 2007. E, no 
direito português, Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 671 e seguintes. 
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A dificuldade de responder a essas perguntas agrava-se diante do quadro de 

incerteza sobre as características de cada modalidade de cláusula penal. Tais 

modalidades serão tratadas mais à frente, mas desde já pode-se citar15, para além da 

“cláusula mista”, de viés indenizatório e punitivo, outras cláusulas substitutivas da 

indenização, quais sejam, uma “cláusula penal propriamente dita”, com função 

precipuamente compulsória e indenizatória apenas secundária e uma “cláusula de 

perdas e danos”, com finalidade puramente indenizatória. De outro lado, estaria ainda 

outra modalidade, que se cumula à indenização, e não a substitui, a “cláusula 

compulsória ou punitiva”.  

 

2. Cláusula penal substitutiva à indenização 

 

De viés mais punitivo ou indenizatório, a cláusula penal é amplamente 

reconhecida pela doutrina (e inclusive pelo regramento da figura em diferentes 

ordenamentos jurídicos), como substitutiva à indenização, por, justamente, substituir 

a indenização exigível em caso de não cumprimento.  

 

Havendo inadimplemento, o credor terá o direito de exigir o pagamento da 

multa, a qual substitui a obrigação de indenizar. Mas o credor não está impedido de 

recorrer à execução específica, em vez de solicitar o pagamento daquela prestação. O 

que ele não poderá é exigir, ao mesmo tempo, o cumprimento da obrigação e a multa 

estipulada na cláusula penal. 

 

 A proibição da cumulação da multa e da indenização é uma consequência 

lógica do fundamento atribuído àquela figura. Se as partes pactuam uma cláusula 

justamente para que ela prefixe o valor dos danos que poderão vir a ser devidos, 

atribuindo ao credor a possibilidade de exigir esse montante, faz sentido que o credor 

não possa pleitear a própria indenização16. Da mesma forma, se o credor vier a obter, 

ainda que por via da execução específica, o cumprimento da prestação que habilita a 

																																								 																					
15 Adota-se, neste momento, a divisão e nomenclatura entre as diferentes modalidades da cláusula 
penal utilizada por Antonio Pinto Monteiro. Em sua extensa obra sobre o tema, o autor define com 
precisão a diferença entre as diferentes modalidades de cláusula penal e atribui, a cada uma delas, uma 
nomenclatura específica. Ao final desse capítulo, elencam-se duas modalidades de cláusula penal, que 
serão estudadas nos capítulos subsequentes, de nomenclatura por nós atribuída e que se diferenciam da 
nomenclatura daquele autor. 
16 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 426-427. 
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incidência da cláusula penal, ele não poderá exigir a multa prevista na cláusula, pois 

não se verificou a circunstância ou o pressuposto indispensável para o seu efeito, que 

é o não cumprimento17. 

 

As cláusulas que apresentam a configuração aqui descrita serão denominadas 

cláusulas substitutivas. Dentro dessa configuração, aparecem diferentes modalidades 

de cláusulas, de acordo com a corrente doutrinária adotada. Exemplos trazidos pela 

literatura, ainda reproduzindo a nomenclatura utilizada por Antonio Pinto Monteiro, 

são da “cláusula penal mista” (que traz conjuntamente funções punitivas e 

indenizatórias); da “cláusula penal propriamente dita”, que seria alegadamente 

monofuncional, de viés precipuamente punitivo, mas que não deixa de ser uma 

cláusula mista; e da “cláusula de perdas e danos”, que não tem caráter penal. 

 

A análise da estrutura de cada uma dessas modalidades será empreendida em 

seguida.  

 

2.1. Cláusula penal de função mista como a visão tradicional  

 

A visão da cláusula penal como substituto da obrigação com funções 

indenizatória e punitiva – ainda que uma sobressaia sobre a outra – é a visão 

predominante na doutrina e é considerada a visão tradicional18. 

 

 A doutrina acostumou-se a ver na cláusula penal um instituto unitário, mas de 

função dúplice, um misto de pena e de indenização. Fruto de um intenso e antigo 

debate entre qual função deveria ser atribuída à figura, se apenas punitiva ou 

indenizatória (denominadas de teorias “redutivistas”19), a maior parte da doutrina a 

adota a posição intermediária, imputando à cláusula penal expressa ou tacitamente 

uma natureza mista20.  

																																								 																					
17 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 426-427. 
18 É comum na doutrina o apontamento da teoria da cláusula penal como mista (ou eclética) como a 
visão tradicional (Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 237) ou como a 
que possui mais adeptos (Otavio Luis Rodrigues Junior, Função, natureza e modificação da cláusula 
penal no direito brasileiro..., p. 166, que também indica ser esta a “teoria vitoriosa”), entre outros. 
19 Nomenclatura atribuída, entre outros, por Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., 
p. 6. 
20 Cite-se, para fins de exemplo, autores estrangeiros Denis Mazeaud, La notion de clausule pénale, 
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1992, p. 3 e seguintes; Lodovico Barassi, La 



	 17	

Como se viu, o credor tem uma alternativa21: ou o credor opta por cobrar a 

prestação estipulada na cláusula penal ou opta pela execução específica da obrigação. 

Na impossibilidade de se proceder a execução específica no caso em concreto, a 

cláusula penal antecipa o valor devido a título de indenização, de modo que, em 

havendo cláusula penal, não há que se falar em liquidação dos danos22.  

 

Nessa lógica, a função indenizatória confere à cláusula penal o papel de 

ressarcir o credor pelos danos incorridos, ao fixar previamente um valor que 

substituirá a indenização, reduzindo a margem de incerteza quanto à extensão do dano 

inerente à sua liquidação.  

 

Já a função punitiva permite que o credor faça valer a cláusula penal 

independentemente da prova da existência, extensão e montante do dano, bem como a 

cobrança de eventual valor superior ao montante do dano esperado para o caso 

concreto. A pena, de todo modo, substituirá a indenização que, no lugar dela, seria 

devida. A função punitiva será exercida através do quantum indenizatório, 

antecipadamente fixado, pelo que a pena será sempre uma indenização 

predeterminada com caráter também, mas não sempre, punitivo.  

 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
teoria generale delle obbligazioni, vol. 3, Milano, 1946, p. 1.217 e René Demogue, Traité des 
obligations en général, vol. 6, Paris, Rosseau, 1931, p. 480. E autores nacionais: Caio Mario da Silva 
Pereira, Instituições de direito civil, vol. 2, 14a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1995, p. 128; Clóvis 
Beliváqua, Código Civil comentado, vol. 4, 7ª ed., Rio de Janeiro, 1946, p. 64; Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 4a ed., t. XXVI, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1983-84 p. 59 e seguintes; Judith Martins-Costa, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Comentários ao 
Novo Código Civil, vol. V, t. II, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 419; Manoel Inácio Carvalho de 
Mendonça, Doutrina e prática das obrigações, 3ª ed., t. 1, 1938, p. 349; Miguel Maria de Serpa Lopes, 
Curso de Direito Civil, vol. II, 6ª ed. rev. e atualz. por José Serpa Santa Maria, Rio de Janeiro, Freitas 
Bastos, 1995, p. 151 e seguintes; Mucio Continentino, Da Clausula Penal..., p. 34 e 135; Silvio 
Rodrigues, Direito Civil – parte geral das obrigações, vol. 2, 4ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 81. 
21 Com relação à essa “opção” do credor, há na literatura maior parte da literatura sobre o tema a 
preocupação em distinguir a cláusula penal das obrigações alternativas em sentido estrito, até porque, 
especificamente no direito brasileiro, o art. 410 do Código Civil menciona expressamente ser a cláusula 
penal uma “alternativa em benefício do credor”. Nesse sentido, explica Jorge Cesa Ferreira da Silva 
que nas obrigações alternativas em sentido estrito, a parte que possui o benefício da escolha tem o 
direito de decidir entre duas prestações que, em tese, igualmente realizam os interesses do credor. Há 
adimplemento com qualquer uma das hipóteses previstas. Na cláusula penal, por outro lado, só uma é a 
prestação que realiza os interesses do credor e apenas se esta não se tornar concreta é que o credor pode 
escolher entre fazer valer a pena ou exigir o cumprimento da obrigação. Só há alternativa no caso de 
descumprimento, e não no adimplemento (Inadimplemento das obrigações, p. 260). 
22  A não ser que as partes tenham convencionado a possibilidade de liquidação dos danos 
suplementares ao montante da multa prevista na cláusula penal. 
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A predominância de uma ou de outra função dependerá, em cada caso, de o 

montante da pena se mostrar ou não superior ao prejuízo efetivo. Daí ser afirmado que 

a cláusula penal constituirá sempre um meio de pré-avaliação do dano, sendo a função 

sancionatória meramente eventual, tudo dependendo, na circunstância concreta, de o 

seu montante superar o quantum indenizatório a que, sem ela, o credor teria direito se 

não houvesse cláusula penal. Mas pode ocorrer de o montante dos danos ser inferior 

ao da multa, atuando a cláusula penal como limitação da indenização de 

responsabilidade e se aproximando das denominadas cláusulas limitativas da 

responsabilidade23. 

 

A concepção de cláusula penal mista, apesar de ser a visão mais arraigada da 

figura não é imune a críticas, relacionadas justamente a ausência de uma função 

específica, na medida em que a função da cláusula penal será avaliada apenas a 

posteriori, a depender de como a soma previamente acordada venha a se revelar, na 

circunstância concreta, superior ou não ao dano incorrido a posteriori.  

 

A intenção que presidiu a estipulação da cláusula penal, de se optar por uma 

cláusula de viés mais punitivo ou indenizatório, o que varia por certo no quantum 

estipulado como devido, não será relevante para qualificar a figura ou alterar o seu 

regime. Para fins de aplicação da norma jurídica, será sempre uma mesma figura, 

submetida a uma disciplina comum, independentemente das razões e dos objetivos 

																																								 																					
23 Poderia surgir uma estranheza na afirmação de que a cláusula penal, apesar de ser uma figura com 
caráter punitivo, aja como limitação da responsabilidade. Isto é, ao invés de reforçar a posição do 
credor, que seria a sua característica precípua, servir para enfraquecê-la. Apesar de existir, de fato, uma 
contradição, a modalidade de cláusula penal em questão, essencialmente indenizatória e substitutiva da 
indenização, a depender do quantum designado para fins da pena, o que é definido, por certo, pela 
vontade das partes, poderá atuar no caso em concreto como limitação da responsabilidade do devedor. 
A aproximação da cláusula penal com a cláusula limitativa de responsabilidade não significa, porém, 
que a cláusula penal com ela se confunda. A cláusula limitativa atua como um teto ao limite máximo 
da indenização, de modo que o dano deve ser provado e posteriormente liquidado, mas não poderá ser 
cobrado no que sobejar ao valor fixado na cláusula. Já a cláusula penal estabelece um montante 
invariável e incidente independente da prova e da liquidação do dano (Jorge Cesa Ferreira da Silva, 
Inadimplemento das obrigações, p. 266-267). Quando a cláusula penal faz o papel de cláusula 
limitativa de responsabilidade, porém, parece razoável defender que a ela se aplicam as regras desta 
última. Sobre a diferença entre cláusula penal e cláusula limitativa de responsabilidade, ver Antonio 
Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 236-264. Específico sobre a cláusula limitativa de 
responsabilidade, ver, no Brasil, Wanderley Fernandes, Cláusula de exoneração e limitação de 
responsabilidade, São Paulo, Saraiva, 2013 e, em Portugal, Antonio Pinto Monteiro, Cláusulas 
limitativas e de exclusão de responsabilidade civil, 2a ed., Coimbra, Almedina, 2011. 
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visados pelos contratantes ao acordá-la, ressaltando que o caráter indenizatório – mas 

não o punitivo – sempre estará presente, recebendo um papel predominante24. 

 

Desse entendimento da cláusula penal com dupla função, inúmeras questões 

que surgem da aplicação da figura não são satisfatoriamente explicadas. Não fica 

claro, por exemplo, que mesmo na ausência de qualquer dano, a pena ainda será 

devida; quais os critérios de redução da pena, se atrelados ao dano incorrido ou não; 

se o credor poderá sempre se reservar no direito de cobrar do devedor quantia 

superior àquela representativa dos danos no caso em concreto. Essas dificuldades 

levam a uma significativa falta de homogeneidade na literatura sobre o tema – que 

espelha também as legislações dos diferentes países – sobre qual deve ser a regulação 

da figura no caso concreto.  

 

Por exemplo, apesar de a maioria dos autores entenderem que a pena é devida 

independentemente da prova do dano e mesmo se não houver danos25-26, outros irão 

dizer que a cláusula penal funciona como inversão do ônus da prova para prova do 

dano, não sendo possível cobrá-la se o devedor comprovar a inexistência de dano no 

caso em concreto27. Outra discussão envolve a redução da pena, na medida em que há 

quem diga que essa redução não deve levar em conta os danos, apenas 

subsidiariamente28; outros atrelam a redução ao dano com mais evidência29.  

																																								 																					
24 Nas palavras de Antonio Pinto Monteiro: “Claro que as partes, ao socorrerem-se dela, podem tê-lo 
feito com a finalidade de criar um mecanismo compulsório ou, ao invés, limitativo da indemnização. O 
quantitativo da pena indicará o escopo prosseguido. Mas isso é indiferente aos olhos da lei, não 
revelando, para efeitos de qualificação ou regime, essa diferenciada intencionalidade das partes, que 
não carece, sequer, de ser indagada. Em qualquer caso, a pena constitui a indemnização estabelecida a 
priori, e é nessa qualidade que é devida sendo devida” (Cláusula penal e indemnização..., p. 421).  
25 Por exemplo, Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 286-287.  
26  Peter Benjamin, ao analisar diferentes ordenamentos jurídicos que preceituam, precipuamente, 
cláusulas mistas, conclui pela insegurança jurídica na regulação da figura nos países de civil law, 
questionando-se se a inversão do ônus da prova do prejuízo para o credor – que, para ele, é o grande 
benefício da cláusula penal – é motivo suficiente para a insegurança que hora a figura traz: “Apart from 
the case where English law regards the above variety of clause as providing for the payment of a 
penalty, there is a distinct advantage to be obtained from these clauses in the realm of procedure, for as 
has been seen above, in all the legal systems considered, the burden of proof is shifted from debtor to 
creditor by a penal clause, or a clause for the payment of liquidated damages. This procedural 
advantage would therefore seem to be the sole major asset that these clauses have, and the question 
may well be put whether this asset is sufficient counterbalance to their uncertainty from the point of 
view of substantive law” (Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in Commercial Contract 
…, p. 627). 
27 Cite-se, por exemplo, Aída Kemelejar de Carlucci, La Cláusula Penal, Buenos Aires, Depalma, 
1981, p. 8.  
28 Por exemplo, Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 421; Jorge Cesa Ferreira 
da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 286-287. 
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Em razão das críticas apontadas, autores como Antonio Pinto Monteiro e Jorge 

Cesa Ferreira da Silva propõem uma cláusula penal de natureza alegadamente 

monofuncional e precipuamente punitiva, que será explicada no item seguinte. 

 

2.2. Tentativa de superação da visão tradicional: a proposição de uma 

cláusula “precipuamente punitiva” (a “cláusula penal propriamente dita”) 

 

A crítica à visão tradicional, delineada no item anterior, fez com que alguns 

autores defendam a cláusula penal como sendo monofuncional 30 , de viés 

essencialmente punitivo, o que Antonio Pinto Monteiro denominará de “cláusula 

penal propriamente dita”. 

 

À luz dessa teoria, a função penal continua a se manifestar na incidência da 

cláusula penal independentemente dos danos e a pena continua a ser a diferença entre 

o dano efetivo e o valor atribuído a título de cláusula penal. A diferença entre a 

cláusula mista e a “cláusula penal propriamente dita” residiria na função atribuída à 

figura. Ao invés de dizer que se trata de uma cláusula bifuncional, punitiva e 

indenizatória, atribui-se à cláusula penal um fundamento jurídico principal, que é o 

fator compulsório, relegando ao caráter indenizatório posição subsidiária. 

 

A definição da “cláusula penal propriamente dita” por esses autores, pouco se 

diferencia da cláusula penal mista31. O que há de diferente – e relevante citação dessa 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
29 Por exemplo, Aída Kemelejar de Carlucci, La Cláusula Penal..., p. 110, que indica que “Por nuestra 
parte, consideramos que si bien es certo una de las circunstancias que el juzgador considerará es el 
daño producido (no puede dejar de hacerlo en vistas al carácter resarcitorio de la cláusula), ello no 
impede que también tenga en cuenta la conducta del deudor”. 
30 Nesse sentido, cite-se Jorge Cesa Ferreira da Silva e Antonio Pinto Monteiro, citados nas notas 
acima, e também Caio Mario da Silva Pereira. O autor dá relevância ao “reforçamento do vínculo 
obrigacional”, que, para ele “é com este caráter que mais assiduamente se opõe à obrigação”, sendo 
que “a pré-liquidação do id quod interest aparece como finalidade subsidiária, pois nem sempre como 
tal se configura” (Instituições de direito civil..., p. 128). 
31 Peter Benjamin ilustra o fato de que, muitas vezes, apesar de nomenclaraturas diferentes e suposta 
atribuição de diferentes naturezas jurídicas, trata-se da mesma figura como cláusula penal ao analisar 
diferentes ordenamentos jurídicos de civil law que preveem a cláusula penal: “This brings us to another 
question which at first sight is one of terminology but in which in reality is one of substance, namely 
the use of the terms ‘penalty’ and ‘liquidated damages’ in the commom law to refer to the nature of the 
clauses specified at the outset of this article, and the use of the term ‘penal clauses’ in Continental law 
to refer to the same subject-matter. On analysis it will be seen that much of the apparent confusion and 
doctrinal divergencies that exist on this question in all Continental legal systems arises from the fact 
that ‘penal clauses’ have a hybrid nature, being used both to guarantee the performance of a particular 
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teoria – é a unificação realizada das regras aplicáveis à cláusula penal de natureza 

mista e da existência uma explicação mais condizente e melhor aplicável a 

determinadas situações, com a qual concordamos.  

 

Alguns exemplos podem ser dados. 

 

Justifica-se o fato de a pena ser devida independentemente de haver danos, ao 

explicá-la não como uma indenização que poderia ter caráter sancionatório, mas como 

uma prestação que, por acordo prévio das partes, ocorrido certo evento, surgirá ao 

lado da prestação originária, cabendo ao credor a opção por uma delas. Trata-se da 

obrigação com faculdade alternativa a parte creditoris32.  

 

Explica-se também a questão da alternatividade em benefício do credor. Sendo 

o interesse tutelado com a “cláusula penal mista” o dever de cumprir a obrigação cujo 

inadimplemento faz incidir a pena, ela ocupa o lugar desse dever. Isso também ocorre 

com a “cláusula penal propriamente dita”. Mas há uma ligeira diferença entre elas. 

Em relação à primeira, a pena é a indenização pelo não cumprimento da obrigação; 

em relação a segunda, por sua vez, a pena é outra prestação que o credor exige, em 

vez daquela a que inicialmente o devedor estava obrigado. Por isso, esta última estaria 

compreendida no quadro de uma obrigação com faculdade alternativa ao credor, por 

ameaçar o devedor com uma outra prestação, mais gravosa para este último, que ele, 

em certas condições, poderá exigir, em vez daquela que inicialmente era devida33. 

 

Em consequência disso, a “cláusula penal mista” seria exigível apenas após a 

conversão da mora em inadimplemento absoluto, se estipulada para o 

descumprimento total. Por outro lado, a “cláusula penal propriamente dita”, é exigível 

a partir do momento em que o devedor se constitui mora, sem que o credor tenha que 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
contractual obligation, and in order to provide a pre-estimate of the damage likely to flow from the 
particular breach of contract in question. The fact that under certain legal systems greater emphasis is 
laid upon the aspect of sanction in a penal clause (i.e., in Austrian, German, Swiss and Soviet law), 
whereas in other it is the aspect of an evaluation of damages that predominates (i.e., in French law as in 
Belgian and Italian law), should not mislead one into disregarding the fact that both the element of 
sanction and that of damages are present in these legal systems. This confusion is, however, to a great 
extent absent in English law, largely due to the distinction drawn between these two separate functions 
of the clauses in question” (Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in Commercial 
Contracts…, p. 601). 
32 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 18-19. 
33 Antonio Pinto Monteiro Cláusula penal e indemnização..., p. 442-443. 
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converter a mora em inadimplemento absoluto. Nesse último caso, não é apenas a 

indenização pelo não cumprimento da obrigação, mas de uma faculdade alternativa do 

credor em caso de descumprimento, que passa a existir quando o devedor está em 

mora. Se a mora autoriza a execução específica da obrigação, então também 

autorizaria, em vez da execução específica, a incidência da cláusula penal34.  

 

Elucida-se, ainda, a aplicação das regras que permitem a revisão do valor da 

pena pelo juiz, quando aplicáveis. Nesse momento de revisão, o intérprete deverá 

levar em conta que a cláusula penal tem um caráter punitivo e que a redução deve ser 

restrita a casos muito específicos de exageros e abusos, não se relacionando, 

diretamente, com o dano incorrido no caso em concreto.  

 

Em verdade, apesar de o fundamento jurídico distinto e uma melhor 

explicação para alguns fenômenos da figura, o que justificam a importância de se 

trazer essa teoria para o quanto ora estudado, a “cláusula penal propriamente dita” 

continua a ser a apresentar as duas funções, punitiva e indenizatória. Há ainda a 

incerteza quanto à sua função, que só poderá ser averiguada a posteriori, no momento 

do inadimplemento.  

  

2.3. “Cláusula de perdas e danos”  

 

Há ainda uma outra cláusula que aparece na literatura especializada sobre o 

tema, em oposição à cláusula penal substitutiva acima descrita que, mesmo de caráter 

indenizatório, traz ainda algum caráter punitivo.  

 

A busca por uma cláusula atrelada à indenização e o distanciamento do seu 

caráter de pena fez surgir, em alguns países, uma nova modalidade de cláusula, 

eminentemente indenizatória 35 . A cláusula de perdas e danos relaciona-se 

																																								 																					
34 Idem, p. 443. 
35 Para explicar a origem da cláusula de perdas e danos, a literatura sobre o tema cita frequentemente o 
direito alemão. Indica-se que o Código alemão regula a cláusula penal (Vertragsstrafe) nos §§ 339 a 
345, concebendo-a como figura susceptível de função coercitiva e indenizatória. A partir da década de 
60 e 70, a jurisprudência e doutrina alemãs debateram-se com a questão da aplicabilidade das regras do 
BGB às cláusulas que visassem tão somente fixar o montante da indenização, a saber se elas seriam 
cláusulas penais tais quais as de viés mais punitivo ou não e se o regime jurídico das duas figuras 
deveria ser o mesmo ou diferente. Após algum tempo e diferentes entendimentos, o Supremo Tribunal 
alemão consolidou o entendimento no sentido de dizer que sempre que o credor procure 
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exclusivamente ao cálculo antecipado do dano. Por depender do dano para sua 

materialização, ela não incide se o devedor provar a sua inexistência. Trata-se, em 

verdade, de um acordo relacionado ao ônus da prova36.  

 

Por essa razão, a sua redução está relacionada ao dano, ou ao menos, à 

expectativa do dano existente em caso de inadimplemento. Para evitar a discussão da 

liquidação do dano, a redução da cláusula de perdas e danos fundamenta-se na 

probabilidade da ocorrência e extensão do prejuízo esperado pelas partes, ou, em 

outras palavras, caberia ao credor apenas demonstrar que a soma foi estabelecida em 

função do dano médio previsível, tendo em conta o setor de atividade em causa.  

 

A cláusula de perdas e danos preserva a finalidade de facilitar a posição do 

credor, especialmente para casos em que se mostra muito difícil ou custoso liquidar o 

dano. O seu foco não é evitar o inadimplemento, mas apenas reduzir o grau de 

controvérsia existente sobre a extensão do dano37.  

 

No Brasil, a cláusula de perdas e danos não é legalmente prevista, mas 

sustenta-se que a sua admissibilidade encontraria fundamento na liberdade de 

contratar, sobretudo porque essa cláusula se situaria entre a cláusula penal 

(legalmente prevista) e a cláusula de limitação de responsabilidade (largamente 

aceita)38. 

 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
fundamentalmente pressionar o devedor ao cumprimento, ainda que a soma prefixada tenha por fim 
também indenizar o credor, fala-se em cláusula penal; se, porém, o objetivo por apenas a liquidação 
antecipada do dano, fala-se em cláusula atípica, não regulada pelo BGB, denominada de 
Scadensersatzpauschalierung. São figuras diferentes, com natureza distinta, devendo-se aplicar regras 
distintas. A cláusula de perdas e danos está relacionada diretamente ao dano e havendo prova da sua 
inexistência, a cláusula não é aplicável. A cláusula penal obedece às regras da cláusula penal mista, 
incidindo mesmo na inexistência de qualquer dano. Em 1976, a distinção foi levada em conta na Lei 
das Cláusulas Contratuais Gerais (AGB-Gesetz). Exemplo de autores que dão notícia sobre a questão: 
Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 509-510; Jorge Cesa Ferreira da Silva, 
Inadimplemento das obrigações..., p. 239-241; Otavio Luiz Rodrigues Junior, Função, natureza e 
modificação da cláusula penal..., p. 103-107. Outros países europeus também trataram de diferenciar 
as figuras. No direito francês, distingue-se a clause pénale da clause de dommages-intérêts (a 
distinção, verdadeiramente, vem desde o Code Civil de 1804, embora a doutrina francesa só tenha se 
preocupado com ela após a reforma de 1975) e no direito italiano a clausolea penale da liquidazione 
convenzionale del danno. Sobre o assunto, Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., 
499-571. 
36 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., 519-520. 
37 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 241-243. 
38 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 241-243. 
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Ao que parece, a cláusula de perdas e danos não é propriamente uma 

cláusula penal, mas figura destinada à liquidação dos danos. A sua utilização no 

estudo da cláusula penal serve muito mais para delimitação e elucidação do conceito 

de cláusula penal do que para enquadrá-la em uma das modalidades previstas de 

cláusula penal, portanto.  

 

2.3.1. Distinção entre penalty clause e liquidated damages clause no common law  

 

O estudo da cláusula de perdas e danos remete ao regramento da cláusula 

penal nos sistemas de common law. Lá é feita uma distinção entre liquidated damages 

clause e penalty clause39. Tal distinção interessa a este estudo, seja para elucidar a 

existência da cláusula de perdas e danos, seja para auxiliar na compreensão, mais à 

frente, da doutrina estadunidense sobre o assunto. 

 

Em matéria de cláusula penal, há uma diferença relevante entre os sistemas de 

common law e civil law40. A liquidated damages clause, que visa apenas pré-avaliar a 

indenização, aproximando-se da cláusula de perdas e danos, é admitida. Já a penalty 

clause, que seria a cláusula que substitui a indenização, mas representa valor maior 

que o dano incorrido a posteriori, não é, em regra, admitida, reputando-a nula (apesar 

de opinião divergente da doutrina). Em razão dessa nulidade conferida à penalty 

clause, a principal discussão doutrinária é centrada em como distinguir as duas 

modalidades.  
																																								 																					
39 Peter Benjamin pontua, quando compara os sistemas de common law e civil law, o problema da 
nomenclatura da cláusula penal, aqui já também apontado. Alerta que não se pode confundir as 
liquidated damage clauses e as penalty clauses com os inúmeros nomes dados às cláusulas penais no 
sistema romano-germânico: “This brings us to another question which at first sight is one of 
terminology but in which in reality is one of substance, namely the use of the terms ‘penalty’ and 
‘liquidated damages’ in the commom law to refer to the nature of the clauses specified at the outset of 
this article, and the use of the term ‘penal clauses’ in Continental law to refer to the same subject-
matter. On analysis it will be seen that much of the apparent confusion and doctrinal divergencies that 
exist on this question in all Continental legal systems arises from the fact that ‘penal clauses’ have a 
hybrid nature, being used both to guarantee the performance of a particular contractual obligation, and 
in order to provide a pre-estimate of the damage likely to flow from the particular breach of contract in 
question. The fact that under certain legal systems greater emphasis is laid upon the aspect of sanction 
in a penal clause (i.e., in Austrian, German, Swiss and Soviet law), whereas in other it is the aspect of 
an evaluation of damages that predominates (i.e., in French law as in Belgian and Italian law), should 
not mislead one into disregarding the fact that both the element of sanction and that of damages are 
present in these legal systems. This confusion is, however, to a great extent absent in English law, 
largely due to the distinction drawn between these two separate functions of the clauses in question” 
(Penalties, Liquidated Damages and Penal Clauses in Commercial Contracts…, p. 601).  
40 Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil 
contract law, in International Review of Law and Economics, 22, 2003, p. 383. 
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Apontam-se, dois ou três requisitos utilizados pelas cortes estadunidenses na 

análise dessa distinção. Algumas cortes listam três pré-requisitos para executar a 

cláusula penal: (i) as partes quiseram que a cláusula previsse apenas danos; (ii) os 

danos devem ser de difícil quantificação e (iii) o valor dos danos estimado deve ser 

razoável (isto é, igual aos danos em que o devedor deveria pagar no caso de 

inadimplemento). Outras cortes indicam apenas dois requisitos, o (ii) e o (iii)41, acima 

relacionados. Apesar da tentativa de objetivar critérios aptos a distinguir as duas 

modalidades, os resultados dos julgamentos revelam que a intenção das partes e a 

certeza quanto aos danos é muito pouco utilizada na distinção entre penalty e 

liquidated damages clause. Resta apenas o critério da razoabilidade como peça chave 

para tanto, critério este que não resolve a fluidez da distinção42. 

 

3. Cláusula penal cumulativa  

 

Viu-se até agora a cláusula penal substitutiva da indenização e alternativa à 

execução específica.  

 

Mas há mais uma modalidade de cláusula penal, de viés puramente punitivo e 

sem relação com a indenização. É a cláusula penal cumulativa43, a qual acrescerá o 

																																								 																					
41 Kenneth W. Clarkson; Roger Leroy Miller; Timothy J. Murris, Liquidated Damages v. Penalties: 
Sense Nonsense?, 1978, Wisconsin Law Review, 1978, p. 352-353. Nas palavras dos autores: “To 
begin with, the decision do not even agree upon the appropriate tests to apply. Some courts list three 
prerequesites to enforcement of a stipulated clause: (1) parties must have intended that the clause 
provide for liquidated damages; (2) damages must be difficult to ascentain; and (3) the estimate of 
damages must be reasonable (i.e., roughly equal to the damages tahat the nonbreaching party would 
sustain upon breach). Others list only criteria (2) and (3). More importantly, whatever the judges 
prescribe as the applicable criteria, scrutiny of the results reveal that intent and certainty are largely 
superfluous to understanding the liquidated damages/penalty distinction”.  
42 Kenneth W. Clarkson; Roger Leroy Miller; Timothy J. Murris, Liquidated Damages v. Penalties…, 
p. 356-357. Sobre tais incertezas, indicam os autores, por exemplo, questões como “(i) seemingly 
reasonable when drafted but unreasonable in light of circumstances surrounding the breach; (ii) 
unreasonable when drafted in light of some of the possible breaches but reasonable as to the breach that 
actually occurred; and (iii) drafted to limit damages below those readily foreseeable”.  
43  É denominada por Antonio Pinto Monteiro de “cláusula compulsória” (Cláusula penal e 
indemnização..., p. 443 e seguintes). Fabio Maria de Mattia, que estudou a obra de Michele Trimarchi, 
tal estipulação seria denominada “cláusula penal pura” (cumulativa), em contrapartida à “cláusula 
penal não pura” (substitutiva) (Cláusula penal pura e cláusula penal não pura..., p. 1119). Otávio Luiz 
Rodrigues Junior fala em pena privada para tratar do mesmo fenômeno jurídico (Função, natureza e 
modificação da cláusula penal no direito brasileiro..., p. 272). 
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cumprimento da prestação que o descumprimento faz incidir a multa. Por 

consequência, cumula-se também à eventual indenização44.  

 

A cláusula penal cumulativa não parece ser a regra dos regimes europeus e 

latino-americanos, ainda que alguns deles prevejam (ou já previram) 45  o caráter 

dispositivo da regra que aponta ser a cláusula penal uma alternativa em benefício do 

credor. 

 

3.1. Argumentos contrários à aceitação da uma cláusula penal cumulativa: a 

questão da pena privada 

 

Apesar de a cláusula penal substitutiva, com possível função punitiva, ser 

amplamente reconhecida pela doutrina brasileira e de outros países que adotam o 

sistema de civil law, a resistência aparece na aceitação da possibilidade de impor uma 

quantia ao devedor que em nada se relacione aos potenciais danos devidos em caso de 

inadimplemento. A par das limitações possivelmente existentes à luz das normas 

previstas no Código Civil, parte da literatura expressamente refuta a possibilidade de 

cumulação da pena com o cumprimento da obrigação ou com os danos, e há autores 

que sequer consideram essa possibilidade.  

 

 Os principais argumentos encontrados na literatura para refutar a 

admissibilidade, no direito brasileiro, de uma cláusula cumulativa não são muito 

desenvolvidos pelos autores que escrevem sobre o tema. No mais das vezes, 

apresentam-se como elementos instrumentais de uma análise com outro enfoque.  

 

É possível dizer que há uma aceitação geral no sentido da inadmissibilidade de 

penas privadas (ou penas civis), como a cláusula penal cumulativa, no ordenamento 

jurídico, com fundamento em uma extinção histórica dessas figuras que remeteria à 

época em que o Estado não concentrava o poder punitivo, e parte dele era relegado 

aos particulares que podiam fazer justiça com as próprias mãos. O direito evoluiu 

																																								 																					
44 Para Antonio Pinto Monteiro, ao fixar cláusula penal cumulativa, o credor não considera a multa em 
uma relação de alternatividade relativamente ao cumprimento ou ao dever de indenizar, mas pactua um 
plus, um montante que acresce o exercício daqueles direitos (Cláusula penal e indemnização..., p. 443-
444). 
45 A esse respeito, Aída Kemelejar de Carlucci, La Cláusula Penal..., p. 8. 
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historicamente, retirando das mãos dos particulares a aplicação de sanções, e a 

cláusula penal passou a fundamentar-se no seu caráter indenizatório. 

 

Daí pontuar Jorge Cesa Ferreira da Silva que a cláusula penal foi influenciada 

pelo “movimento histórico de extinção das penas de natureza civil” 46  e o que a 

doutrina viu e “acostumou-se” a ver na cláusula penal um instituto unitário de função 

dúplice (misto de pena e indenização)47. A cláusula penal como “espécie de sanção de 

natureza cível”, que se assemelha às punições de natureza penal e administrativa, com 

a ressalva de que no caso da cláusula penal, a pena beneficiaria o credor, não subsiste 

com a análise das legislações que atualmente a regulam, que incluem na cláusula 

penal o efeito de fixar e liquidar previamente os danos decorrentes do 

inadimplemento48. 

 

Ainda, uma pena privada distorceria a ideia de justiça e equilíbrio dos 

contratos. Múcio Continentino, por exemplo, aponta que a proibição da cumulação da 

pena e das perdas e danos, causaria um bis in idem e uma “dupla condenação”49 do 

devedor, o que não seria desejável. Já Jorge Cesa Ferreira da Silva, ao explicar a 

existência da função de indenizatória no Código Civil brasileiro, indica que um dos 

fundamentos dessa função é justamente evitar que a cláusula penal se torne fonte de 

“desequilíbrios abusivos em benefício do credor” 50 . Em outro momento o autor 

justifica a impossibilidade de cumulação da pena compensatória com a exigência da 

prestação na existência do “princípio do equilíbrio” e proibição do enriquecimento 

exorbitante51.  

 

																																								 																					
46  Inadimplemento das obrigações..., p. 238-239. O mesmo autor diz que “A família romano-
germânica, a partir do direito moderno, afastou-se paulatinamente da imposição de penas de natureza 
privada” (p. 243). Sobre essa evolução histórica, dá notícia Otávio Luiz Rodrigues Junior, indicando 
que notadamente na Idade Média a pena privada, cujas funções tinham justificativa histórica no direito 
romano, acabou por ocupar a atenção dos canonistas, especialmente em razão da utilização desviada da 
figura como instrumento da usura. Daí passou-se a restringir a possibilidade de a cláusula penal ter 
algum viés punitivo. (Otavio Luiz Rodrigues Junior, Função, natureza e modificação da cláusula 
penal..., p. 41). 
47 Inadimplemento das obrigações..., p. 238-239. 
48 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 238-239. 
49 Da Clausula Penal no Direito Brasileiro..., p. 257. 
50 Inadimplemento das obrigações..., p. 244. 
51 Inadimplemento das obrigações..., p. 258. 
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3.2. Contraponto 

 

A despeito dos argumentos acima apontados, alguns autores defendem a 

possibilidade de uma cláusula penal cumulativa. Outros, ainda que refutem essa ideia, 

desenvolvem a defesa de uma cláusula penal substitutiva, mas de cunho 

precipuamente punitivo 52 . Ao fazê-lo, defendem justamente a superação do 

preconceito histórico contrário à atribuição de uma função punitiva da cláusula penal. 

 

Aponta-se que a função indenizatória da cláusula penal surgiu – ou 

intensificou-se – na Idade Média com o direito canônico, com o fim de impedir a 

usura. A partir de então, passou-se a considerar a cláusula penal como figura de 

natureza puramente indenizatória, que se identificava com a própria indenização. A 

“razão fundamental por que os teólogos canonistas se ocuparam da cláusula penal 

ficou a dever-se ao facto de ela ser utilizada como expediente para iludir a proibição 

do empréstimo a juros. E foi ao procurarem combater a ‘usura’, sob todas as formas 

por que esta aparecia, direta ou dissimuladamente, que o direito canônico atribuiu à 

cláusula penal natureza indenizatória”53. Mais à frente, essa posição foi adotada pelo 

Código Civil francês de 1804, acolhendo os ensinamentos de Pothier e, em 

consequência, nos demais ordenamentos que se espelharam nessa codificação54. 

 

Adotando-se essa linha de raciocínio, não haveria mais razão para justificar 

uma repulsão à função punitiva da cláusula penal. A usura não é mais temida como 

era na Idade Médica e o direito criou outros mecanismos para o controle dos juros 

abusivos55.  A se dizer que “as máculas do passado não mais incomodariam” 56 e não 

interferem mais na aceitação de uma figura com função de pena privada.  

																																								 																					
52 Como é o caso de Jorge Cesa Ferreira da Silva. 
53 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 371. 
54 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 378. 
55 A esse respeito, inclusive, defende-se que a cláusula penal aposta nos contratos de mútuo se sujeita 
aos limites dos juros legalmente previstos. Elucida essa questão Aída Kemelejar de Carlucci: “Hemos 
marcado oportunamente que las cláusulas penales que acceden a los contratos de mutuo deben ser 
juzgadas con mayor severidad que las que se incluyen em otras convenciones. Con ello, queremos 
significar que las pautas para la reducción de las penas excesivas deben ser más flexibles, ordenándose 
la disminución cada vez que ellas superen los topes judicialmente aceptados para los intereses 
punitorios. Ello es así en razón de que la cláusula penal no puede ser el medio legal de cobrir con un 
manto de licitud la operación usuraria. Recordamos uma vez más que alunos códigos latino-americanos 
consagran esta solución en forma expressa. Así, por ej., los códigos de Chile, Ecuador, Colombia, etc., 
ordenan que las cláusulas penales que acceden a los contratos de mutuo no pueden superar o sobreasar 
el máximo de la tasa de interés” (La Cláusula Penal..., p. 394). Em sentido diverso, há quem defenda 
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Tanto é assim que o ordenamento jurídico brasileiro comporta hoje outras 

figuras com função punitiva semelhantes à cláusula penal, podendo-se afirmar que as 

temidas penas privadas são amplamente aceitas pelo direito. Justifica-se falar em 

função punitiva aquelas figuras que impõem um pagamento de um montante, de um 

particular a outro57, decorrentes de ato ilícito, sem qualquer substrato indenizatório. A 

indenização, em verdade, pode cumular à pena.  

 

 Veja-se, por exemplo, o caso das astreintes (ou multa compulsória) que 

surgem no contexto de viabilizar a execução específica de obrigações pelo poder 

judiciário, dando ao poder público medida coercitiva contra o devedor faltante, 

previstas no artigo 536 Código de Processo Civil 58 . As astreintes são de índole 

essencialmente punitiva e acrescem eventual indenização devida59. Diz-se, inclusive, 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
que as cláusulas penais moratórias, independentemente do contrato firmado, obedecem às leis que 
limitam os juros abusivos (por exemplo, Daniel Martins Boulos, O novo regime jurídico da cláusula 
penal: ensaio acerca da interpretação do artigo 413 do Código Civil, Tese de Doutorado, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, orientadora Professora Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo, 
2013, p. 59).  
56  Otavio Luiz Rodrigues Junior, Função, natureza e modificação da cláusula penal no direito 
brasileiro..., 272-273.  
57  “Distingue-se da pena pública, na medida em que a pena convencional, como o seu nome indica, é 
estipulada pelas partes, destina-se a proteger interesses particulares do credor e o produto da mesma 
reverte-se para este último: é, portanto, uma pena privada” (Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e 
indemnização..., p. 328).  
58 Vinham previstas no Código de Processo Civil de 1973 no art. 461. Antes disso a figura também já 
era prevista no ordenamento nacional e vem prevista também em regras específicas, sendo amplamente 
reconhecida pela jurisprudência. A esse respeito, Guilherme Rizzo Amaral, As Astreintes e o processo 
civil brasileiro: multa do artigo 461 do CPC e outras, 2a ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 
2010, p. 47-60. As astreintes distinguem-se da cláusula penal pelos seus próprios fundamentos, além 
do fato daquela ser estipulada pelo juiz, logo pelo próprio poder público, e esta decorrer de convenção 
entre as partes. Por essa razão, Antonio Pinto Monteiro explica que o fato de ter sido estipulada 
cláusula penal não impede o credor de exigir o cumprimento da obrigação e, se necessário, recorrer à 
execução específica, inclusive pleiteando, se for o caso, a fixação de astreintes para compelir o 
cumprimento da obrigação. “Daí que fique em aberto a possibilidade de solicitar ao tribunal a 
coordenação do devedor ao pagamento de uma sanção pecuniária compulsória, forçando-o, deste 
modo, ao cumprimento daquela obrigação. Não tendo o devedor, mesmo assim, cumprido, poderá 
então o credor optar pela pena convencionada, a que acresce a parte da sanção pecuniária compulsória 
que lhe é destinada, ou seja metade do respectivo montante” (Cláusula penal e indemnização..., p. 
136). O exemplo do autor considera uma cláusula substitutiva. Já, se fosse cumulativa, o credor poderia 
desde o momento do incumprimento se valer da cobrança da pena e, simultaneamente, da execução 
específica da obrigação, inclusive com o pagamento de astreintes. 
59 Interessante notar que as astreintes, na sua origem, e em razão do fato de à época a execução 
específica não ser regra no ordenamento francês, integravam o montante da indenização por perdas e 
danos. A figura evoluiu na jurisprudência, até que em 20 de outubro de 1959 a Corte de Cassação 
francesa determinou que as astreintes, cujo único objetivo é vencer a resistência do obrigado, 
constituem medida inteiramente distinta das perdas e danos, não tendo por objeto compensar os 
prejuízos sofridos pelo autor em decorrência do atraso no descumprimento de determinada condenação 
pelo réu. Posteriormente, o direito positivo francês editou primeiro dispositivo legal que tratava das 
astreintes em 1972 (Lei n.º 72-626) até que hoje a matéria é regulada pela Lei 91-650, com as 
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que “o caráter coercitivo das astreintes é incontroverso, estando presente em todos os 

conceitos oferecidos pela doutrina”60, do qual se depreende a desvinculação da multa 

com a obrigação principal, bem como a sua independência em relação às perdas e 

danos oriundos do descumprimento da decisão judicial61. 

 

 Outra figura é a obrigação de pagar em dobro como pena àquele que demanda 

dívida já paga, prevista no artigo 940 do Código Civil, com previsões semelhantes nos 

artigos 939, 733 e 1.259 desse diploma legal. Em todos esses casos, impõe-se àquele 

que violou determinada previsão legal não apenas o pagamento das perdas e danos e 

ressarcimento integral da parte prejudicada com a violação, mas também uma pena, 

puramente punitiva, que consiste no pagamento dobrado62.  

 

 Indique-se ainda os denominados danos morais punitivos. A jurisprudência 

nacional, refletida em inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça tem 

entendimento de que a aferição do montante devido a título de danos morais deve 

observar um caráter dúplice, não só indenizatório 63 , mas também punitivo. São 

inúmeros os acórdãos daquele Tribunal que preveem que para fixação de indenização 

por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa, avaliando-

se, dentre outros, a “gravidade do ato”, o “potencial econômico do ofensor” e, 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
alterações que lhe foram conferidas pela Lei 92.644. A lei manteve a ideia jurisprudencial de que as 
astreintes são devidas independentemente das perdas e danos, cumulando-se a estes. Sobre essa questão 
e demais detalhes sobre as astreintes na França, ver Guilherme Rizzo Amaral, As Astreintes e o 
processo civil brasileiro...,  p. 33-36 e 62-67. 
60 Guilherme Rizzo Amaral, As Astreintes e o processo civil brasileiro.., p. 75. 
61 Guilherme Rizzo Amaral, As Astreintes e o processo civil brasileiro.., p. 79. 
62 Nesse sentido, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda qualificou a obrigação de pagamento em 
dobro como verdadeira pena privada, ao comentar os artigos 1.530 e 1.531 do Código Civil anterior, 
que fazem correspondência com os artigos 939 e 940 do atual Código. O autor indica não serem essas 
regras “rigorosamente regras jurídicas sobre indenização, no tocante a alguns ilícitos absolutos”, 
porquanto não resultarem delas apenas o dever de ressarcimento, mas também penalidades por infração 
de deveres que a lei criou” (Tratado de Direito Privado... t. LIV, p. 47). Ainda ilustrativo, quanto à 
qualificação como pena privada dessa obrigação que “a pena privada consiste em pagar ao devedor o 
dobro que lhe pedira, se a demanda fora da dívida solvida, ou de parte da dívida ainda não solvida e da 
parte já solvida. Não há inconivente em que se chama a tais sanções penas privadas” (p. 48). Também 
não há como dizer que a quantia devida em dobro serve para reparar determinado dano, na medida em 
que ela incide independentemente dos danos, devendo estes serem paralelamente liquidados (p. 48). 
63 Sobre o caráter indenizatório (ou compensatório) dos danos morais, vale indicar que “a pecúnia, na 
indenização por detrimentos morais, não representa a eliminação do prejuízo e suas consequências – 
fato este que seria, ademais, de todo impossível –, mas, sim, uma compensação para a vítima, um 
alento que os bens e vantagens que se podem adquirir por meio da pecúnia têm o condão de trazer. Por 
meio dessa compensação, procura-se atenuar, ainda que de maneira indireta, as consequências do 
sofrimento suportado pelo lesado” (Pedro Ricardo e Serpa, Indenização Punitiva, Dissertação de 
Mestrado, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Orientadores: Prof. Titular Antonio 
Junqueira de Azevedo e Alcides Tomasetti Jr., 2011, p. 151). 
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também, o “caráter punitivo-compensatório da indenização”64. Afirmam, ainda, que a 

função punitiva exercida pelos danos morais é “disseminada em nosso país”65.  

																																								 																					
64 Nesse sentido, a título de exemplo, pesquisa realizada em 16 de dezembro de 2017 no endereço 
eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de busca de jurisprudência, com os termos “dano moral” e 
“punitivo”, encontrou 29 resultados. Desses resultados, 9 julgados não tratavam sobre o tema do dano 
moral punitivo. São os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça: AgInt na Reclamação n.º 
9.932-SP, Rel. Min. Raúl Araújo, Presidente Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 
23.11.2016; REsp n.º 1.457.234-PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15.09.2016; 
AgRg no Recurso Especial n.º 1.244.153-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07.04.2016; AgRg no 
Recurso Especial n.º 1.348.883-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 03.03.2016; 
AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 466.168-RN, Rel. Des. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 
27.10.2016; AgRg no Recurso Especial n.º 1.209.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, j. 18.02.2014; AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 104.166-RJ, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, j. 24.04.2012; Embargos de Divergência em REsp n.º 748.868-RS, Rel. 
Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 25.03.2009; Recurso Especial n.º 910.794-RJ, Rel. Min. 
Denise Arruda, Primeira Turma, j. 21.10.2008.  
Os demais 20 julgados tratavam sobre o tema, sendo que em 19 deles o Superior Tribunal de Justiça 
expressamente menciona como critério para fixação do dano moral a consideração do seu caráter 
punitivo-pedagógico. Refere-se aos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no 
Agravo em Recurso Especial n.º 1.067.993-RO, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 
09.11.2017; Recurso Especial n.º 1.680.689-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 
21.09.2017; Recurso Especial n.º 1.645.744-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 
j. 06.06.2017; AgInt no Recurso Especial n.º 1.455.472-SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda 
Turma, j. 04.04.2017; AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 712.010-RJ, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2015; Recurso Especial n.º 1.520.820-SE, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Segunda Turma, j. 16.06.2015; AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 633.251-SP, Rel. 
Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2015; EDCl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 
540.533-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 03.03.2015; AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 
607.167-SP, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2014; AgRg no Agravo em Recurso 
Especial n.º 485.051-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.05.2014; AgRg no 
Recurso Especial n.º 1.243.202-RS, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2013; AgRg no 
Agravo em Recurso Especial n.º 178.255- SE, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18.04.2013; 
Recurso Especial n.º 1.300.187-MS, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 17.05.2012; Recurso 
Especial n.º 839.923-MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2012; AgRg no Agravo em 
Recurso Especial n.º 132.553-RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, 10.04.2012; AgRg no 
Recurso Especial n.º 977.219-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.03.2012; 
AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 18.180-RJ, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 
20.09.2011; Recurso Especial n.º 763.531-RJ, Rel. Carlos Fernando Mathias, Segunda Turma, j. 
25.03.2008; Recusro Especial nº 965.500-ES, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 18.12.2007. 
Em apenas 1 desses precedentes o Superior Tribunal de Justiça se demonstra contrário, ou ao menos 
reticente, com a condenação nos denominados danos morais de caráter punitivo. Trata-se do precedente 
Recurso Especial n.º 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 26.03.2014 
(julgamento de recurso repetitivo). Neste caso específico, tratava-se de apurar o dano material e moral 
decorrente de dano ambiental a pescadores de determinada região do Estado de Sergipe. Alguns 
trechos do acórdão indicam uma postura contrária à fixação de danos morais de caráter punitivo, por 
exemplo “Novamente, Annelise Monteiro Steigleder realça que, no caso da compensação de danos 
morais decorrentes de dano ambiental, a função preventida essencial da responsabilidade civil é a 
eliminação de fatores capazes de produzir riscos intoleráveis, visto que a função punitiva cabe ao 
direito penal e administrativo, propugnando que os principais critérios para arbitramento da 
compensação devem ser a intensidade do risco criado e a gravidade do dano, devendo o juiz considerar 
o tempo durante o qual a degradação persistirá, avaliando se o dano é ou não reversível, sendo 
relevante analisar o grau de proteção atribuído ao bem ambiental lesado”. Ainda, no seguinte trecho a 
mesma ideia reaparece “Assim, não há se falar em caráter de punição à luz do ordenamento jurídico 
brasileiro – que não consagra o instituto de direito comparado dos danos punitivos (punitive damages) 
– haja vista que a responsabilidade civil por dano ambiental prescinde da culpa e que, revestir a 
compensação de caráter punitivo propicia o bis in idem (pois, como afirmado, a punição imediata é 
tarefa específica do direito administrativo e penal)”. Neste caso, parece que o caráter punitivo dos 
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 Por fim, mesmo no caso da cláusula penal, o Código Civil reconhece a ideia 

de pena66. Apesar de limitar o valor da cláusula penal ao valor da obrigação principal, 

a cláusula pode ter caráter punitivo examinado no momento do descumprimento 

contratual, caso os danos incorridos ou esperados a incorrer no caso concreto sejam 

de valor inferior à pena multa (esta última, limitada ao valor da obrigação principal). 

Além disso, a cláusula penal incide ainda que não tenha havido danos e sem 

necessidade de alegá-los. Admitir uma cláusula penal substitutiva, tal qual a prevista 

na legislação civil, e repudiar uma cláusula cumulativa não faz qualquer sentido, na 

medida em que a pena pode inclusive ser a mesma nas duas ocasiões.  

 

 Veja-se exemplo que ilustra a questão: “Suponhamos que A e B estipulam 

uma pena de 1000 contos, a fim de liquidarem antecipadamente a indemnização a que 

o primeiro terá direito, caso B não cumpra. Admitindo que o dano efectivo venha a 

ser de 800 contos, não parece que a diferença de 200 constitua um excesso manifesto, 

que legitime a redução judicial da pena. Logo, A arrecada 200 contos a mais. 

Suponhamos, agora, que, em vez aquela espécie de pena, A e B haviam acordado uma 

outra, exclusivamente compulsória; em caso de não cumprimento, para além da 

indemnização a que houver direito, nos termos gerais, o credor pode exigir um plus, 

de 100 contos. Admitindo, de novo, que o dano efectivo seja de 800 contos, A terá 

direito a 900, ao passo que, no primeiro caso, arrecadaria 1000: ou seja, a pena 

exclusivamente compulsória proporciona-lhe um benefício inferior (100 contos) ao 

que ele obteria (200 contos), caso tivesse optado por liquidar antecipadamente a 

indemnização. Onde está o abuso, a iniquidade ou a especulação da pena estritamente 

compulsória?! Bem, ao invés, como acaba de ser demonstrado, esta pode ser uma 

forma de evitar penas demasiadamente elevadas, uma vez que o credor não sentirá a 

necessidade de se acautelar, à partida, com a fixação de uma pena volumosa, a fim de 

prevenir as vicissitudes ulteriores que possam descaracterizar a pena, tornando-a de 

montante inferior ao prejuízo real”67. 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
danos morais é repelido mais porque outras sanções penais são também aplicáveis – no âmbito penal e 
administrativo – que por entender que os danos morais nunca poderiam ter caráter punitivo. 
65 Pedro Ricardo e Serpa, Indenização Punitiva, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, Orientadores: Prof. Titular Antonio Junqueira de Azevedo e Alcides 
Tomasetti Jr., 2011, p. 14. 
66 Ver item Capítulo 3. 
67 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 494-495. 
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 Por todos esses fatores, não se justifica, ao menos em tese, a repulsa a uma 

cláusula penal cumulativa (nem à função punitiva eventual, exercida na cláusula penal 

substitutiva).  

 

4. Conclusão: duas modalidades de cláusula penal 

 

Colocados os principais fundamentos da cláusula penal sob uma análise da 

literatura civilista sobre o tema, notadamente no que tange à discussão sobre a sua 

função, cabe concluir que das modalidades estudadas, duas delas são propriamente 

cláusulas penais e merecem estudo mais aprofundado. São elas a cláusula penal 

substitutiva, que se aproxima da cláusula mista (com a interpretação a ela dada por 

aqueles que falam em uma “cláusula penal propriamente dita”) e a cláusula penal 

cumulativa. A “cláusula de perdas e danos”, por sua vez, não é considerada cláusula 

penal, na medida em que sua função é eminentemente indenizatória, e sua incidência 

atrelada ao dano68. 

 

 A cláusula penal substitutiva substitui a indenização, podendo o credor, em 

caso de descumprimento da prestação cujo interesse é protegido pela cláusula penal, 

exigir ou a execução específica da prestação respectiva ou a multa. Não pode o credor 

liquidar os danos nos termos legais, pois a cláusula penal é exigida no lugar da 

indenização. A aferição da função punitiva, nesse caso, se dará apenas quando do 

efetivo inadimplemento, já que essa função se manifestará na diferença entre o valor 

da cláusula penal e o valor efetivamente devido a título de indenização.  

 

																																								 																					
68 Diferencia-se a função de pré-liquidar os danos e mesmo de não precisar de prova do dano para a sua 
incidência do caráter penal. O caráter punitivo da cláusula penal surge apenas quando mesmo que não 
se comprove a inexistência do dano, a cláusula é devida. Isso não acontece com a cláusula de perdas e 
danos, que atua como mera inversão do ônus da prova. A esse respeito, “É cero que esta afirmação, por 
si só, não implica que haja de considerar-se irrelevante a prova da inexistência de qualquer dano. Na 
verdade, uma coisa é a cláusula penal dispensar o credor da prova do prejuízo sofrido, outra, diferente, 
dizer que a pena é devida ainda que o devedor prove, ou esteja em condições de provar, não haver 
causado qualquer dano ao credor. Só neste segundo caso se pode afirmar ser a pena exigível 
independentemente da existência de danos, pois no primeiro caso poderá tratar-se de uma simples 
inversão do ônus da prova. Simplesmente, quando se afirma que a cláusula penal é devida sem ter que 
se fazer a prova do dano, pretende dizer-se, via de regra, ser exigível o montante indemnizatório 
prefixado independentemente da existência de um prejuízo efectivo” (Antonio Pinto Monteiro, 
Cláusula penal e indemnização..., p. 583). 
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 Já a cláusula penal cumulativa acresce à eventual execução específica da 

obrigação e também à obrigação de indenizar. A cláusula penal é, neste caso, 

cumulativa e sempre terá função eminentemente punitiva. Como aceitar a cumulação 

da cláusula penal com a indenização não é a regra geral, a cláusula penal deve 

considerada substitutiva, a não ser que possa se interpretar, por previsão expressa ou 

implícita, a sua cumulatividade.  

 

 As duas modalidades de cláusula penal, cumulativa e substitutiva, podem 

referir-se ao inadimplemento total da obrigação, à mora ou a uma prestação 

específica. Não se confundem, porém, com a tradicional divisão feita no direito 

brasileiro entre cláusula penal moratória e compensatória, conforme desenvolvido no 

último capítulo deste trabalho. Com efeito, tanto a cláusula moratória quanto a 

compensatória deveriam poder assumir as modalidades de cumulativa e substitutiva, 

apesar de as normas que regem a cláusula penal no Código Civil não deixarem isso 

tão claro, como haveria de ser. 

 

As cláusulas substitutiva e cumulativa condizem com a evolução doutrinária a 

respeito da função da cláusula penal, como se viu, e podem, em tese, ser admitidas no 

ordenamento jurídico brasileiro. O Código Civil, porém, parece limitar a incidência 

dessas duas cláusulas, como estudado no terceiro capítulo.  
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CAPÍTULO 2. CLÁUSULA PENAL NOS CONTRATOS 

EMPRESARIAIS 
 

1. Observação metodológica  

 

O estudo da cláusula penal nos contratos empresariais levará em conta, além 

do aparato jurídico, alguns conceitos utilizados pela análise econômica do direito, 

com relação aos quais merecem ser tecidas algumas considerações. 

 

O ferramental teórico da análise econômica do direito69, seja da economia 

clássica, seja da nova economia institucional70, proporciona ao jurista um aporte 

interdisciplinar para a análise dos contratos e das cláusulas nele firmadas71, que 

auxilia a análise dos contratos empresariais, cujos princípios estão muitas vezes 

calcados em um racional econômico.  

 

Não é novidade à doutrina brasileira a análise econômica dos contratos (apesar 

de ainda não muito desenvolvida), muito menos à estrangeira, sobretudo a 

estadunidense. Com relação a esta última, inúmeros autores propõem uma análise 
																																								 																					
69  Por análise econômica do direito (ou law and economics) entende-se a aplicação do aparato 
conceitual e dos métodos empíricos da economia ao estudo do direito (Richard A. Posner, Francesco 
Parisi, Law and Economics, v. 1., 1997, p. ix). Nas palavras do autor, “Methodologically, law and 
economics applies the conceptual apparatus and empirical methods of economics to the study of law”. 
70 A nova economia institucional desenvolveu-se principalmente a partir das obras de Ronald Coase, 
Oliver Williamson e Douglas North e emprega a ciência econômica para analisar as normas e regras 
sociais que sustentam a atividade econômica. Ensina Bruno M. Salama (O que é pesquisa em direito e 
economia?, nota de rodapé n. 45) que “ela é chamada de ‘neo’ (ou seja, nova) para destacar a 
oposição às teorias institucionalistas antigas, especialmente as de John R. Commons e Thorstein 
Veblen. Na Teoria Neo-Institucionalista o conceito central são os ‘custos de transação’ (ao invés dos 
‘custos de produção’ da Teoria Institucionalista original)”. A nova economia institucional traz ao 
menos três ideias importantes: “(a) o reconhecimento de que a Economia não tem existência 
independente ou dada, ou seja, de que a história importa e cria contextos culturais, sociais, políticos, 
jurídicos, etc., que tornam custosas, e às vezes inviáveis, mudanças radicais (o que se convencionou 
chamar de ‘dependência de trajetória’, tradução de ‘path dependence’); (b) o reconhecimento de que a 
compreensão do Direito pressupõe uma análise evolucionista e centrada na diversidade e complexidade 
dos processos de mudança e ajuste (daí a importância da abertura para outras disciplinas além da 
Economia, mas também a utilidade da Teoria da Escolha Racional e da Teoria dos Jogos para estudar 
complexidade dos processos de decisão coletiva); e (c) a preocupação com a compreensão do mundo 
tal qual ele se apresenta, o que conduz ao estudo das práticas efetivamente observados e do Direito tal 
qual de fato aplicado (enfatizando a racionalidade limitada, a incerteza e os custos de transação) (Bruno 
M. Salama, O que é pesquisa em direito e economia?..., p. 15).  
71 Sobre a definição de contratos para os economistas e juristas, importante distinção é feita por Paula 
A. Forgioni: “Muitas vezes, os economistas referirão como contrato algo que, para os juristas, 
estabelece outro tipo de vínculo. Por exemplo, na literatura econômica é comum denominar ‘contrato’ 
a relação entre administradores e acionistas das companhias – algo inconcebível para os juristas” 
(Paula A. Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 28). 
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econômica da cláusula penal e da cláusula de liquidação de danos, aparato este que é 

de grande utilidade para verificar a função econômica da cláusula penal nos contratos 

empresariais e que será utilizado no desenvolvimento da pesquisa empreendida.  

 

Essa análise está, ainda, em linha com a tradição do direito comercial, que 

“sempre pregou a indispensabilidade da observação dos agentes econômicos” 72 para a 

construção da teoria jurídica, sendo que “a compreensão da realidade é pressuposto do 

estudo do comercialista”73.  

 

O método, porém, impõe limitações. Em primeiro lugar, a análise econômica 

do direito não se propõe a dar uma resposta certa e final sobre o tema pesquisado 

(neste caso, sobre qual modalidade de cláusula penal é mais eficiente aos contratos 

empresariais, por exemplo)74. Pelo contrário, propõe-se a elucidar diferentes aspectos 

da cláusula penal, nas modalidades substitutiva e cumulativa, para compreender qual 

função cada uma das modalidades exerce nos contratos empresariais, tendo em vista a 

alocação dos riscos empreendida pelas partes no momento da contratação.  

 

Além disso, a análise econômica do direito será utilizada para fins descritivos 

da lógica própria dos contratos empresariais e da cláusula penal (mais do que para 

prescrever soluções). Isto é, será utilizada na capacidade explicativa 75  da teoria 

econômica sobre as normas jurídicas e instituições em geral. Essa capacidade 

explicativa deixa de fora, naturalmente, uma série de fatores culturais e históricos, 

																																								 																					
72 Paula A. Forgioni, Contratos empresariais – teoria geral e aplicação..., p. 19. 
73 Idem. 
74  Ronald Coase reconhece que a análise econômica é limitada, pois pode não abranger todos os 
aspectos importantes de uma disciplina (Economics and Contiguous Disciplines, in Richard A. Posner 
and Francesco Parisi, Law and Economics, vol.1., p. 201-2111, 997, p. 210). Nesse sentido, elucida 
Bruno M. Salama: “Uma parcela considerável dos estudantes, profissionais e pesquisadores do Direito 
que tenha qualquer familiaridade com o Direito e Economia [que o autor utiliza como sinônimo de 
Análise Econômica do Direito] acredita que a disciplina se proponha a dar respostas definitivas para 
dilemas normativos. Estas pessoas acreditam, erradamente, que a disciplina contenha um conjunto de 
predicados do tipo ‘receitas de bolo’ que conduzam necessariamente a modelos do tipo ‘juízes e 
legisladores devem adotar a regra X na situação Y porque esta é a solução eficiente e correta para o 
problema Z. Guido Calabresi já há muito observou, corretamente, que a hipótese de que o Direito e 
Economia possa dar respostas definitivas para os dilemas normativos é ‘ridícula’. (O que é pesquisa em 
direito e economia..., p. 5). 
75 Tanto a capacidade explicativa como a capacidade preditiva, entram no que se denomina análise 
econômica “positiva” ou “descritiva” (“Direito e Economia Positivo”), que se ocupa das repercussões 
do Direito sobre o mundo real dos fatos (Bruno M. Salama, O que é pesquisa em direito e 
economia?..., p. 9).  
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oferecendo a economia uma elucidação parcial dessas figuras76. Daí a utilização em 

conjunto da literatura jurídica sobre o tema, que pretende minimizar essa parcialidade, 

apontando outros aspectos das figuras estudadas. 

 

2. O que se entende por contratos empresariais 

  

 O contrato enquanto conceito jurídico reflete sempre uma realidade 

econômico-social exterior a si próprio, que lhe subjaz. Nessa ótica, o contrato é a 

veste ou invólucro jurídico da operação econômica, tida como circulação de riqueza 

de um sujeito para outro. O contrato deve ser construído com vista e em função da 

operação econômica a qual representa. O contrato, porém, não é operação econômica, 

mas dela se distingue na medida em que o direito, como dever ser, formata a operação 

econômica que subjaz ao contrato, dando arranjo aos interesses no âmbito dessas 

operações que se quer tutelar e prosseguir77.  

 

O contrato formata o mercado, em seu alto grau de desenvolvimento de 

operações de produção e trocas e viabiliza a empresa78. Permite que a empresa se 

estabeleça em suas relações externas, de um lado, para obter os bens e serviços 

necessários ao desenvolvimento da sua atividade, de outro, para colocar os seus bens 

em mercado79.  

 

Os contratos empresariais, comerciais ou mercantis80, vistos nessa ótica, são 

aqueles que subjazem operações econômicas travadas somente entre empresas. Ou 

																																								 																					
76 Bruno M. Salama, O que é pesquisa em direito e economia?..., p. 13-14. 
77 Conceito tirado de Enzo Roppo, O contrato, trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes, Coimbra, 
Almedina, 1988, p. 1-13. Título original, Il Contratto, Bologna, Società editrice il Mulino, 1977.  
78 O contrato é a veste jurídica da operação econômica, que hoje mais do que nunca está ligada à 
empresa. Daí a indispensabilidade do contrato para o conceito de empresa. “A crescente importância 
econômica do instrumento contractual (assinalada n número precedente) e o emergir do papel 
fundamental da empresa, a que acaba de se fazer referência, reconduzem-se, assim, a um mesmo 
fenômeno de desenvolvimento e transformação do sistema produtivo, e constituem processos que 
avançam em paralelo. Se o contrato adquire relevância cada vez maior com o progressivo afirmar-se do 
primado da iniciativa da empresa relativamente ao exercício do direito de propriedade, é também 
porque este constitui instrumento indispensável ao desenvolvimento profícuo e eficaz de toda a 
actividade econômica organizada. Poderia assim dizer-se, para resumir numa fórmula simplificante a 
evolução do papel do contrato, que de mecanismo funcional e instrumental da propriedade, ele se 
tornou mecanismo funcional e instrumental da empresa” (Enzo Roppo, O contrato..., p. 67). 
79 Enzo Roppo, O contrato..., p. 69. 
80 Serão usados como sinônimos contratos empresariais, contratos comerciais e contratos mercantis e 
direito empresarial, direito comercial e direito mercantil. Sobre essa terminologia, no que aplicável, 
adota-se as considerações de Paula Forgioni, em Contratos Empresariais..., p. 24, nota de rodapé n. 12: 
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seja, em que ambas as partes desenvolvem atividade econômica profissionalmente 

organizada e movida pela busca do lucro 81 - 82 . Estão excluídos do conceito os 

contratos em que só uma das partes é empresa ou em que nenhuma das partes o é. 

 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
“No Brasil, alguns acreditaram que as expressões direito mercantil, direito comercial e direito 
empresarial assumiriam significados diversos. O direito mercantil designaria a matéria em sua 
primeira fase, ligada à disciplina da atividade dos mercadores medievais; o direito comercial estaria 
relacionado ao segundo período, em que os atos de comércio definem os limites da disciplina, e, por 
fim, direito empresarial seria o nome atualmente correto, porque a empresa é o centro do debate. 
Contudo, essa distinção é estéril, pois as três expressões são sinônimas. Em todas as fases de sua 
evolução esse ramo especial do direito sempre disciplinou a atividade dos agentes econômicos 
encarregados da geração de riqueza, fossem eles chamados de mercadores, comerciantes ou 
empresários. O traço diferenciador dessa área do direito, e que identifica os seus protagonistas, sempre 
foi o marcado escopo de lucro. (...) Há também quem entenda que as expressões ‘direito mercantil’ ou 
‘mercadores’ seriam demasiadamente antigas. Note-se, porém, que possuem a mesma raiz da palavra 
‘mercado’, nada podendo haver de mais contemporâneo para designar aqueles que nele atuam. (...)”.  
81 A respeito do escopo máximo de lucro, Paula Forgioni aponta que o fim imediato das contratações 
empresariais é a satisfação das necessidades econômicas da empresa, enquanto que o escopo máximo 
delas é sempre o lucro (Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 6, nota de rodapé n.º 56). “A 
empresa não atua no mercado por outra razão que não a obtenção de lucro; pode-se legitimamente 
supor que a celebração de contratos interempresariais dá-se porque todas as partes acreditam que seus 
interesses estão sendo satisfeitos” (p. 109). 
82 Não se desconhece, ao conceituar contratos empresariais dessa forma, o quanto previsto no art. 966 
do Código Civil. Com efeito, o escopo de lucro está alinhado à definição de empresário do Código de 
Civil, no sentido de que é empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada 
para produção ou circulação de bens ou serviços. Empresa seria, por essa lógica, o ente que exerce 
profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. O 
intuito de lucro como fim principal da atividade da empresa está alinhado à ideia de atividade 
econômica organizada, do qual se depreende não só o intuito de lucro, mas também uma 
profissionalização (ou organização) que direciona a atividade à busca do lucro. 
Para fins do art. 966 do Código Civil, há ainda que se considerar a exceção feita ao conceito de 
empresário em seu parágrafo primeiro, que trata das atividades científicas, literárias ou artísticas. A 
esse respeito, cumpre transcrever as palavras de Juliana Krueger Pela, ilustrando caso de Rembrandt 
como artista que se colocava, coloquialmente, como empresário. Ao indicar que “duas práticas se 
assemelham às dos comerciantes da época”, sendo elas a “organização de fatores de produção para 
colocação de bens em mercado”, a autora indaga se o pintor se tratava de um empresário “no sentido 
técnico do termo”. Para responder a essa questão, faz as seguintes observações, aqui pertinentes: “Essa 
indagação me conduz – por hábito docente – ao debate sobre o objeto do Direito Comercial e à 
tormentosa distinção entre empresários e não-empresários. O vigente Código Civil Brasileiro importou, 
não sem adaptações, o conceito de empresário do Código Civil italiano de 1942. Ao fazê-lo, distingue 
empresário dos ‘profissionais intelectuais, de natureza artística, literária e científica’. A premissa é a de 
que a profissão artística é desprovida de caráter empresarial. 
Ainda que a razão esteja com Ascarelli e a explicação para essa distinção seja meramente um juízo de 
valor ou uma política legislativa, o caso Rembrandt descortina uma incongruência. Não pode ser o 
artista um empresário? Não deve o Direito reconhecer o caráter empresarial da profissão artística?  
A descrição de Alpers da organização do ateliê de Rembrandt e de sua forma e inserção no mercado 
descontrói um dos mais conhecidos exemplos didáticos invocados para ilustrar a categoria dos ‘não-
empresários’. Se há tempos essa distinção carecia de sentido para mim, ficou ainda mais difícil explicá-
la após a leitura da obra de Alpers”. (Juliana Krueger Pela, Rembrandt e o direito privado, Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 110, jan/dez 2015, p. 324-325).  
Ressalvadas as críticas que podem ser feitas a este parágrafo primeiro, fato é que ele traz a exceção da 
exceção, ao indicar que mesmo essas atividades podem ter caráter empresarial. E sendo assim, mesmo 
aqueles que exercem atividade científicas, literárias ou artísticas, quando visarem ao escopo máximo de 
lucro, devem ser entendidos como empresários.  



	 39	

São os contratos empresariais, quando celebrados entre empresas, por 

exemplo, os contratos de fornecimento das matérias primas; contratos que viabilizam 

a venda, locação, leasing dos equipamentos para utilização na produção industrial; 

contratos de compra e venda e locação de imóvel comercial; contratos de empreitada 

em suas diversas formas (excetuados os contratos administrativos); contratos de 

transporte para viabilizar o deslocamento de bens na cadeia produtiva; contratos de 

financiamento à atividade produtiva ou comercial; locações e arrendamentos rurais 

celebrados entre empresas; contratos de distribuição, agência ou representação dos 

bens que foram produzidos na atividade empresarial; contratos de franquia; contratos 

de publicidade e marketing; contratação de serviços de tecnologia; contratos para 

viabilizar o uso de softwares. 

  

E quais não são contratos empresariais? Cumpre, então, distinguir os contratos 

empresariais daqueles em que nenhuma das partes é empresa (i.e. desenvolve 

atividade econômica profissionalmente organizada e movida pela busca do lucro) e 

daqueles em que apenas uma das partes o é. 

 

Os primeiros seriam os denominados contratos civis ou existenciais. Os 

segundos, contratos consumeristas, regidos pela Lei 8.078/1990 ou Código de Defesa 

do Consumidor. 

 

Os contratos existenciais são aqueles em que a busca do lucro pode inexistir 

(como no caso da doação) ou aparecer de forma esporádica e mitigada em um dos 

polos que se aproveitará economicamente do evento (na locação residencial ou 

compra da casa própria, por exemplo). Nessas hipóteses, o escopo econômico não 

marca o contrato de forma tão incisiva como nos casos comerciais. Por exemplo, o 

ânimo da empresa é diverso daquele do proprietário de um imóvel que o aluga sem 

contornos de profissionalidade; “enquanto toda a existência da primeira justifica-se 

pelo fim lucrativo, o proprietário, embora deseje obter vantagem econômica do 
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negócio, não tem nisso sua razão de ser”83. Em geral, dizem respeito à subsistência da 

pessoa humana84. 

 

Já os contratos consumeristas são aqueles em que, essencialmente, um dos 

polos da relação não busca o lucro, mas contrata dentro do comércio, em que o outro 

polo da relação busca o lucro como fim máximo da sua atividade. Inevitável, para 

essa questão, a análise do Código de Defesa do Consumidor e da doutrina 

jurisprudência que cuidam da definição do âmbito de abrangência do sistema 

consumerista.  

 

O Código de Defesa do Consumidor utiliza o conceito de destinatário final 

para circunscrever os limites da sua aplicação, ao prever, em seu art. 2o, que é 

consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final”. Ao assim estabelecer, a empresa, uma vez subsumida à 

categoria de consumidor, estaria sujeita à legislação especial e à lógica própria do 

sistema consumerista. 

 

O critério de diferenciação imposto pela letra da lei repousa na identificação 

de um “destinatário final” na relação econômica e, por consequência, também 

jurídica. Para fins de aplicação da lei, portanto, a discussão reside em interpretar tal 

expressão empregada pelo texto normativo. A interpretação é feita pela doutrina, que 

se divide entre os finalistas e os maximalistas e, ainda, aqueles denominados finalistas 

mitigados.  

 

Para a teoria finalista, o conceito de destinatário final deve ser interpretado 

restritivamente, não devendo ser considerados consumidores aqueles que adquirem 

produtos e serviços e os empregam em sua atividade profissional. Nessa linha, é 

consumidor quem “retira o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utiliza-lo 

(destinatário final fático), aquele que coloca um fim da cadeia de produção 

(destinatário final econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a 

																																								 																					
83 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 41. 
84 Antonio Junqueira de Azevedo, Natureza Jurídica do contrato de consórcio (sinalagma indireto). 
Onerosidade excessiva em contrato de consórcio. Resolução parcial do contrato., in Novos estudos e 
pareceres de Direito Privado, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 356. 
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produzir, pois ele não é o consumidor-final, ele está transformando o bem, utilizando 

o bem para oferece-lo por sua vez ao seu cliente, seu consumidor”85. 

 

De outro lado, para os maximalistas, o Código de Defesa do Consumidor é 

visto como o regulamento geral do mercado brasileiro, destinado a abranger ampla 

realidade. É relação de consumo toda aquisição ou uso de bem ou serviço na condição 

de destinatário final de fato, por força de elemento subjetivo, qual seja, o ato de 

consumo por si só já implicaria o consumo como destinatário final. À luz dessa teoria, 

não importa se o bem será ou não empregado na atividade profissional, mas apenas se 

o adquirente retirou o bem da sua cadeia de consumo, utilizando-o e exaurindo-o, 

ainda que o transformando em outro determinado bem. 

 

Há ainda uma terceira teoria, dos denominados finalistas mitigados e 

atualmente aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça86. Apesar de 

adotarem a corrente finalista, no sentido de que só são consumidores aqueles 

destinatários finais do produto ou serviço, que não utilizam tais produtos e serviços 

utilizados em sua atividade profissional, essa ideia é mitigada para inserir o conceito 

de vulnerabilidade do adquirente 87 . Nesse caso, se houver vulnerabilidade do 

																																								 																					
85  Sobre as diferentes teorias, ver Claudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor: o novo regime das relações contratuais, 4ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002. 
O trecho em aspas foi retirado da página 279 da referida obra. Ainda, defende a aplicação restrita do 
conceito de destinatário final Luis Gastão Paes de Barros Leães, que explica que “desse conceito de 
consumo – consumo final – deva ser excluído o chamado consumo intermédio, ou seja, a utilização de 
bens e serviços por parte das empresas, necessários ao processo de produção industrial. Quer dizer, os 
insumos”. E conclui que o “consumo intermédio” não é alcançado pela proteção dessa legislação 
especial. Ressalta ainda a necessidade, ainda que complexa, da distinção entre os bens adquiridos pela 
empresa, a título de insumos, no exercício da atividade empresarial, dos bens adquiridos ara o uso 
pessoal ou privado – for privy usance – do consumidor, a margem da sua atividade empresarial” 
(Inexistência de relação de consumo entre o shopping center e seus frequentadores, in Pareceres, vol. 
II, São Paulo, Singular, 2004, p. 798). 
86  Por exemplo, AgRg nos EREsp 1.331.112, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 
03.12.2015; REsp n. 963.852/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 19.08.2014; STJ, REsp n.º 
1.280.372, Rel. Min.  Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 07.10.2014; STJ, REsp n.º 932.557, Rel. Min. 
Luis Felipe Salomão, j. em 07.02.2012. 
87 Cláudia Lima Marques, que se diz filiar à teoria finalista pura, explica a vulnerabilidade alegada pela 
teoria finalista mitigada: “Mas existiria desequilíbrio em um contrato firmado entre dois profissionais? 
Como regra geral presume-se que não há desequilíbrio (...) mas pode haver uma exceção à regra geral, 
o profissional também pode ser ‘vulnerável’” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor..., p. 
269). Sobre a vulnerabilidade em si, a autora indica que ela é mais um estão da pessoa, um estado 
inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, é uma 
situação imanente ou provisória, individual ou coletiva que fragiliza, enfraquecendo o sujeito de 
direitos, desequilibrando a relação” (p. 269-70). E pode ser (i) técnica, quando o comprador não possui 
conhecimentos específicos sobre o objeto adquirido, e pode ser mais facilmente enganado – no sistema 
do CDC é presumida para o consumidor não profissional, podendo ser estendida ao profissional 
destinatário final; (ii) jurídica ou científica (de conhecimentos específicos de direito, contabilidade, 
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adquirente frente ao fornecedor, ainda que utilize o produto e/ou serviço consumido 

para sua atividade profissional, estaria configurada relação de consumo. Ou seja, 

ainda que o adquirente do bem esteja abrangido pelo conceito de empresário e tenha 

como fim último e principal da sua atividade a busca do lucro, este seria considerado 

consumidor frente a uma vulnerabilidade apresentada no caso em concreto. 

 

O objetivo, aqui, não é tecer longa explicação sobre as teorias que visam a 

definir o âmbito de aplicação do sistema consumerista, mas apenas apontar que a 

seara na qual incidem as contratações empresariais, pode ser mais ou menos 

restringida, a depender da teoria adotada para definição do “destinatário final” 

previsto no Código de Defesa do Consumidor.  

 

Dada a preferência legislativa aplicada no Código de Defesa do Consumidor e 

partindo da premissa que consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, 

como posto na lei, entendemos que a adequada valoração das relações de consumo se 

dá pela interpretação mais restritiva possível deste conceito.  

 

Isso porque, direito do consumidor e direito empresarial são matérias que 

possuem lógicas diversas e princípios peculiares, de forma que a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor deve ficar restrita às relações de consumo88. No direito do 

consumidor toma-se por premissa que o consumidor é vulnerável que tem o direito de 

não ser explorado no mercado de consumo. Lógica diversa é aplicável aos contratos 

empresariais, em que ambas as partes assumem riscos no exercício da atividade 

econômica.  

 

De todo modo, independentemente do conceito utilizado para definir a relação 

de consumo, à luz do quanto previsto na legislação consumerista, há, inevitavelmente, 

uma restrição ao conceito de contratos empresariais colocado no início deste item. 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
etc.) – é presumida para consumidor não profissional e pessoa física, mas vale a presunção contrária 
para os profissionais e pessoas jurídicas; (iii) fática ou socioeconômica, que se concentra no fornecedor 
que por sua posição de monopólio, seu poder econômico, ou pela essencialidade de seu serviço impõe 
superioridade a todos com que contratam, da qual se aproxima a noção de hipossuficiência econômica: 
“a doutrina brasileira defende, igualmente, que os consumidores desfavorecidos (ou pobres) podem ser 
chamados de hipossuficientes, criando assim uma graduação (econômica) da vulnerabilidade em direito 
material” (p. 275). 
88  As ideias colocadas nesse parágrafo e a frase entre aspas foram retiradas de Paula Forgioni, 
Contratos Empresariais..., p. 33. 
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Mesmo por uma interpretação restritiva do conceito de destinatário final, utilizando-se 

a teoria finalista pura, aquele contrato firmado entre dois profissionais que buscam tão 

somente o lucro, mas que o produto ou serviço consumido por um deles é totalmente 

utilizado na sua cadeia produtiva não como insumo da atividade empresarial, estará 

sujeito às regras consumeristas89.  

 

O direito posto restringe, portanto, o conceito colocado de contratos 

empresariais, sendo aqueles celebrados entre empresas, profissionais que buscam o 

lucro como fim primordial da atividade econômica, excetuados aqueles que 

consomem bens ou serviços utilizando-os como destinatário final econômico do bem, 

isto é, consumindo-o por completo na sua cadeia produtiva.  

 

3. Autonomia dos contratos empresariais  

 

 Os contratos empresariais são categoria autônoma, distinta dos contratos civis 

(ou existenciais) e, por certo, dos consumeristas. Aplicam-se aos primeiros regras e 

princípios específicos que respeitam a lógica inerente a esse formato de contratações.  

 

O estudo dos princípios próprios aplicáveis aos contratos empresariais, em 

exclusão aos contratos civis e consumeristas era pouco desenvolvido antes do advento 

do Código Civil de 200290. Ao que parece, foi principalmente com a unificação 

																																								 																					
89 A esse respeito, Martijn Hesselink, tratando da discussão sobre contratos comerciais (“B2B”) e 
contratos de consumo (“B2C”) na Europa, indica que o conceito de um destinatário final “end users” 
nem sempre é o mais apropriado, porque em determinadas circunstâncias o destinatário final não é 
consumidor, mas profissional. Um trecho nesse sentido: “The basic ideia is apparently that a separate 
b2c market exists or should come about in Europe, and that this Market requires a separate contract 
law. This does not concern the well-known disctintion between wholesale and retail trade. Retail unlike 
wholesale trade, exclusively concerns end users. However, end users are not necessarily consumers in 
the sense of this directive (or in that of consumer law in general): they could just as easily be 
professionals. The proposal’s objective thus splits the retail market” (Towards a sharp distinction 
between B2B and B2C? On consumer, commercial and general contract law after the consumer rights 
directive, in Centre for the Study of European Contract Law, Working Paper Series n. 2009/06, p. 12). 
90 Paula Forgioni observa que nas obras que versam sobre contratos comerciais editadas no Brasil nas 
últimas décadas poucas páginas se prestam a explicar o que a autora chama de “teoria geral dos 
contratos empresariais”, restringindo-se, em grande medida, a comentar cada um dos tipos contratuais 
contidos nos artigos 140 a 280 do Código Comercial de 1850. Exemplifica que as “duas mais 
difundidas obras brasileiras sobre contratos mercantis” de Fran Martins (Contratos e obrigações 
comerciais) e Walfrido Bugarelli (Contratos Mercantis) coincidem o pouco espaço que se dedicam à 
uma análise geral – e não a tipos contratuais específicos – a regras de direito civil.  “Alguns traços não 
muito bem delineados são indicados como características próprias dos contratos mercantis 
[informalidade, cosmopolitismo, etc.], sendo raro o esforço dogmático para a compreensão do 
mecanismo de seu funcionamento comum; tampouco encontramos o desenvolvimento de conceitos 
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formal do direito das obrigações com o advento do Código Civil e a consequente 

revogação do Código Comercial na parte dedicada às obrigações91, que a literatura 

comercialista passou a julgar de maior importância criar as bases de princípios e 

regras próprios aos contratos empresariais.  

 

Não se ignorava, antes de 2002, a existência de contratos mercantis e a sua 

obediência de princípios específicos, inclusive delineados pelo Código Comercial de 

1850. Mas a unificação do direito das obrigações trouxe consigo certo descaso por 

esses contratos, ao confundi-los, em certo aspecto, ao direito aplicável aos contratos 

civis, de lógica distinta dos empresariais. Com efeito, à medida em que parecia 

desaparecer a pouca diferença que ainda existia entre os regramentos, apontar a lógica 

específica dos contratos formatados entre empresários tornou-se de rigor, atendendo-

se à diversidade dos princípios aplicáveis no direito comercial, no direito civil e no 

direito consumerista. 

 

Relembre-se que o direito comercial é categoria histórica, com fontes distintas 

do direito civil. Daí se dizer que o direito comercial é o “direito o capitalismo”, que 

surge da prática mercantil junto com essa estrutura econômica e política e que, a partir 

de então, respeita princípios particulares92. Há, pois, uma “autonomia científica” do 

direito comercial frente ao direito civil 93 , o que deve refletir nos contratos 

empresariais. Ainda que com um código único que regule as obrigações, o direito 

comercial possui autonomia científica frente ao direito civil. Conclui-se daí que 

também os contratos empresariais, matéria de estudo daquele direito, possuem 

autonomia frente aos contratos civis, regulados pelo último. 

 
																																								 																																								 																																								 																																								 														
aptos a explicá-los em sua lógica peculiar, dos quais os juristas pudessem lançar mão na interpretação e 
sistematização desses negócios”. À lógica peculiar dos contratos empresariais quer-se dizer, 
exatamente, ao fato de que nos contratos empresariais todas as partes têm no lucro o escopo da sua 
atividade (Contratos Empresariais..., p. 19 e 32-33). 
91 Essa afirmação joga luz na discussão relacionada à unificação do direito privado. Sobre a discussão a 
favor e contra a denominada unificação do direito privado, no direito brasileiro, ver José Carlos 
Moreira Alves, A Unificação do Direito Privado Brasileiro – de Teixeira de Freitas ao Novo Código 
Civil, in Princípios do Novo Código Civil Brasileiro e outros temas em homenagem a Tullio Ascarelli, 
coord. Antonio Junqueira de Azevedo, Heleno Tavares Torres e Paolo Carbone, São Paulo, Quartier 
Latin, 2008, p. 363-385. 
92 Tullio Ascarelli, O desenvolvimento histórico do Direito Comercial e o significado da unificação do 
direito privado, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 114, ano 
XXXVII, abril-junho/1999, p. 242. 
93 Francesco Galgano, “Lex mercatoria", traduzido por Erasmo Valladão A. e N. França, in Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econônico e Financeiro, n. 129, ano XLII, janeiro-março/2003, p. 226. 
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Dizer que os contratos empresariais se diferenciam dos demais (civis e 

consumeristas) na medida em que todas as partes são empresas implica, portanto, 

importantes consequências. Esse é o norte que, junto a outras características, irão 

imprimir aos contratos empresariais uma mecânica comum e formatar aqueles 

princípios aplicáveis especificamente. “O fim lucrativo é a característica fundamental 

a partir do qual se desdobram as demais peculiaridades dos negócios mercantis”94. 

 

Nas avenças mercantis todas as partes são presumidos agentes econômicos 

racionais, ou, conforme a literatura clássica de direito comercial, comerciantes ativos 

e probos, acostumados ao giro mercantil. Nessas contratações, é imperiosa a proteção 

à segurança e à previsibilidade, reforçando-se a importância na preservação da força 

obrigatória dos contratos ou pacta sunt servanda. Dá-se, por consequência, 

importância àquilo que foi contratado e ao texto do contrato. A letra do contrato, por 

sua vez, deve ser interpretada de acordo com o padrão de comportamento esperado 

naquele mercado e dos usos e costumes da atividade comercial que o contratante 

desempenha. Ao se vincular e alocar os riscos da sua vinculação, as empresas têm em 

vista determinado escopo, que se mescla com a função que se esperam o negócio 

desempenhe, ou seja, com a operação econômica que subjaz o contrato, a se dizer que 

todo negócio empresarial possui uma função econômica95.  

 

4. Alocação dos riscos nos contratos empresariais e cláusula penal 

 

Determinar programa contratual significa, substancialmente, definir a 

composição, o arranjo que receberão os interesses das partes, traduzindo em 

compromissos jurídicos os termos da operação econômica que o contrato é chamado a 

dar veste vinculativamente jurídica96. A definição desse conteúdo contratual é feita, 

no exercício da liberdade de contratar das partes97-98, de acordo com os riscos que 

																																								 																					
94 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 109. 
95 São apresentadas inúmeras características em Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 108-176. 
Aqui optou-se apenas pelas consideradas mais marcantes ou importantes. Não é o caso de fazer uma 
análise detida de todas essas características nesse momento, até porque algumas delas serão melhor 
estudadas ao longo desse trabalho na medida em que são úteis à análise da cláusula penal nos contratos 
empresariais.  
96 Enzo Roppo, O contrato..., p. 126-127.  
97 A alocação dos riscos na formatação do contrato, e a operação econômica que lhe subjaz estão 
sujeitos ao controle jurídico, traduzido nas limitações à autonomia privada que fundamenta a liberdade 
contratual (ou o “auto-regramento” da vontade, nos dizeres de Francisco Cavalcanti Pontes de 
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cada uma delas está disposta a assumir para a viabilização da operação econômica, a 

se dizer que o contrato é o “saldo líquido” da alocação dos riscos das partes, e que a 

alocação de riscos é o verdadeiro “centro de gravidade”99 dos contratos empresariais. 

 

De acordo com o risco que se imputa a cada uma das partes, o preço da 

contratação será diferente. Se todos os riscos recaem ao ofertante, por exemplo, este 

exigirá um preço maior pela sua prestação que cubra, ao menos, o valor previsto para 

esses riscos (o cálculo realizado é igual ao dano esperado multiplicado pela 

possibilidade que o risco de efetive). Se, por outro lado, é o ofertado que assume 

todos os riscos, o preço será proporcionalmente mais baixo. Comportando-se 

racionalmente, com o fim de maximizar a utilidade do contrato, a tendência é que 

cada parte assuma o risco que possa melhor evitar, diminuir ou de alguma maneira 

superar com menor gasto (comparativamente à outra). Desse modo, o sobrepreço 

exigido na assunção do risco é diminuído100. 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
Miranda, Tratado de direito privado... t. III, p. 55). Se a liberdade contratual é justamente a liberdade 
dos sujeitos de determinar com a sua vontade o conteúdo das obrigações que se pretende assumir (das 
modificações que se pretende introduzir no seu patrimônio) (Enzo Roppo, O contrato..., p. 128), as 
limitações a essa autonomia agem como linhas que essa liberdade não pode ultrapassar ou modificar. A 
formatação do contrato restringe-se, portanto, aos limites à liberdade de contratar. De outro lado, aquilo 
a que as partes se sujeitam com a formatação contratual que livremente escolheram no exercício da sua 
liberdade de contratar as vinculam, o que está nas bases da força obrigatória dos contratos, o pacta sunt 
servanda. A violação a tais vinculações gera sanções, traduzidas na responsabilidade contratual.  
98 Para os economistas, a razão da existência da liberdade de contratar é o racional de que ela serve 
para alocar os recursos no lugar de sua utilização mais vantajosa. Assim, a liberdade contratual permite 
o funcionamento de um mercado de preços e assegura uma estrutura produtiva eficiente. Esse sistema 
de liberdade contratual oferece estímulos para utilização de novos métodos produtivos, materializando 
as possibilidades de aumento de produtividade e, em consequência, elevar o bem-estar material de uma 
sociedade (Hans-Bernd Schäfer e Claus Ott, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil, trad. de 
Macarena Von Carstenn-Lichterfelde, Berlim, Tecnos, 1986, p. 258. Título original: Lehrbuch der 
ökonomishchen Analyse des Zivilrechts). Isso não significa que a liberdade contratual não deve sofrer 
limitações, principalmente aquelas que visam a criar paridade de informações entre as partes ou coibir 
eventual assimetria (p. 279-305). Ainda nessa linha, explicam os autores a função do direito contratual 
sob a perspectiva de um sistema de liberdade de contratação: “Así considerado, en un sistema de 
liberdad de contratación el Derecho contractual representa, por así decirlo, un ‘lubrificante’ para la 
economía, que incrementa considerablemente el número y alcance de las transacciones, con el cual 
aumenta la divisibilidad del trabajo y la eficiencia. Por tal motivo, el Derecho contractual es 
comparable en su función al dinero. Sin ambos también podría haber comercio e intercambios, pero a 
un nivel muy reducido. En un sistema de liberdad de contratación, las normas dispositivas regulam 
aquellos términos contractuales sobre los que las partes no se han puesto de acuerdo expressamente. 
Por consiguiente, estas normas sólo son el punto de partida para posibles acuerdos contractuales. 
Cuanto más se aproximen estas normas de la hipotética voluntad de las partes, menos necessario 
resultará modificarlas mediante acuerdos especiales y mayores serán los costes de transacción 
ahorrados por aquéllas” (p. 261).  
99 Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, p. 
1100.  
100  O racional econômico aqui reproduzido tem por fundamento os ensinamentos de Hans-Bernd 
Schäfer e Claus Ott, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil, trad. de Macarena Von 
Carstenn-Lichterfelde, Berlim, Tecnos, 1986, p. 260-263.  
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Ainda que esse racional seja construído sobre a ideia de um contrato perfeito 

(aquele em que todos os riscos do contrato foram previstos pelas partes e alocados no 

contrato), a realidade é que ante os altos custos de transação, os contratos são sempre 

incompletos, e os riscos, em consequência, incompletamente alocados101. Isso não 

inviabiliza, porém, a análise dos contratos sob essa ótica, devendo o direito contratual 

e, posteriormente, o julgador, reconstruir o que seria o contrato perfeito, prevendo-se 

quem teria alocado o risco na relação contratual para se chegar àquele resultado 

líquido que é o contrato entabulado.  

 

Em outras palavras, “el derecho contractual se puede considerar, desde la 

perspectiva del análisis económico del Derecho, como el intento de reconstruir el 

contrato perfecto y de imputar los riesgos sobre los que las partes no han puedo de 

acuerdo, expressa o tacitamente, de tal forma, que se maximicen las ventajas del 

contrato en la situacion ex ante a su conclusión. Según ello, la tarea de la legislación y 

de la jurisprudencia consiste, en el caso e un contrato frustrado o con alteraciones, en 

el cual el riesgo que esta frustración o estas alteraciones han producido no hayan 

constituído el objeto del contrato, en que se reponha poco más o menos a la situación 

originaria de la negociación”102.  

 

Sob essa perspectiva deve ser analisada a cláusula penal. A alocação dos riscos 

contratuais será proporcional ao valor da cláusula penal e o valor atribuído à cláusula 

penal reflete no preço atribuído às prestações contratuais e demais vantagens no seio 

do contrato. Muitas vezes, as partes preferem assumir o risco de determinado 

inadimplemento futuro, precificando esse risco na cláusula penal, seja ela punitiva ou 

substitutiva, ao invés de precificá-lo diretamente na contrapartida dada a determinada 

prestação devida.   

 

																																								 																					
101 Sobre o tema, ver Rachel Sztajn, Sociedades e Contratos Incompletos, in Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, jan/dez 2006, p. 171-179.  
102 Hans-Bernd Schäfer e Claus Ott, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil..., p. 263. Para 
se reconstruir o contrato, outro racional que se deve ter em mente é que o contrato não é, na linguagem 
econômica, um jogo de soma zero, em que a vantagem de uma parte sempre suponha uma desvantagem 
para a outra, em igual medida. Pelo contrário, o contrato aumenta a utilidade para ambas as partes, 
havendo no contrato um jogo produtivo com benefício superior a zero (idem, p. 258). 
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Por exemplo, quando apenas uma parte consegue se ajustar, por um custo 

baixo, a situações desfavoráveis103. As partes podem alocar os riscos de eventuais 

responsabilidades decorrentes da contratação na proporção dos custos relativos de 

evitar determinados resultados desfavoráveis. A parte com custo menor de evitar estes 

resultados desfavoráveis pode concordar em limitar os seus danos abaixo do valor que 

poderia receber ou mesmo incorrer numa pena em caso de descumprimento.  

 

Outra situação ocorre quando as preferências de risco são distintas. As partes 

podem estipular danos ou penas de acordo com as suas preferências ao risco. Por 

exemplo, uma parte com maior aptidão ao risco pode aceitar uma cláusula que 

estipula danos em valor menor em caso de inadimplemento, ou se sujeitar ao 

pagamento de uma pena para obter um preço mais favorável ou condições mais 

favoráveis no contrato. Já uma parte com menor aptidão ao risco, tem a tendência de 

exigir da outra o pagamento de uma cláusula penal substitutiva superior ao valor da 

prestação (com claro intuito penal) ou reforçar o vínculo obrigacional com a 

estipulação de uma cláusula cumulativa. Nesse último caso, fala-se inclusive em 

utilizar-se da cláusula penal como um seguro pelo inadimplemento104. 

 

Situação semelhante a essa se dá quando as percepções subjetivas da 

probabilidade do risco são distintas, de modo que as partes calculam diferentemente 

																																								 																					
103  Os exemplos aqui mencionados foram tirados de Kenneth W. Clarkson; Roger Leroy Miller; 
Timothy J. Murris, Liquidated Damages v. Penalties…, p. 367. Os autores ilustram o racional utilizado 
para a estipulação de uma liquidated damages clause, mas também aplicáveis às penalty clauses (o que 
é reconhecido pelos próprios autores). As penalty clauses, relembre-se, equivaleriam a nossa cláusula 
penal substitutiva. O racional, porém, pode ser também aplicado às cláusulas penais cumulativas, como 
será ilustrado. Esses exemplos estão em linha com as possíveis posições que as partes podem ter frente 
ao risco, elucidadas por Hans-Bernd Schäfer e Claus Ott. Segundo estes, quem se vê afetado por um 
risco pode adotar, basicamente, três atitudes frente a este risco: (i) mostrar uma inclinação ao risco, em 
que a parte preferirá pagar pela assunção do risco um valor menor do que os possíveis danos 
decorrentes da sua concretização; (ii) mostrar-se neutro com relação ao risco, em que esse valor será 
exatamente o valor que a parte precifica para o risco e (iii) mostrar-se avesso ao risco, em que pagará 
valor maior do que os danos eventualmente incorridos com o risco (Manual de Análisis Económico del 
Derecho Civil..., p. 267).  
104 A esse respeito, Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in 
Common and Civil contract law…, p. 390, aponta o racional utilizado pelas partes que preferem 
minimizar os seus riscos: “Thus, when one contracting party is risk-averse and/or places a high 
subjective valuation on performance of the contract and other party is the best possible insurance 
(“penalty”) clause in the contract. The reason why a promisee often prefers a penalty clause which is 
essentially an insurance clause from an outside third-party insurance contract (besides the fact he 
economizes on transaction costs) is that quite often the insurance compensation cannot adequately 
cover damages that are non-pecuniary. Additionally, a subjective value which is much higher than the 
market price may require a very high premium”.  
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os custos e consequências do inadimplemento e, em razão disso, podem estipular uma 

cláusula penal que reflita essas diferenças. 

 

A cláusula penal pode gerar eficiência aos contratos, ao viabilizar a assunção 

de riscos via cláusula penal, e não necessariamente no preço pago por determinada 

prestação no contrato. Diferentemente do preço, a cláusula penal só é devida quando 

do inadimplemento, viabilizando que se contrate por um preço menor.  

 

É importante ter em mente, porém, que à luz da teoria econômica clássica, 

uma cláusula é inserida no contrato quando os custos da sua negociação são inferiores 

àqueles que podem ser causados caso essa cláusula não seja estipulada. Nessa linha, 

ainda que se proponha a demonstrar a utilidade da cláusula penal na alocação dos 

riscos contratuais, ela pode não ser sempre a melhor alternativa às partes, pois os 

custos da sua negociação (notadamente aqueles quanto ao valor que deve refletir a 

multa), podem ser superiores à assunção do risco dos custos do inadimplemento 

incorridos sem a previsão de uma cláusula penal. 

 

Tendo isso vista, procurar-se-á responder à questão de qual a função 

econômica da cláusula penal na alocação dos riscos contratuais. Ao fazê-lo, busca-se 

identificar os riscos alocados por cada uma das partes (credor e devedor) ao firmar 

uma determinada modalidade de cláusula penal.  

 

5. Alocação de risco diversa para cada modalidade de cláusula penal 

(cumulativa e substitutiva) 

 

A nosso ver, a cláusula penal substitutiva e a cumulativa exercem alocações 

dos riscos diversas nos contratos empresariais. Enquanto a primeira tem função de 

garantir a previsibilidade das contratações, alocando os riscos de eventual 

inadimplemento ao estabelecer um valor fixo devido nessa circunstância, a segunda 

não antecipa essas variações, mas reforça o vínculo contratual. 
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5.1. Cláusula penal substitutiva: previsibilidade às contratações  

 

Ao substituir a indenização por um valor fixo estipulado previamente, a 

cláusula penal substitutiva traz previsibilidade aos contratantes para o caso de 

inadimplemento.  

 

Estabelece-se, no momento da contratação, qual a consequência em caso de 

inadimplemento: independentemente da prova de qualquer dano, havendo 

descumprimento da prestação contratual que faz incidir a cláusula penal, o credor 

cobrará o valor da cláusula penal e o devedor se desobrigará das suas obrigações.  

 

Controla-se, assim, os riscos do inadimplemento, ao criar um remédio 

específico para este caso, levando em consideração os detalhes da operação 

econômica em questão e a vontade das partes ao contratar105. 

 

5.1.1. Alocação dos riscos decorrentes da liquidação dos danos 

 

Por substituir a obrigação de indenizar, a cláusula penal substitutiva aloca os 

riscos inerentes à liquidação dos danos106.  

 

Há custos inerentes a essa liquidação que surgem com mais evidência em 

algumas situações específicas. Por exemplo, quando as regras legais existentes não 

preveem adequada indenização ou remuneração, situação em que, se a cláusula não 

fosse permitida, as partes provavelmente evitariam alguns contratos ao invés de 

aceitar o risco de não ser indenizada no caso de descumprimento107. 

 

Isso também acontece quando as partes querem reduzir os custos de provar ou 

acordar o montante dos danos efetivamente incorridos no caso de inadimplemento, 

																																								 																					
105 Michael Pressman, The two-contract approach to liquidated damages…, p. 656.  
106 A função econômica aqui exercida assemelha-se à função própria da cláusula de perdas e danos, 
pois ambas se colocam no lugar da indenização, liquidando os danos antecipadamente. Por essa razão, 
algumas referências aqui utilizadas tratam especificamente da cláusula de perdas e danos do direito 
norte-americano (liquidated damages clause), mas as observações por eles trazidas também se aplicam 
à cláusula penal substitutiva. 
107 Kenneth W. Clarkson; Roger Leroy Miller; Timothy J. Murris, Liquidated Damages v. Penalties…, 
p. 367.  
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devendo-se considerar que em determinadas situações a prova dos danos é muito 

custosa ou mesmo inestimável. Os lucros cessantes, por exemplo, não são facilmente 

comprováveis, por não abrangerem, em regra, danos hipotéticos, subjetivos e 

improváveis 108 . Outras vezes, sequer possuem caráter patrimonial direto, e a 

mensuração judicial pode ser inferior ao prejuízo efetivamente causado109. 

 

Há também uma incerteza inerente à análise judicial (ou arbitral) da 

indenização, além dos custos de um possível litígio110 (consultores, advogados, custas 

administrativas, pareceristas, entre outros).  

 

Fala-se, inclusive, que as cláusulas substitutivas tendem a trazer resultados 

mais justos no caso de litígio entre as partes 111  e são superiores, em termos de 

eficiência, aos danos liquidados pelo judiciário112 (o que também se aplicaria a um 

procedimento arbitral), na medida em que as partes tendem a saber melhor o que se 

adequa às suas necessidades que um terceiro. 

 

As partes têm incentivos para determinar um valor fixo que substitui à 

indenização que não seja nem superior nem inferior aos danos esperados em caso de 

inadimplemento e para a compensação de seus prejuízos. E mesmo quando os danos 

são de fato inferiores aos esperados ou superiores, isso pode indicar que as partes 

decidiram dividir o risco de uma modificação nas circunstâncias ou limitar a 

responsabilidade, no primeiro caso, ou ainda incluir um seguro contra o 

inadimplemento, no segundo caso113.  

  

Ainda que essa função da cláusula penal se assemelhe àquela da cláusula de 

perdas e danos, pode-se dizer que a primeira traz ainda maior previsibilidade à 

contratação que esta. A cláusula penal substitutiva incide independentemente da 

																																								 																					
108 Daniel Martins Boulos, O novo regime jurídico da cláusula penal..., p. 75. 
109 Fala-se que a cláusula substitutiva em o condão de “patrimonializar” obrigações. A expressão é de 
Daniel Martins Boulos, O novo regime jurídico da cláusula penal..., p. 75. 
110 Kenneth W. Clarkson; Roger Leroy Miller; Timothy J. Murris, Liquidated Damages v. Penalties…, 
p. 367.  
111 Michael Pressman, The two-contract approach to liquidated damages…, p. 656. 
112 Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and 
Civil contract law…, p. 390. 
113 A esse respeito, Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in 
Common and Civil contract law…, p. 390. 
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existência ou comprovação de danos. Não importa se o inadimplemento gerou ou não 

danos, a desvinculação da obrigação via não cumprimento faz incidir a cláusula penal. 

Além disso, a cláusula penal substitutiva não fica sujeita à redução em casos em que 

supera a expectativa de danos no caso concreto. Diminui-se, portanto, a incerteza 

quando à existência dos danos.  

 

5.1.2. Reforço da obrigação ou limitação de responsabilidade: consequências 

levadas em consideração na alocação dos riscos 

 

Não se nega, como visto no primeiro capítulo, que a cláusula penal 

substitutiva poderá ser punitiva e/ou indenizatória, a depender da existência e 

montante dos danos efetivamente incorridos no caso de inadimplemento vis a vis o 

valor estabelecido na cláusula penal substitutiva.  

 

Em razão da incompletude contratual, decorrente, por sua vez, da assimetria 

de informação, a multa fixada na cláusula penal, quando da contratação nem sempre é 

substituta perfeita do que as partes desejaram contratar no momento do 

inadimplemento (uma pena, uma indenização ou uma limitação de responsabilidade). 

Se a multa for maior que os danos, então a cláusula fará papel de pena no valor que 

sobrepor aos danos, além de indenizar pelos danos incorridos. Se for igual aos danos 

incorridos, a cláusula penal fará papel de indenização, pois substitui por completo os 

danos. Há ainda um terceiro cenário, em que a multa é inferior aos danos incorridos, 

funcionando a cláusula penal como cláusula limitativa de responsabilidade.  

  

Esses três possíveis cenários são levados em conta pelas partes no momento 

em que pactuam uma cláusula penal substitutiva. A escolha entre um cenário e outro é 

feita pelo valor estipulado na cláusula a priori, assumindo-se o risco dos danos que 

efetivamente incorrerão no futuro. 

 

Ocorre que, por serem essas questões consequências da cláusula penal, 

condicionadas à verificação dos danos no caso concreto, não há como se falar que a 

cláusula substitutiva exerce função, por excelência, de reforço à obrigação ou função 

de limitação de responsabilidade. A verdadeira função exercida por essa cláusula é de 

previsibilidade com relação ao resultado do inadimplemento, garantindo-se a credor e 
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devedor antecipadamente a consequência no caso de descumprimento. Se punirá o 

devedor ou limitará essa responsabilidade, apesar de isso ser quantificado pelas partes 

no momento da celebração da cláusula, é questão a ser averiguada a posteriori e cujos 

riscos na ocorrência de uma ou outra circunstância são assumidos pelas partes ao 

estipular a cláusula e definir o valor da multa. 

 

5.1.3. Cláusula penal “em favor do devedor”  

 

Apesar de a doutrina sobre cláusula penal apontar que a cláusula penal 

substitutiva é meio de proteção do credor, essa afirmação não é verdadeira em todos 

os casos. A cláusula substitutiva pode ser instrumento em benefício do devedor em 

pelo menos dois casos, e esse risco também é assumido por quem entabula uma 

cláusula em determinada contratação.  

 

O primeiro desses casos é a possibilidade da limitação da responsabilidade do 

devedor exercida pela cláusula penal ou, em outras palavras, quando a cláusula penal 

exerce função da cláusula limitativa de responsabilidade, conforme desenvolvido no 

primeiro capítulo. 

 

O segundo, muito pouco estudado pelos estudiosos de civil law, é a cláusula 

penal substitutiva exercida como alternativa em benefício do devedor, e não do 

credor. Essa circunstância ocorre quando não é possível empreender a execução 

específica da prestação cujo descumprimento faz incidir a cláusula penal, seja porque 

a prestação não permite execução específica seja porque a execução específica torna-

se impossível supervenientemente.  

 

Na impossibilidade de se valer da execução específica para forçar o 

cumprimento da prestação, o credor não tem mais a alternativa, expressamente 

prevista no Código Civil, entre fazer valer a cláusula ou o cumprimento. Fica a 

critério do devedor, portanto, saber se cumpre a prestação devida ou se desobriga, 

com o pagamento do valor previsto a título de cláusula penal. Este caso também se 

relaciona com a denominada teoria do efficient breach que será estudada em seguida. 
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5.1.4. Possibilidade de liquidação dos danos suplementares e suas implicações 

para a alocação dos riscos 

  

 O parágrafo único do artigo 416 do Código Civil previu que podem as partes 

estipular a liquidação do dano suplementar, além do valor previsto na cláusula penal. 

Se assim tiver estipulado, pode o credor cobrar a multa prevista na cláusula penal, 

somada do montante de liquidação dano suplementar, valendo a cláusula penal como 

“mínimo da indenização”, nos dizeres do diploma civil. Por certo, essa estipulação só 

faz sentido no caso das cláusulas penais substitutivas, pois apenas essas, como já se 

viu, têm relação com o dano.  

 

 Em primeiro lugar, ao conferir ao credor a possibilidade de liquidar os danos 

suplementares, as partes quiseram afastar o cenário em que a cláusula penal atua 

como limitação de responsabilidade, anteriormente prevista. Além disso, retira-se da 

cláusula penal seu caráter de previsibilidade, que fica adstrito ao montante já 

liquidado.  

 

Nessa circunstância é ampliado o espectro da alternatividade da cláusula 

penal. Pode o credor, nesse caso, cobrar a cláusula penal, optar pela execução 

específica ou liquidar os danos. Ou seja, a cláusula penal deixa de ser um substituto à 

indenização, passando a ser uma prestação autônoma e alternativa em caso de 

descumprimento 114 . Ao optar por liquidar os danos, o credor terá que provar a 

totalidade dos danos, e não apenas aquilo que excede à cláusula penal. Não faz 

sentido exigir que o credor prove apenas aquilo que exceder, na medida em que essa 

prova não é possível. Só depois de apurada a sua efetiva e integral extensão é que se 

poderá concluir se o dano excede ou não a multa prevista, na cláusula substitutiva. A 

prova deve ser do montante total do dano incorrido.  

 

																																								 																					
114  Nas palavras de Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 450: “Qual o 
significado último da convenção das partes em que se consagre o direito do credor à indemnização por 
esse dano? O sentido desta convenção, a nosso ver, é o de o credor poder optar pela indemnização nos 
termos gerais. Por outras palavras: tendo as partes acordado que, no caso de o dano efectivo exceder a 
soma fixada, o credor teria direito ao suplemento correspondente, isso significa, ao cabo e ao resto, que 
o credor tem o direito de optar pela indemnização, apesar de ter sido estipulada uma pena com o 
objetivo de liquidar antecipadamente o dano”. 
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O credor não perde o direito, porém, caso a prova do dano demonstre que este 

é inferior ao valor previsto na cláusula penal, e não superior como supunha o credor, 

de cobrar o valor previsto na cláusula, que atuará como mínimo indenizatório. Na 

verdade, o credor pode exigir, assim que constatado o descumprimento da prestação 

que faz incidir a cláusula penal, o pagamento da multa nela fixada e para tanto não 

precisará provar o dano sofrido. Mas provando esse dano, e aquilo o que lhe sobrepor, 

nos termos gerais, o credor poderá então ser integralmente indenizado115.  

 

5.2. Cláusula penal cumulativa: reforço ao vínculo obrigacional  

 

A função de reforço à obrigação é típica das cláusulas cumulativas. O racional 

da cláusula cumulativa está no fato de que o contratante quer ver a prestação 

cumprida. Não se contrata para que o contrato seja inadimplido, e para receber, em 

troca, a indenização. Quer a sua satisfação com o cumprimento, e não com o 

inadimplemento.  

 

A cláusula penal, em regra, funciona sempre em benefício do credor e em 

desestímulo ao devedor, que ficará sujeito ao pagamento da pena além do 

cumprimento da prestação (ou pagamento da indenização) se descumprir o quanto 

contratado. 

 

A cláusula cumulativa é de grande valia nos casos em que o cumprimento da 

obrigação é de suma importância para satisfação do credor (e não apenas o pagamento 

da indenização), conferindo a este um meio de constrição não judicial para ter essa 

obrigação cumprida: o receio, por parte do devedor, de que o descumprimento leva à 

incidência da pena somado à possibilidade do credor requerer a execução específica.  

 
																																								 																					
115 Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 450-451, nota de rodapé n. 1.039. A 
esse respeito, veja o exemplo de Daniel Martins Boulos: “Se a cláusula penal for de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), por exemplo, e os danos experimentados pelo credor correspondem a R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), ele deverá, para obter a indenização pelos prejuízos excedentes (in casu, R$ 5.000,00 – 
cinco mil reais), comprovar que eles são excedentes ao valor da penalidade, o que torna imperioso, a 
bem da verdade, comprovar os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de prejuízo (e somente os R$ 5.000,00 
– cinco mil reais, como se poderia, apressadamente, supor). Pela letra da lei, no entanto, caso o credor, 
por qualquer motivo, não logre comprovar os R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a pena convencional de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) constitui o ‘mínimo da indenização’ que lhe é devida, ainda que, por 
hipótese, ele tenha logrado comprovar apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) de prejuízo”. (O novo regime jurídico da cláusula penal..., p. 113).  
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Ainda, a cláusula cumulativa pode funcionar como um mecanismo de aumento 

da confiança entre as partes, permitindo, por exemplo, que partes desconhecidas 

contratem com custos de transação menores. O risco de assimetria informacional e 

posterior descumprimento da obrigação é mitigado, pois a contraparte assumiu a 

responsabilidade em se pagar uma pena no caso de inadimplemento, que supera o 

cumprimento da sua obrigação ou de eventuais danos a que ela fique sujeita. A análise 

da cláusula penal cumulativa e o incremento da confiança na relação contratual pode 

ser ilustrada à luz da denominada teoria do efficient breach, conforme realizado mais 

à frente neste capítulo. 

 

6. Teoria do efficient breach e cláusula penal 

 

6.1. A teoria do “efficient breach”  

 

A literatura contratual no sistema de common law, notadamente as de direito 

estadunidense116 , sob uma perspectiva da economia clássica, desenvolveram uma 

teoria contratual denominada de efficient breach, ou inadimplemento eficiente117.  

 

A teoria parte da compreensão do contrato como verdadeira compra de uma 

opção, em que o comprador pode deliberadamente escolher entre cumprir a prestação 

contratualmente devida ou pagar danos. Desde que a parte pague danos em razão do 

inadimplemento, não há como se culpar a parte faltante, ainda que o inadimplemento 
																																								 																					
116 Apesar de adeptos da teoria do efficient breach no common law em geral, seu desenvolvimento por 
excelência é imputado ao direito dos Estados Unidos da América. “While each tradition (and perhaps 
each jurisdiction) maintains its own favorable and unfavorable factors, the difference, however, does 
not appear to be the common law and the civil law. Rather the difference appears to be one between 
American common law and the law of the rest of the world” (Ronald J. Scalise Jr., Why no efficient 
breach in civil law? A comparative assessment of the doctrine of efficient breach in contract, in The 
American Journal of Comparative Law, vol. 55, n. 4, 2007, p. 763). Mesmo no direito da Inglaterra o 
efficient breach não é amplamente aceito, havendo críticas doutrinárias e significativos óbices judiciais 
para sua implementação (p. 764).  
117 Melvin A. Eisenberg indica que a teoria foi articulada principalmente por Robert Birmingham, no 
seu artigo denominado Breach of Contract, Damage Measures, and Economic Efficiency, 24 Rutgers 
Law Review, 273, 284, 1970 e, posteriormente, tratado por Chales Goetz e Robert Scott em artigo 
utilizado como bibliografia dessa pesquisa, denominado Liquidated Damages, Penalties and the Just 
Compensation Principle: A Theory of Efficient Breach. Além deles, Richard A. Posner aparece como 
fiel defensor da teoria, tratando pela primeira vez da matéria em 1972 na sua obra Economics Analysis 
of Law, em 1972. (Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient breach; 
cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement… p. 10, nota de rodapé n.º 9). Mais 
recentemente, Posner condensou suas ideias em artigo que é utilizado nesse estudo, com o título 
polêmico Let Us Never Blame a Contract Breaker? (in Michigan Law Review, vol. 107, n. 8, Jun 2009, 
p. 1350 e seguintes). Posner, diga-se, é conhecido como por ser alinhado à economia clássica. 
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tenha sido deliberado – simplesmente para contratar com um terceiro que ofereça 

maiores vantagens pela mesma prestação obrigada no contrato original118. E mais: em 

algumas situações esse inadimplemento deve inclusive ser tutelado pelo direito, por 

ser considerado eficiente. 

 

Em determinados casos, um contratante poderá inadimplir um contrato se ele 

lucrar mais com o inadimplemento do que com o cumprimento contratual. Quando o 

ganho com o inadimplemento exceder o ganho esperado pela parte inadimplente com 

o cumprimento do contrato, e a sua contraparte no contrato original foi indenizada, o 

direito deverá tutelar o inadimplemento, porquanto é eficiente. A eficiência está 

justamente no fato de que o inadimplente ganhará com o inadimplemento, enquanto 

que a sua contraparte no contrato original não será prejudicada. Aduz-se que essa 

eficiência gera um ganho não só para o inadimplente, mas também para a sociedade, 

por permitir um funcionamento mais eficiente no sistema de preços119.  

 

Por outro lado, obrigar a manutenção do contrato nessa ocasião, via execução 

específica, é ineficiente, pois gera uma perda de valor do bem objeto da operação 

econômica. A se dizer que a teoria do efficient breach tem por fim defender a retirada 

da execução específica como remédio contratual em caso de inadimplemento, 

remanescendo apenas a indenização120. Talvez por essa razão haja maior aderência a 

																																								 																					
118 Richard A. Posner, Let Us Never Blame a Contract Breaker… p. 1350: “You have not really broken 
the promise, because what you promised (though that is not how contract will have been worded) was 
either-or: not performance but either performance or compensation for the cost of nonperformance to 
the other party to the contract”. 
119 Haveria eficiência também à luz da teoria de Pareto, porque todas as partes ficariam melhores sem 
que alguma delas ficasse em uma situação pior. Uma melhora de Pareto é uma modificação nas 
circunstâncias que deixe ao menos uma parte em uma posição melhor que ela estava na situação 
anterior, sem que outra parte fique em situação pior. Assim, no efficient breach, a parte inadimplente 
fica em uma situação melhor (lucra) enquanto a inadimplente não fica em situação pior (porque é 
indenizada e o contrato é uma opção entre pagar danos ou cumprir a prestação contratualmente 
prevista). Já uma melhora de Kaldor-Hicks é aquela em que a situação em geral é melhor que a 
situação antecedente, ainda que algumas partes fiquem em situações piores. Uma melhora de Kaldor-
Hicks ocorre quando a parte inadimplente lucra suficientemente que ele poderia pagar (mas não o faz) 
a contraparte inocente pelo dano que ela sofreu e ainda assim lucrar mais do que lucraria na 
contratação original. Sobre as teorias econômicas de Pareto e Kaldor-Hicks e a sua relação com o 
direito, ver Hans-Bernd Schäfer e Claus Ott, Manual de Análisis Económico del Derecho Civil..., p. 
37-58 principalmente, e referências ao longo de toda a obra. 
120 Essa ideia segue o seguinte racional, nas palavras de Richard A. Posner: “The fact that the victim of 
a breach of contract can sometimes obtain specific performance or some other form of injunctive relief 
might seem a great embarrassment to Holmes’s option theory of contract. But it is not if we bear in 
mind that injunctive relief is possible only when the remedy at law – that is, damages – is unavailable. 
For in such a case the contractual undertaking loses its either-or character; instead of a promise of 
performance of damages, it is a promise of performance or nothing, and that is not a choice the 
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essa teoria nos países de common law, nos quais a execução específica já aparece, 

tradicionalmente, como remédio subsidiário (diferentemente dos países de civil 

law)121-122.  

 

  Um vendedor que contratou a venda de um bem a um comprador denuncia 

unilateralmente o contrato (inadimplindo-o) para vender o bem a um terceiro, que 

surge após a celebração do contrato inadimplido e oferece comprar o mesmo bem por 

um valor superior. “If A breaks his contract with B to sell to C because C will pay 

more than the harm (which equals damages) to B from the breach, the breach 

increases the social product: B is no worse off, and A and C are both better off. But if 

B is entitled to specific performance, A cannot sell to C without paying B to agree to 

terminate A’s contract with him, creating a bilateral-monopoly situation (of which 

more shortly)”123.  

 

 Em outras situações, o devedor não inadimple para ganhar mais, mas perde 

menos. Por exemplo, o devedor verifica que o custo da produção de terminado bem 

que se obrigou a entregar irá exceder o valor pago por este bem de acordo com a 

relação contratual vigente. Ou um comprador que compra um bem que levará tempo 

para ser produzido e inadimple o contrato porque antes do vendedor completar a 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
promisee would have to agree to. In contrast, a general entitlement to specific performance would 
indeed make contract law fault based. A court would not be willing to command a nonperforming party 
to perform, on pain of civil and criminal contempt and potentially astronomical fines if he did not, 
without considering whether he was in some sense ‘at fault’ in not performing – whether in other 
words the costs to him of performing would have exceeded the benefits to the other party. Moreover, a 
general entitlement to specific performance would thwart some efficient breaches. (…) 
The option theory of contract also implies that liability for the breach of a contract is strict, that is, that 
the victim of the breach need not to prove fault by the contract breaker (another reason why specific 
performance can’t be the standard remedy for breach). The promise is to perform or pay damages, and 
so if you choose not to perform – even if you are prevented from performing by circumstances beyond 
your control – you must pay damages”.  (Let Us Never Blame a Contract Breaker…, p. 1350-1351).  
121 A respeito da prevalência da indenização, sobre a execução específica, nos sistemas de common law 
(e as diferenças nesse aspecto dos sistemas de civil law), ver Ronald Scalise, Why no efficient breach in 
the Civil Law, p. 726-727. 
122 Esse desligamento do efficient breach da execução específica ajuda a construir a tese de que nem 
mesmo a noção de culpa deveria ser perquirida no caso de inadimplemento contratual. Retoma-se a 
ideia da opção: não havendo cumprimento, seja qual a razão para tanto, paga-se indenização, que é a 
segunda opção do contratante inadimplente (Richard A. Posner, Let Us Never Blame a Contract 
Breaker…, p. 1351). 
123 Richard A. Posner, Let Us Never Blame a Contract Breaker…, p. 1351. Esse é o exemplo utilizado 
por Richard Posner e que Melvin A. Eisenberg irá denominar de “Resale Pradigm”, que para o autor 
seria “the poster child of the theory of efficient breach” (Remedial Theory in Contract Law: 
compensation; the theory of efficient breach; cover; actual and virtual specific performance; and 
disgorgement…, p. 12-13). 
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produção do bem, o comprador percebe que o valor do bem para ele é menor do que o 

preço do contrato124. 

 

Essa visão do contrato é polêmica e se choca com inúmeros princípios e regras 

presentes nos sistemas de civil law, e mesmo naqueles de common law. O contrato 

não é uma opção e a execução específica existe. Por outro lado, desvinculações 

deliberadas de contratos, em troca do pagamento de perdas e danos, também são 

realidade. Não se quer, aqui, defender que os óbices existentes no ordenamento 

jurídico (abaixo tratados) sejam superados e modifique-se a lógica própria do sistema 

contratual.  

 

Mas a teoria do efficient breach, ao relativizar a força do vínculo contratual 

defendendo que ela pode ser eficiente, em detrimento da força obrigatória dos 

contratos, traz interessantes discussões à cláusula penal nos contratos empresariais. 

Em primeiro lugar, pergunta-se se é possível interpretar a cláusula penal substitutiva 

como uma alternativa do devedor ao descumprimento, ou, ao menos, averiguar em 

que medida essa alternativa aparece ao devedor quando as partes firmam contrato 

com cláusula penal substitutiva. Em segundo lugar, questiona-se como a função de 

reforço das obrigações, sobretudo da cláusula penal cumulativa, é vista por essa 

teoria. 

 

6.2. Algumas críticas ao efficient breach 

 

A teoria do efficient breach sofre fervorosas críticas, apresentadas tanto da 

perspectiva do sistema de civil law125, os quais teriam óbices estruturais à aderência a 

essa teoria, diferenciando-se dos países de common law, quanto da perspectiva do 

próprio common law126.  

 

Os óbices apontados nos sistemas de civil law parecem existir também no 

common law, ainda que em maior intensidade, sobretudo aqueles relacionados ao seu 
																																								 																					
124 Respectivamente, “Loss Paradigm” e “Resale Paradigm” (Melvin A. Einsenberg, Remedial Theory 
in Contract Law: compensation; the theory of efficient breach; cover; actual and virtual specific 
performance; and disgorgement…, p. 12-13).  
125 Ronald J. Scalise Jr., Why no efficient breach in civil law?..., p. 721-766.  
126 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 13. 
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fundamento teórico. A esse respeito, no common law, os maiores críticos ao efficient 

breach são os autores ligados à nova economia institucional, que serão utilizados 

nessa parte da pesquisa.  

 

Não é o caso de analisar todas as críticas feitas à teoria, mas selecionamos 

aquelas que, de alguma forma, guardam semelhança com a discussão sobre a função 

da cláusula penal sob a perspectiva do ordenamento brasileiro127 e mais auxiliam na 

interpretação da cláusula penal nas suas duas modalidades128-129. Para tanto, propõe-

																																								 																					
127 Pouco se escreveu no Brasil a respeito do tema do efficient breach, o que é provavelmente um 
reflexo do pouco que se escreveu sobre a matéria nos países de civil law em geral. Cite-se, como 
referência, Bruno M. Salama, Direito e Economia, in José R. Rodriguez, Fragmentos para um 
Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento, São Paulo, Saraiva, 2011; Décio Zylbersztajn e 
Rachel Sztajn, Direito & Economia: análise econômica do direito e das organizações, Rio de Janeiro, 
Elsevier, 2005; Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos 
empresariais…; Luciano Timm, Direito e Economia, Porto Alegre, IOB-Thomson, 2005. 
128 Não se tratou, por exemplo, do fato de que teoria do efficient breach de que ela parte da premissa de 
que a parte que descumpre o contrato tem plena informação do valor dos danos que serão devidos à 
contraparte, o que é aplicável nos casos em que as partes não pactuaram previamente um valor devido a 
título de cláusula penal (Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the 
theory of efficient breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 13). 
Ao tratar especificamente do Resale Paradigm, indica o autor: “In short, in the context of the Resale 
Paradigm, the information predicate is incorrect. This reality is masked by the form of the illustrations 
that proponents of the theory use. In real life, a perform-or-breach decision must be made by a seller 
who will have highly imperfect information about the buyer’s value and the third-party’s value. In 
contrast, proponents of the theory support it with illustrations that feature an omniscient narrator who 
looks down from academic Heaven, has perfect information, and knows everyone’s subjective value. 
So, for example, the narrator of Posner’s custom-ground-widgets illustration – that is, Posner – knows 
to the penny exactly how much profit the buyer would make if the seller performed rather than 
breached” (p. 18).   
129 Outra crítica diz respeito à dificuldade de calcular o ganho de eficiência – se é que ele existe – da 
teoria do efficient breach, que ao fim e ao cabo representaria apenas a economia em custos de 
transação, mas tal economia é maleável e nem sempre presente no caso concreto (Melvin A. Eisenberg, 
Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient breach; cover; actual and 
virtual specific performance; and disgorgement…, p. 34-37). Explica o autor, nas suas palavras: “(…) 
commodities will normally flow to higher-valued uses even in a world with transaction costs and 
universal specific performance. In such a world, if a third party values the commodity more than the 
buyer, and knows the buyer’s identity, he will purchase from the buyer either an assignment of the 
contract or the commodity itself. If the third party does not know the buyer’s identity, then if the seller 
is economically rational she will either negotiate with the buyer for a release from the contract, or will 
sell the third party’s identity to the buyer or the buyer’s identity to the third party.  
In the end, therefore, in the context of the Resale Paradigm, Posner’s efficiency justification for the 
theory of efficient breach is not that breach will move commodities to higher-valued uses. Rather, it is 
that transaction costs of moving commodities to higher-valued use will be less under an efficient-
breach regime than under a performance-oriented regime. After all the shouting is over, therefore, 
Posner’s efficiency justification is based exclusively on saving transaction costs. 
(…) 
Choices among competing legal regimes that purport to be based on small transaction costs usually rest 
on very shaky foundations. (…) Even where transaction costs are more trivial, It is frequently 
impossible to reliably identify and quantify all the transaction costs of alternative legal regimes. (...) 
Often, therefore, transaction-cost arguments adorn rather than control a preference for one legal regime 
over another. 
(…) He [Posner] failed to point out, however, that a resale also entails transaction costs.  
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se uma divisão em tópicos de diferentes argumentos, que se adota na tentativa de 

tornar mais didática a apresentação, ressalvando, desde já, que a divisão não é 

estanque, pois muitos deles se sobrepõem e se confundem de alguma forma. 

 

6.2.1. A execução específica  

 

No quadro das medidas de tutela do credor dos sistemas de common law a 

execução específica é remédio contratual que deve ser privilegiado 130 . Este é, 

inclusive, o obstáculo que nos parece mais evidente, na prática, para defesa da 

existência de inadimplementos deliberados pelo devedor que poderiam causar alguma 

eficiência.  

 

Em razão da tutela específica, o credor não está adstrito a receber indenização, 

podendo obter a satisfação da própria obrigação ou o “resultado prático equivalente” 

ao adimplemento, pela via judicial. No Brasil, esse remédio contratual era previsto no 

art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 e foi reproduzido no artigo 536 do 

Código de Processo Civil de 2015. 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
To begin with, a seller and a third party will incur search costs to find each other, and after they found 
each other they will incur the cost of negotiation. The costs of negotiation between (i) the seller and the 
third party, and (ii) the buyer and the third party, will normally wash. However, the cost of search in an 
efficiency-breach regime will have no counterpart in a performance-oriented regime. Furthermore, if 
the seller breaches she must compensate the buyer, and since the buyer’s damages will normally be 
both uncertain and contested, compensation of the byer in an efficient-breach regime will require costly 
negotiations and often costly legal fees. 
(…) If (…) we model this problem using the most likely significant costs – the costs of negotiation, 
search, and dispute-settlement – then given that negotiation costs are a wash, and that efficient-breach 
regime involves the extra costs of search and dispute-settlement, the transaction costs of that regime 
would be significantly higher than the costs of a performance-oriented regime.  
(…)  
The grudding nature of this concession is evidenced by its somewhat misleading nature. Posner stated 
that negotiation between the buyer and the third party would be costly because the negotiating parties 
would be in a bilateral monopoly. He did not point out, however, that efficient-breach regime 
negotiation between the seller and the third party would also involve a bilateral monopoly. 
Furthermore, Posner persisted in failing to point out that in an efficient-breach regime there will be 
costs for search and contracting between the seller and the third party. Finally, Posner stated that 
‘litigation costs would be reduced in a performance-oriented regime’, as if there were litigation costs 
under both regimes, but they were lower under a performance-oriented regime. Of course, it is not the 
case that there are litigation costs in both regimes. If performance occurs, there are no litigation costs”. 
Sobre a questão da eficiência e dos custos de transação envolvidos, ver também Ian R. Macneil, 
Efficient breach of contract: circles in the sky, in Virginia Law Review, vol. 68, n. 5, maio 1982, p. 
953 e seguintes. 
130 A execução específica, como remédio disponível a escolha do credor, parece ser uma tradição do 
civil law, que remonta o direito romano. França, Alemanha, Espanha, Grécia, Itália e a maioria dos 
países latino americanos têm previsões semelhantes sobre a execução específica, ainda que com 
algumas especificidades (Ronald J. Scalise, Why no efficient breach in civil law?..., p. 726). 
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Justifica-se a tutela específica pois é que melhor conduzirá à satisfação do 

interesse do credor131. A indenização, por sua vez, não é o melhor mecanismo para 

satisfazer as expectativas do credor com a contratação (há quem diga, inclusive, que a 

indenização é sempre, no termo de língua inglesa, “undercompensatory” 132).  

 

Quando os contratos não são resolvidos pela indenização, mas pela execução 

específica, faz pouco sentido falar em inadimplementos eficientes ou não. O 

inadimplemento é tido como eficiente porque a parte inadimplente pode inadimplir o 

contrato com a contraparte originária, contratar com terceiro que lhe oferece proposta 

melhor, e ainda indenizar a contraparte originária em perdas e danos. Se o remédio 

para o inadimplemento fosse a execução específica ao invés do pagamento de 

indenização, a questão se o inadimplemento foi ou não eficiente pode ser discutida 

apenas hipoteticamente, porque a lei obriga que o inadimplente cumpra com a 

obrigação, independentemente do ganho que possa fazer ao inadimplir o contrato para 

contratar com terceiro133. 

 

6.2.2. As partes contratam para que o contrato seja cumprido  

 

As partes contratam com a legítima expectativa de que o contrato seja 

cumprido, e não para serem indenizadas em decorrência do descumprimento. O 

inadimplemento é uma consequência possível do contrato contra a qual os 

contratantes tendem a se precaver, mas não o curso normal deste. Por outro lado, as 

																																								 																					
131 É comum à doutrina processual brasileira a defesa da execução específica como meio de tutela que 
aproxima o direito processual do direito material. Cite-se, por todos, Barbosa Moreira: “(...) se o 
processo constitui instrumento para a realização do direito material, só se pode a rigor considerar 
plenamente eficaz a sua atuação quando ele se mostre capaz de produzir o resultado igual ao que 
produziria se o direito material fosse espontaneamente observado” (José Carlos Barbosa Moreira, A 
tutela específica do credor nas obrigações negativas, in Temas de direito processual, 2a série, São 
Paulo, Saraiva, 1984, p. 31).  
132 Trata dessa questão Melvin A. Eisenberg ao ressaltar que a teoria do efficient breach toma como 
premissa que a indenização traz compensação integral ao credor, o que faria da indenização um 
remédio tão bom para este quanto a execução específica. Mas, a seu ver, a indenização é 
sistematicamente não compensatória em sua integralidade, ou, nas suas palavras, “undercompensatory” 
(Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient breach; 
cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 14 e seguintes).  
133 Ronald J. Scalise, Why no efficient breach in civil law?..., p. 726. 
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partes não contratariam sabendo da vontade da contraparte em inadimplir e pagar 

indenização, ou assim estipulariam expressamente, via obrigação alternativa134. 

 

Um exemplo ilustra a questão135. Suponha que um vendedor e um comprador 

negociaram um contrato estipulando que o vendedor concorda em vender 

determinado bem ao comprador, como, por exemplo, inputs para a sua produção 

industrial ou um equipamento que funcionará como um fator da sua produção. No 

momento da contratação, o vendedor diz ao credor, ‘Honestamente, devo informá-lo 

que apesar de não ter a intenção de descumprir o contrato, também não tenho a 

intenção de cumpri-lo. Se eu receber uma proposta melhor antes do término 

contratual, eu aceitarei a proposta e pagarei a você a indenização devida. Na 

realidade, eu vou procurar uma proposta melhor assim que assinarmos o contrato. 

Vamos inserir uma previsão nesse sentido’. O que o comprador responderia? Pela 

teoria do efficient breach, acima analisada, é possível dizer que o comprador diria 

‘Claro, não esperava mais do que isso’. Mas na realidade, a maioria dos compradores 

ficaria espantada com tal afirmação e deixaria de contratar; ou insistiria em uma 

previsão expressa no contrato dizendo que, caso o vendedor tenha algum lucro com a 

venda do bem para terceiro e inadimpla o contrato, este lucro deve ser revertido ao 

comprador; ou ainda demandar um pagamento, na forma de um preço mais baixo, 

pelo direito do vendedor na revenda no bem ao terceiro136. 

 

6.2.3. O direito deve privilegiar o contratante diligente e probo 

 

Questiona-se porque uma parte prefere celebrar um contrato de longo prazo ao 

invés de adquirir o bem em mercado (spot market) no momento em que tiver 

demanda por determinado bem? Essa questão reconduz à consagrada dicotomia 

exposta por Ronald Coase na sua obra The Nature of the Firm137, entre sistema de 

preços e contratação em mercado versus empresa e contratação de longo prazo. A 

																																								 																					
134 No Brasil, é prevista no artigo 252 do Código Civil.  
135 Exemplo utilizado por Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the 
theory of efficient breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 39. 
136 Assim conclui Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory 
of efficient breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 39. 
137 Ronald Coase, The nature of the firm, in Economica, New Series, vol. 4, ed. 16, November 1937, p. 
386-405. 
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opção pela contratação de longo prazo, que é um híbrido138 entre a empresa e o 

mercado, aparece como opção apta a diminuir os custos de transação que 

potencialmente existem no mercado spot, tais como custos de informação, 

negociação, sigilo, policiamento e execução. 

 

O contratante que opta por uma contratação de longo prazo programa-se para 

diminuir os seus custos de transação, fixando, por exemplo, o preço do bem ou 

serviço contratado, prevenindo-se do risco da sua variação; garantindo que tenha 

controle sobre o fornecimento dos produtos necessários à sua atividade com 

continuidade e consistência; e trazendo maior previsibilidade para que possa 

empreender com segurança projetos de longo prazo139. 

 

Permitir que uma das partes se libere do contrato contra o simples pagamento 

de indenização, porque recebeu proposta melhor, é negar ao comprador o benefício do 

seu investimento programado em travar o preço de compra ou estabilizar a demanda 

do produto e criar um desincentivo ao planejamento contratual. Ao mesmo tempo, 

confere-se incentivo reverso àquela parte que não foi “esperta” o bastante para 

realizar investimentos anteriormente, ou não quis fazê-lo. Tutelar o inadimplemento 

neste caso não parece ser mais eficiente que reforçar o vínculo obrigacional, na 

medida em que o inadimplemento diminui o incentivo para que as partes antecipem 

suas demandas e nela dispendam investimentos140.  

 

“The law should reward the ant, not the grasshopper”141. Em outras palavras, o 

direito deve tutelar o contratante diligente e probo, que se programou e firmou um 

contrato de longo prazo.  

 

																																								 																					
138 A doutrina econômica fala em híbridos contratuais para descrever as contratações de longo prazo 
com maior ou menor grau de cooperação, que se situam entre os contratos de intercâmbio (celebrado 
no mercado spot) e a firma (empresa). A esse respeito, Claude Ménard, The Economics of Hybrid 
Organizations, in Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2004, p. 345-376. 
139 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 42. 
140 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 44 e 47-48.  
141 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 48.  
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6.2.4. O direito não deve tutelar o comportamento oportunista: a boa-fé 

objetiva 

 

Diz-se também que o efficient breach incentiva, ou mesmo tutela, o 

comportamento oportunista natural aos agentes econômicos, ao não punir o 

inadimplemento, pelo contrário, estimular o descumprimento quando este for mais 

lucrativo, fazendo com que a parte, apesar de contratualmente vinculada, busque 

novas contratações “mais eficientes”. No vocabulário jurídico, tutelar o 

comportamento oportunista é contrário à boa-fé objetiva, princípio geral dos 

ordenamentos de civil law142. 

 

Melvin A. Eisenberg descreve interessante caso prático que ilustra essa 

questão, Greer Properties, Inc v. LaSalle National Bank143. Em fevereiro de 1987, os 

vendedores contrataram a venda de parcela de imóvel para Searle Chemicals por 

aproximadamente $1,100,000. A compradora tinha o direito de resolver o contrato se 

o solo do imóvel estivesse contaminado por dano ambiental. Por essa razão, ela 

contratou uma consultoria ambiental que relatou que o local estava contaminado, e 

que a descontaminação custaria mais de $500,00. Ao saber disso, a Searle tentou 

negociar uma diminuição no preço do contrato, que foi recusada pelos vendedores, 

razão pela qual a Searle exerceu o seu direito de resolução contratual. 

 

A partir daí os vendedores começaram a negociar com a Greer Properties. Em 

julho de 1987, os vendedores fimaram contrato de compra e venda para vender o 

imóvel para Greer, no valor de $1,250,000. De acordo com o contrato, os vendedores 

ficaram responsáveis por remover o dano ambiental às suas expensas, mas poderiam 

resolver o contrato caso o preço da remoção fosse economicamente impraticável 

(“economically impractible”).  

																																								 																					
142 A tutela da boa-fé não é característica típica dos sistemas de civil law, que utilizam o argumento de 
violação à boa-fé objetiva como um dos principais fundamentos à rejeição do efficient breach. A boa-fé 
(good faith) na execução dos contratos é reconhecida também pelo direito estadunidense, com previsão 
nesse sentido no Uniform Commercial Code e no Restatement (Second) of Contracts. A boa-fé, porém, 
é restrita à execução dos contratos, não se extendendo à sua formação (ver, nesse sentido, Ronald J. 
Scalise Jr., Why no efficient breach in civil law? A comparative assessment of the doctrine of efficient 
breach in contract… p. 723).  
143 O autor indica a seguinte referencia para o caso: 874 F.2d 457 (7th Cir. 1989). O caso é tratado nas 
páginas 44-45 (Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient breach; cover; 
actual and virtual specific performance; and disgorgement…).  
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Os vendedores contrataram uma nova consultoria, que estimou que o valor 

para descontaminação do solo era aproximadamente $100,000 a $200,000. Nesse 

momento, os vendedores entraram em contato com a Searle novamente e fizeram uma 

nova rodada de negociações. Um preço de compra de $1,455,000 foi proposto nessas 

negociações e elaborado um novo contrato. No mesmo dia, os vendedores receberam 

um relatório final de mais uma consultoria ambiental, que estimou que a 

descontaminação ficaria no montante de $190,000 a $240,000. No dia seguinte, os 

vendedores resolveram o contrato com Greer, com fundamento na cláusula resolutiva 

expressa, como se o preço da descontaminação tivesse ficado economicamente 

impraticável. Em seguida, indicaram que venderiam a propriedade para Greer se ele 

aumentasse o preço de compra em $250,000. A Greer recusou essa nova oferta. 

 

A Greer ajuizou ação requerendo que o seu contrato com os vendedores fosse 

executado, além das perdas e danos. A corte de primeira instância negou provimento à 

ação, fundamentando-se no fato de que com o recebimento do estudo da consultoria, 

os vendedores tinham ampla discrição para resolver o contrato de acordo com a 

cláusula resolutiva expressa mencionada. A corte de apelação reformou a decisão, no 

sentido de que ao firmar um contrato com a Searle, os vendedores abriram mão do 

direito de acordar um melhor preço com um terceiro. 

 

Consignou a corte de apelação que:  

 

“Under Illinois law, ‘every contract implies good faith and fair dealing 

between the parties to it.’ (…) This implied obligation of good faith and fair 

dealing in the performance of contracts acts as a limit on the discretion 

possessed by the parties (…).  

 

With this limitation on the discretion of the Sellers in mind, their decision to 

terminate the contract must be analyzed to determine if they acted in good 

faith. If the Sellers terminated the contract to obtain a better price from 

Searle, their action would have been in bad faith. When the Sellers entered 

the contract with Greer and Greer agreed to pay them a specific price for the 

property, the Sellers gave up their opportunity to shop around for a better 



	 67	

price. By using the termination clause to recapture that opportunity, the 

Sellers would have acted in bad faith”.  

 

O comportamento oportunista empreendido pelos vendedores parece contrário 

à boa-fé objetiva. A contratação, à luz da boa-fé objetiva impõe às partes, entre 

outros, o dever de cooperar para a boa execução do contrato144 e não o contrário. O 

contrato deve ser visto como um todo dinâmico, que caminha no sentido do 

inadimplemento145.  

 

No Brasil, esse princípio se depreende do art. 422 do Código Civil e também 

poderia se inferir da proibição do abuso de direito, prevista no artigo 187 do Código 

Civil. “Sob essa perspectiva, ao inadimplir voluntariamente, o titular excederia os 

limites de seus direitos contratuais, atribuindo-lhes finalidade diversa daquela 

pactuada e daquela econômica e socialmente esperada”146- 147.  

 
																																								 																					
144 Judith Martins-Costa, A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação, São Paulo, 
Marcial Pons, 2015, p. 215-217. Nas suas palavras, “Como se percebe, a ideia genérica de 
‘cooperação’ se especifica na análise da relação obrigacional, adquirindo seu peculiar significado 
técnico-jurídico para indicar o modo de ser da conduta devida para satisfação da prestação. Então se 
diz que a cooperação é nuclear, pois através da relação obrigacional ‘o interesse de uma pessoa é 
prosseguido por meio de uma conduta doutra pessoa’ de modo que a ‘colaboração entre sujeitos de 
ordem obrigacional – a colaboração intersubjetiva – é uma constante intrínseca das situações’. Desse 
modo, mais que uma ‘visão excessivamente romântica de que os contratantes devem colaborar entre 
si’, o dever de colaboração está no núcleo da conduta devida, servindo para possibilitar, mensurar e 
qualificar o adimplemento. 
A colaboração possibilita o adimplemento porque para que este seja eficazmente atingido, é necessário 
que as partes atuem ambas, em vista do interesse cuja realização o concretizará. As partes de uma 
relação obrigacional não são entidades isoladas, atomisticamente consideradas. Pelo contrário, 
entraram em contrato e estão entre si relacionadas tendo em vista o ‘programa de cumprimento’ a que 
estão adstritas por força da autovinculação. Para implementá-lo há necessidade de colaboração 
intersubjetiva que constitui, portanto, como afirmou Menezes Cordeiro, ‘princípio geral da disciplina 
obrigacional’”. (p. 217).  
145 Clóvis V. do Couto e Silva, A Obrigacão como Processo, São Paulo, FGV, 2011, p. 20. 
146 Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, 
p. 1098.  
147 Mais um óbice pode ser o fato de o efficient breach incentivar um terceiro a interferir no contrato e 
buscar o inadimplemento deste, o que ficou conhecido no Brasil como teoria do terceiro cúmplice. A 
construção dessa teoria no Brasil envolve os conceitos de boa-fé objetiva e de prevenção do abuso de 
direito acima mencionados. É a situação em que o terceiro com o qual o efficient breacher contrata não 
é passivo, mas tem ciência da relação contratual previamente estipulada e do fato que a contratação 
com ele implica o inadimplemento da outra. Ainda que isso não ocorra em todos os casos (ciência do 
terceiro sobre a contratação original), não deixa de ser mais um óbice à teoria. Esse óbice aparece 
também nos Estados Unidos da América. Sobre essa última questão, ver Ronald J. Scalise, Why no 
efficient breach in civil law?..., p. 748-752. Já a respeito da teoria do terceiro cúmplice no direito 
brasileiro, ver Camila Rezende Martins, O princípio da relatividade dos contratos e a responsabilidade 
do terceiro que contribui para o inadimplemento contratual, Dissertação de Mestrado, Orientadores: 
Antonio Junqueira de Azevedo e Alcides Tomasetti Junior, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011. 
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Essa análise também reconduz à dicotomia entre híbrido e spot market148. Ao 

contratar, a parte escolhe por permanecer vinculada pelo prazo estipulado. Permitir o 

efficient breach, nesse sentido, significa dar a parte o benefício das duas alternativas, 

de estar no sistema de empresa (contratação de longo prazo) e de “pular”, quando lhe 

convier, mudar para o sistema de preços (mercado). Não se pode “repartir o bolo e 

comê-lo ao mesmo tempo”149.  

 

6.2.5. A eficiência do sistema e os efeitos reputacionais 

 

A eficiência do efficient breach está na vantagem econômica recebida por uma 

das partes sem que a outra se prejudique. Aponta-se, porém, que ainda que se possa 

gerar eficiência para uma contratação específica, perde-se em eficiência do sistema 

contratual como um todo.  

 

A ideia trazida por Melvin A. Eisenberg é a de que a eficiência do sistema 

contratual não está calcada apenas nos remédios legais conferidos às partes para o 

caso de inadimplemento, como tem por premissa a teoria do efficient breach. Há, na 

realidade, três pilares que garantem a eficiência do sistema contratual e se suportam 

mutuamente. Além dos remédios legais conferidos às partes para o caso de 

inadimplemento, fala-se também na coação reputacional e na internalização da norma 

moral de empenhar a palavra dada150. 

 

Em síntese, as normas legais se fundamentam, na maioria das vezes, em regras 

sociais; efeitos reputacionais se fundamentam, na maioria das vezes, em regras 

sociais; e regras morais são reforçadas pelas regras legais e apoiadas pela reputação. 

Nenhum desses pilares sozinhos são suficientes para garantir a eficiência do 
																																								 																					
148  The nature of the firm, p. 391 e seguintes. Nas suas palavras, “There are, however, other 
disadvantages – or costos – of using the price mechanism. It may be desired to make a long-term 
contract for the supply of some article or service. This may be due to the fact that if one contract is 
made for a longer period, instead of several shorter ones, then certain costs of making each contract 
will be avoided. Or, owing to the risk attitude of the people concerned, they may prefer to make a long 
than a short-term contract. Now, owing the difficulty of forecasting, the longer the period of the 
contract is for the supply of the commodity or service, the less possible, and indeed, the less desirable it 
is for the person purchasing to specify what the other contracting party is expected to do” (p. 391).  
149  Palavras utilizadas por Juliana Krueger Pela ao relatar as críticas à teoria do efficient breach 
(“Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais, in Revista Jurídica Luso 
Brasileira, Ano 2, n. 1, 2016, p. 1096-1097, nota de rodapé n. 12. 
150 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 48.  
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sistema151. Se esses três pilares são necessários à eficiência do sistema contratual, o 

enfraquecimento de um desses pilares, como pretende fazer a teoria do efficient 

breach, ao remover a força moral da promessa no contexto contratual, pode 

seriamente comprometer a eficiência do sistema como um todo152.	 

 

A eficiência seria comprometida por três razões, (i) incremento dos litígios, o 

que é muito caro, em oposição ao cumprimento do contrato por meio da 

internalização do dever moral de cumprimento da promessa, o que é muito barato; (ii) 

incentivo aos contratantes ao uso de medidas não contratuais para assegurar o 

cumprimento contratual, como, por exemplo, utilização de seguros ou escrow 

accounts; (iii) diminuição da força das coações reputacionais, na medida em que elas 

têm, em parte, um fundamento moral153. 

 

O estímulo conferido pelo efficient breach resultaria, segundo a crítica à 

teoria, em insegurança para o adequado funcionamento do mercado, com aumento dos 

custos de transação e crise reputacional. 

 

6.3. Cláusula substitutiva viabiliza o efficient breach?  

 

A estipulação de uma cláusula penal substitutiva parece viabilizar a existência 

de efficient breaches154. A multa é negociada com a finalidade de suprir a ausência de 

prestação. “As partes anteveem qual será seu risco, avaliam-no e cifram no valor da 
																																								 																					
151 “Legal rules are not alone sufficient, because dispute-settlement under law is expensive and chancy. 
The moral norm of promise-keeping is not alone sufficient, because not all actors fully internalize 
moral norms and there are limits on the power of norms. Reputational constraints are not alone 
sufficient, because these constraints are fully effective only if third parties have reliable knowledge 
concerning a promisor’s history of breach. That knowledge is hard to come by, because many breaches 
do not become widely known, and many promisors claim that they had a valid excuse for not 
performing” (Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of 
efficient breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 48). 
152 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 49. Sobre os efeitos da 
teoria do efficient breach ao enfraquecer a força moral da promessa, interessante a passagem do autor: 
“The theory of efficient breach, if widely adopted, would do precisely that, because the effect of the 
theory is to remove the moral force of promising in a bargain context. The moral meaning of making a 
promise is to commit yourself to take a given action in the future even if, when the action is due to be 
taken, all things considered you do not wish to take it. The theory of efficient breach turns this upside 
down. Under that theory if, when a promise is due to be kept, all things considered you do not wish to 
keep it, you needn’t do so”. 
153 Melvin A. Eisenberg, Remedial Theory in Contract Law: compensation; the theory of efficient 
breach; cover; actual and virtual specific performance; and disgorgement…, p. 50. 
154 Richard A. Posner, Let Us Never Blame a Contract Breaker… p. 1350. 
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multa contratual”155. Ao criar previsibilidade na contratação para o credor e para o 

devedor, indicando exatamente a soma devida em caso de inadimplemento, a cláusula 

penal substitutiva viabiliza uma desvinculação deliberada do devedor, que poderia se 

caracterizar como um efficient breach?156 As partes, ao estipularem uma cláusula 

penal, precificaram no valor da multa uma alternativa do devedor, de cumprir a 

prestação ou pagar a multa? A cláusula penal substitutiva, representa, por si só, um 

preço para desvinculação deliberada do devedor? 

  

Tome-se alguns exemplos157. 

 

 No setor de agronegócios, fala-se em movimento de cancelamento de 

contratos denominado wash out, observável quando há um descolamento dos preços 

praticados nos mercados nacional e externo. Os agricultores entabulam contratos de 

compra e venda de grãos futuros com o mercado externo. Em algumas regiões, há um 

aumento do preço do grão no mercado nacional, em detrimento do mercado externo, 

compensando pagar as multas de não cumprimento previstas nos contratos (presume-

se, para a ilustração, cláusulas penais substitutivas) para vender o grão no país e ainda 

sair lucrando158 . Podem os agricultores (ou as tradings de grãos) liberarem-se da 

obrigação simplesmente pagando a multa e ainda lucrarem com esse negócio?  

 

Em contratos de fornecimento, é frequentemente estipulada uma cláusula que 

prevê a entrega de quantidade mínima sob pena de pagamento de cláusula penal 

(presume-se, novamente, substitutiva) para a hipótese de descumprimento. Se o 

fornecedor deixa de entregar a quantidade mínima e vende a matéria-prima para outro 

comprador, o contratante original ficará desabastecido e isso certamente prejudicará a 
																																								 																					
155 Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, 
p. 1093. 
156 Sobre as cláusulas que liquidam previamente os danos, pode-se dizer que elas “simplifies efficient 
breach since the breaching party, knowing exactly the amount of damages that he has to pay to the 
promisee in the event of breach, can easily determine if he would be better-of after he breach”. 
(Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil 
contract law…, p. 391). Diz-se, ainda, que essas cláusulas também “precludes inefficient breaches 
caused by a hidden subjective valuation that is higher than the market (contract) price (consumer 
surplus)” (p. 391-392). 
157  Os três últimos casos são utilizados para ilustrar o efficient breach por Juliana Krueger Pela, 
“Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, p. 1091-1092.  
158 A esse respeito, Joana Colucci, Preço alto de milho do Brasil faz trading cancelar contratos de 
exportação, Jornal Zero Hora, Porto Alegre, 21/06/2016, disponível em 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2016/06/preco-alto-do-milho-no-
brasil-faz-trading-cancelar-contratos-de-exportacao-6099725.html (acesso em 12/12/2017).    
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sua produção. Pode o fornecedor exonerar-se da obrigação mediante o pagamento do 

valor estipulado na cláusula penal? 

 

Em contratos de transporte, frequentemente celebrados no mercado de 

logística é usual a chamada cláusula “take or pay”. O exportador celebra contrato de 

transporte de longo prazo com o operador logístico. O operador se obriga, a cada 

safra, transportar determinada quantidade de grãos, do armazém ao porto. Ainda que o 

serviço de transporte não seja utilizado, o transportador deve pagar o valor a se 

obrigou pelo contrato, que remunera a própria disponibilidade do serviço a cargo do 

operador. De outro lado, caso haja falhas na disponibilidade do serviço, o operador 

logístico deve pagar o mesmo montante obrigado no contrato ao tomador do serviço 

de transporte. A obrigação do operador logístico em pagar o mesmo montante (que 

substitui eventual indenização devida ao transportador) faz papel de cláusula penal 

substitutiva. Em determinada safra, que houve aumento da demanda por transporte ao 

porto, o operador logístico utiliza os vagões destinados àquele exportador para outra 

finalidade, por exemplo, para contratação com terceiro, por preço mais vantajoso. 

Pode o operador deixar de transportar os grãos do transportador originário e somente 

pagar o valor previsto no contrato? 

 

Ou então cite-se o que ocorreu no conhecido caso do cantor Zeca 

Pagodinho159. O cantor, notório consumidor de cerveja, foi contratado pela cervejaria 

Schincariol para atuar em campanha publicitária da marca Nova Schin, em que o 

cantor utilizava-se do slogan “Experimenta!” para apresentar a nova cerveja ao 

mercado. No contrato firmado entre o cantor e a Schincariol, que previa a prestação 

de serviços por parte do cantor e a cessão do uso da sua imagem e voz, foi 

estabelecida cláusula de exclusividade e previsão de multa por violação da 

exclusividade decorrente de “culpa do contratante ou qualquer causa que dele 

																																								 																					
159 Com relação à natureza empresarial desse contrato, em que se trata de relação de artista com 
empresa (e poderia ser excluída, portanto, do caráter de empresário inclusive pelo parágrafo único do 
artigo 966 do Código Civil), consideramos questionável a qualificação como empresarial, mas não a 
descartamos. O artista em questão é, sem dúvidas, altamente profissionalizado e exerce atividade 
econômica de forma organizada, pois já há muito faz campanhas publicitárias para cervejarias e demais 
setores. Além disso, no fim último, trata-se de litígio entre duas cervejarias e não apenas entre o artista 
e o contraente de seus serviços. Tanto foi assim, que paralelamente à discussão do contrato de 
prestação de serviços firmado entre Schincariol e Zeca Pagodinho, as duas cervejarias também 
ajuizaram processos uma contra a outra no judiciário. Por exemplo, pedido de impedimento de 
veiculação da campanha publicitária da Ambev pela Schincariol (ver Agravos de Instrumento n.º 
346.328.4-5 e 346.344.4-8, Rel. Des. Roberto Mortari, j. 31.04.2004)   
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advenha” (neste caso, uma cláusula penal substitutiva). O valor da multa equivalia a 

135% da remuneração devida ao cantor nos termos do contrato. Após veiculação da 

propaganda, por diversos meios, da marca Nova Schin, o cantor gravou nova 

propaganda para cervejaria concorrente (Ambev), na qual elogiava as qualidades da 

cerveja Brahma, e se referia à Nova Schin como uma “paixão de verão” (dizia, “Fui 

provar outro sabor [Nova Schin], eu sei. Mas não largo o meu amor [Brahma], 

voltei”). Foi instaurado litígio no judiciário paulista (primeira e segunda 

instâncias)160, que envolveu o cantor e a Schincariol. Entre outras questões, foram 

colocadas à análise do judiciário as seguintes. Poderia o cantor descumprir 

deliberadamente o contrato, em especial a cláusula de exclusividade, desincumbindo-

se do vínculo apenas mediante o pagamento do valor estipulado na cláusula penal? Ou 

pagar a multa versus realizar a prestação não se trataria de uma opção do devedor, 

mas do credor?  

 

Conforme já antecipado, o maior óbice existente no direito contratual para 

viabilizar a aceitação de que a estipulação de uma cláusula penal substitutiva dá ao 

devedor uma opção de desvincular-se do contrato, pagando o preço da multa, é o 

mecanismo execução específica, colocado à disposição do credor. A nosso ver, 

enquanto viger essa regra161, não há como retirar dos contratos empresariais, de forma 

																																								 																					
160 Para mais informações, TJSP, Apelação n. 7.155.293-9, Rel. Des. Pedro Alexandrino Ablas, j. 
09.04.2008 e STJ, Recurso Especial n.º 1.203.153/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 
03.06.2014. No caso, o judiciário limitou a multa contratual a 100% dos valores devidos com base no 
contrato, reduzindo os 35% suplementares. Determinou-se, ainda, a liquidação dos danos, mesmo que 
prevista multa contratual. Por fim, houve condenação em danos morais, além daqueles prefixados na 
cláusula penal, não deixando claro o tribunal se decorrente de reparação contratual ou responsabilidade 
civil. O caso ilustra não só a desconexão da legislação brasileira sobre cláusula penal que limita o valor 
da multa àquele da obrigação principal, conferindo um fundamento para redução da cláusula penal, 
mas também a dificuldade de aplicação da figura na prática. No caso, a redução da cláusula penal não é 
expressamente fundamentada em dispositivo legal; a cobrança de danos morais superiores, que, de 
decorrentes do ilícito contratual, deveriam estar contemplados pela cláusula, mas não estão; e a 
determinação de liquidação do dano, a despeito de as partes terem expressamente pactuado uma 
cláusula penal, demonstra incoerência na aplicação da figura  e a insegurança jurídica aos contratantes 
que alocam seus riscos no momento da formação do contrato, sem saber se a alocação vai ser 
respeitada pelo Judiciário no contexto de um litígio. 
161 Não se defende, com essa afirmação, que a regra da execução específica não deveria viger no nosso 
ordenamento. Deve ou não ser implementada a teoria do efficient breach em países de civil law? Ou 
que é melhor, a tutela do efficient breach ou a sua repulsão? Tais perguntas por certo vão além do 
escopo dessa pesquisa, e devem ser tratadas com cuidado e ceticismo. Aponte-se o que pontua Ronald 
J. Scalise ao comparer os sistemas de civil e common law: “Which system – the American common law 
system with the concept of efficient breach or the civil law system without it – is better? In the end, 
asking which system is better is, in the words of Jerry Merryman, ‘a foolish question’. ‘It is like asking 
whether the French language is superior to the English language. Better from whom?’ The law, like the 
language, is a product of history and culture of the people it serves” (Why no efficient breach in civil 
law? A comparative assessment of the doctrine of efficient breach in contract, p. 766).  
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geral e irrestrita, esse remédio contra o inadimplemento ante a simples estipulação de 

uma cláusula penal substitutiva, mesmo nos contratos empresariais.  

 

Até porque, aceitar tal situação essa iria contra a própria ideia de alocação dos 

riscos nos contratos empresariais, porque ao fazê-lo as partes tomam por premissa o 

ordenamento jurídico vigente, que prevê a execução específica e a alternatividade da 

cláusula penal substitutiva.  

 

Por outro lado, a execução específica não inviabiliza por completo a existência 

de desvinculações deliberadas nos contratos, que poderiam ser caracterizadas como 

inadimplementos eficientes. Quando a execução específica não é cabível em 

determinado caso, o que acontece com certa frequência, resta ao credor apenas a 

indenização. Nesse cenário, vislumbram-se duas possibilidades em que uma 

desvinculação deliberada do devedor do contrato, optando pelo pagamento da multa, 

foi levada em conta no momento da celebração do contrato e nos riscos nele alocados. 

 

O primeiro deles é o caso em que, pela redação da cláusula, fica claro que o 

credor abriu mão do seu direito de execução específica. Isso pode se dar tanto porque 

a cláusula prevê a impossibilidade de executar especificamente obrigação em que esse 

remédio era cabível (menos provável), ou quando a cláusula indica que ela é pactuada 

em benefício do devedor, e não do credor. É o caso da denominada cláusula de 

arrependimento (ou multa penitencial 162 ), que prevê uma quantia devida para a 

desvinculação do credor da obrigação. A princípio, nos parece que essa cláusula é 

aceita pelo direito brasileiro, por se assemelhar, de um lado, à cláusula penal e, de 

outro, ao sinal, duas figuras aceitas no ordenamento nacional. De outro lado, parece 

também que se aplica a essa modalidade, por analogia, as regras da cláusula penal, 

inclusive a limitação do valor da multa àquele da obrigação principal, tratado mais à 

frente163.  

																																								 																					
162 A esse respeito, Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 164-233. O autor 
explica que essa cláusula faz o papel do sinal, ao prever uma quantia que permite que o credor se 
desvincule da obrigação, mas aproxima-se da cláusula penal por ser cláusula obrigacional, e não de 
direito real, como é o caso do sinal.  
163 No caso do sinal, nos parece que ele também se limita ao valor da “obrigação principal”. Isso 
porque, o sinal, como adiantamento de pagamento, é sempre uma parcela daquela obrigação 
contratado. Também a esse respeito, Antonio Pinto Monteiro, Cláusula penal e indemnização..., p. 
164-233.   
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O segundo caso relaciona-se mais diretamente à cláusula penal substitutiva 

propriamente dita. As partes estipulam cláusula penal substitutiva em determinado 

contrato, sem qualquer ressalva com relação à execução específica ou à faculdade do 

devedor de arrepender-se. Mas a execução específica da prestação não é possível, seja 

porque a própria natureza da prestação a impõe, seja porque a execução específica se 

torna, supervenientemente, impossível ou imprestável ao credor.  

 

É o caso dos exemplos acima apontados. Se o fornecedor ou agricultor vende 

o produto a maior e entrega a terceiro, que não tinha qualquer ciência da sua primeira 

obrigação e se não há mais produto disponível além daquele entregue, não nos parece 

viável a execução específica em detrimento do terceiro de boa-fé. Se o operador 

logístico já está transportando a mercadoria de um terceiro, pode não ter caminhões 

disponíveis para transportar os bens do contratante original. Uma vez violada a 

cláusula de exclusividade pelo cantor, e já veiculada propaganda pelo concorrente, 

não há mais como se falar em executar a obrigação de não fazer prevista na cláusula 

de exclusividade. Em todos esses exemplos, o próprio devedor, por ato deliberado, 

inviabiliza a execução específica, restando ao credor a cobrança da cláusula penal.  

 

A par de soluções jurídicas que poderiam ser encontradas no caso de as partes 

não terem precificado expressamente um valor devido em caso de inadimplemento 

culposo 164  (como, por exemplo, majorar de alguma forma o valor dos danos 

cabíveis 165 ), fato é que quando há uma cláusula penal substitutiva, prevista em 

contratos empresariais, parece ser possível entender que essa reação do credor foi 

prevista pelas partes no momento da estipulação da cláusula. Como dizer que ao 

pactuar cláusula de exclusividade, com valor relevante para o caso de 

descumprimento (135% da prestação paga pelos serviços), com cantor que por muito 

tempo foi contratado pela cervejaria concorrente, a tomadora dos seus serviços não 

previu o risco de este cantor se liberar do contrato? Ou então dizer que as partes não 

se desvinculariam do contrato ante uma proposta muito mais benéfica (por exemplo, o 
																																								 																					
164 Outra questão que tangencia a discussão sobre o efficient breach é a questão da necessidade de 
culpa para a incidência da cláusula penal. Essa questão será tratada no terceiro capítulo.  
165 Não se defende a majoração dos danos (por exemplo, criação de danos punitivos) nesse caso. A 
ideia é apenas indicar que, na ausência da cláusula penal, a liquidação dos danos poderia, em tese, levar 
em conta, sobretudo naqueles casos em que ela é incerta, elementos subjetivos como o grau de culpa do 
devedor.  
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aumento do preço da soja no mercado interno) que resultaria em lucro na 

desvinculação, mesmo cumprindo o quanto previamente estabelecido no contrato 

(pagamento da multa)? 

 

A importância em se trazer a teoria do efficient breach para a discussão 

específica da cláusula penal é evidenciar, em um primeiro momento, que a alegada 

função de reforço à obrigação atribuída à cláusula penal substitutiva166 não é sempre 

verdadeira, pois em determinados casos e devedor utilizar-se-á da previsibilidade 

trazida pela cláusula penal para se desvincular da obrigação.  

 

Isso não significa defender a aplicação da teoria do efficient breach aos 

contratos empresariais, mas pontuar que a existência de inadimplementos deliberados 

e a possível precificação desse risco na cláusula penal deve ser levada em conta na 

interpretação dessa figura. A multa pode ser vista como uma “solução de extrema 

aderência ao que foi negociado pelas partes”167, e fazer valer o quanto previsto na 

cláusula penal significa, mesmo nesses casos, aderir ao pacta sunt servanda e à 

liberdade contratual, com pouca, ou nenhuma, intervenção ao equilíbrio contratual 

original168.  

 

6.4. Outro lado: ilustração quanto à importância do reforço do vínculo 

obrigacional 

 

A análise da teoria do efficient breach joga luz também a outro um aspecto da 

cláusula penal, como um mecanismo contratual que as partes podem se utilizar para 

																																								 																					
166 A ideia de reforço obrigacional é apontada pela quase totalidade da doutrina. Além do que já tratado 
sobre o tema no Capítulo 1, elucida a questão a colocação de Daniel Martins Boulos, O novo regime 
jurídico da cláusula penal..., p. 73.Ao defender que a primeira função que a cláusula penal possui é a 
de reforço da obrigação, o autor indica que a “generalidade” da doutrina nacional e estrangeira 
apontam para essa função, considerando a cláusula penal como instrumento de pressão (cita, a respeito, 
Pietro Trimarchi, Giorgi Giorgio, Dieter Medicus, Marcel Planiol, Georges Ripert, Jean Carbonier, 
Boris Stark e René Demogue); de ameaça (Gabriel Marty); de estímulo (A. Hudelot e M. Metman); de 
reforço da obrigação propriamente dito (Clóvis Beviláqua, Manoel Ignacio Carvalho de Mendonça e 
Carmelo Seuto); de incitação à execução às obrigações (Catherine Popineau Dehaullon); de meio de 
coerção (G. P. Chironi). Ou atribuem-lhe natureza compulsória (Mario Julio de Almeida Costa) e 
cominatória (Denis Mazeaud, René Savatier, Alex Weill, François Terre, Phillipe Simler, Yves 
Lequette, Charles Édouard Bucher).   
167 Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, 
p. 1093. 
168 Juliana Krueger Pela, “Inadimplemento eficiente” (efficient breach) nos contratos empresariais…, 
p. 1093. 
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prevenir inadimplementos ineficientes, desincentivando o credor a fazê-lo ao 

aumentar o custo da desvinculação. Afastando-se da discussão da cláusula penal 

substitutiva, essa questão aparece no estudo da cláusula cumulativa, como cláusula 

com função de reforço da obrigação por excelência. Na cláusula substitutiva, essa 

função é menos intensa e mais incerta (como se viu, apenas no caso concreto em que, 

a posteriori, os danos efetivos sejam inferiores ao valor da multa). 

 

Sem se desconsiderar que os agentes econômicos racionais se pautam, em 

primeiro lugar, por um comportamento egoísta, estudos sobre a cooperação e o direito 

constatam que comportamentos cooperativos surgem em ambientes com número 

pequeno de participantes, exigência de informação sobre o comportamento dos 

demais e existência da relação contínua entre os agentes169. É o caso do mercado de 

algodão e do mercado de diamantes, retratado por Lisa Bernstein, como aqueles em 

que a cooperação e as sanções reputacionais criam mecanismos para o 

desenvolvimento do mercado quase que sem a interferência das normas jurídicas 

positivadas170.  

 

Ambientes com sanções reputacionais, em que há confiança de que o que é 

contratado será cumprido, facilitam o fluxo das transações econômicas, ao diminuir os 

custos de transação ao poupar os contratantes de custos na seleção de seus parceiros 

comerciais171 e na negociação de contratos em que o risco na existência de uma 

assimetria informacional anterior ao contrato, bem como ao descumprimento deste no 

futuro são maiores e devem ser alocados. Reproduzindo-se Melvin Eisenberg, acima 

citado, “as sanções reputacionais, geradas com a confiança, são mais eficientes que 

																																								 																					
169 A esse respeito, cite-se o estudo empreendido por Robert Axelrod, The evolution of cooperation, 
Revised edition, Cambridge, 2006. Neste trabalho analisa-se o dilema do prisioneiro, reproduzindo-se o 
jogo entre matemáticos, economistas e especialistas na teoria dos jogos com o fim de se determinar 
uma estratégia vencedora comportamental que leve à cooperação. A estratégia vencedora, denominada 
tit for tat, consiste na cooperação do jogador na primeira rodada e nas seguintes ele segue o 
comportamento do outro jogador (reciprocidade). Observada essa situação o autor conclui pela 
possibilidade de cooperação entre indivíduos racionais como uma escolha objetiva de maximização de 
resultados (e não apenas uma opção subjetiva das partes) e passa a estudar os requisitos para a sua 
verificação. No direito brasileiro, Calixto Salomão Filho se vale desse estudo para tratar de relações 
cooperativas e direito concorrencial (Calixto Salomão Filho, Regulação e atividade econômica 
(princípios e fundamentos jurídicos), 2a ed., São Paulo, Malheiros, 2008, p. 96 e seguintes). 
170 Lisa Bernstein, Private Commercial Law in the Cotton Industry: Creating Cooperation through 
Rules, Norms, and Institutions, Chicago John M. Olin Law & Economic Working Paper no. 133, 2nd 
series, University of Chicago; e Lisa Bernstein, Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual 
Relations in the Diamond Industry, in The Journal of Legal Studies, vol. 21, n. 1, jan 1992, p. 115-157.  
171 Paula A. Forgioni, Contratos empresariais…, p. 73. 
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aquelas jurídicas, por isso deve o direito criar mecanismos para incentivar essa 

cooperação”. 

 

A desvinculação deliberada do contrato, ainda que possível e vantajosa em 

determinados casos conforme visto no item acima, pode não ocorrer em certos 

ambientes, dentre outros fatores, pela existência de uma “sanção reputacional” para 

aquele contratante que deliberadamente se desvincula do contrato pois se tornou mais 

lucrativo. Isto é, ainda que o direito não puna aquela conduta, há uma reprovação 

social que pode prejudicar o agente econômico quando contratar novamente, tornando 

a desvinculação não lucrativa se considerada sob uma perspectiva de contratações 

futuras.  

 

Mas nem sempre as partes podem confiar em sanções reputacionais e que a 

contraparte atuará de acordo com o previsto contratualmente, sobretudo numa 

economia de escala global. Nessas situações, a cláusula penal, sobretudo a 

cumulativa, pode surgir como interessante instrumento contratual apto a viabilizar 

contratações.  

 

De um lado, pode ser vista como ferramenta para sinalizar ao mercado que um 

novo player é uma parte com a qual valha a pena contratar, permitindo que uma parte 

ganhe credibilidade no mercado por transparecer, com a cláusula, um compromisso 

com a execução do contrato172. De outro, a cláusula penal é instrumento apto a coibir 

a desvinculação deliberada do devedor e efficient breaches. A cláusula penal, no 

exercício da sua função punitiva, torna o inadimplemento mais custoso ao devedor, 

que deve pagar valor que supera a indenização para se desvincular, tornando mais 

improvável que a desvinculação seja lucrativa. 

 

Tanto é a assim que defensores do efficient breach alegam ser ineficiente 

permitir a celebração de cláusulas com função punitiva (penalty clauses), na medida 

em que elas desestimulariam as partes a inadimplir o contrato quando surge uma 

																																								 																					
172 Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: Efficient penalty clause in common and civil 
contract law…, p. 392. 
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alternativa mais benéfica173. Para essa corrente, as cláusulas deveriam apenas refletir 

o dano (liquidated damages clause)174.  

 

 

Por essa linha de raciocínio, é possível dizer que a cláusula penal, no exercício 

da sua função punitiva, pode ser um instrumento apto a viabilizar a contratação de 

partes desconhecidas, por aumentar a confiança, objetivamente considerada, de que o 

contrato será efetivamente cumprido. Além disso, é meio com que os contratantes 

podem se prevenir do comportamento oportunista, alocando-se os riscos de acordo 

com as suas preferências.  

 

  

																																								 																					
173 Veja-se o que aponta Michael Pressman sobre o assunto “A few different arguments have been 
offered in defense of the current rule prohibiting the enforcement of penalty liquidated damages 
clauses. One argument is that these clauses will deter parties from committing efficient breaches. 
Recently, the District of New Jersey held that penalty clauses inefficiently compel performance: 
‘[Enforcing penalty provisions’] frustrates the underlying principles of contract law by effectively 
removing from the parties the option to breach and pay damages’ [River Road Assocs. v. Chesapeake 
Display & Packaging Co., 104, F. Supp. 2d 418, 424 I, N.J., 2000]. Thus, the court reasoned that these 
provisions would result in inefficient allocations of time and resources among the parties to the 
contract” (The two-contract approach to liquidated damages…, p. 660). Isso também é apontado por 
Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil 
contract law…, p. 383. 
174 Outros estudos que analisam a penalty clause no direito estadunidense indicam que o efficient 
breach continuará ocorrendo com a existência de cláusulas penais, o que será diferente é que os 
benefícios dele decorrente serão divididos entre credor e devedor da relação originária. Em havendo 
uma cláusula penal, a parte que quer se desvincular do contrato, para aumentar seus lucros ou diminuir 
seus prejuízos, tende a propor um acordo à contraparte, que gere um benefício mútuo. Esse acordo 
divide os ganhos com o inadimplemento entre ambas as partes, de modo que ambas lucram e não 
apenas o devedor inadimplente. Ou seja, ainda que a alegada eficiência do inadimplemento persista, o 
credor também é beneficiado com este, o que melhora a sua posição no contrato em caso de 
inadimplemento. A esse respeito, Charles J. Goetz e Robert E. Scott, Liquidated damages, penalties 
and the just compensation principle: some notes on an enforcement model and a theory of efficient 
breach, in Columbia Law Review, n. 77, 1977, p. 566-568. Fala-se em “post-breach bargaining” que 
sempre estará disponível e que uma cláusula penal pode funcionar como um reforço à negociação, 
encorajando a parte inadimplente a dividir os lucros com a parte prejudicada pelo inadimplemento 
(Aristides N. Hatzis, Having the cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil 
contract law…, p. 392). Argumento semelhante é utilizado com relação à execução específica. A 
execução específica nem sempre seria um impeditivo completo ao efficient breach, apesar de dificulta-
lo. Isso porque o efficient breacher pode convencer, pela via negocial, a contraparte a não se utilizar da 
execução específica, oferecendo a esta uma parte do lucro que terá na nova contratação mais lucrativa. 
Isso quer dizer que a existência da execução específica não altera o valor do ganho social incorrido 
com o efficient breach, apenas altera a distribuição desse ganho entre as partes. A execução específica 
seria um meio de o contratante inocente convencer o efficient breacher a negociar uma saída melhor 
aos dois contratantes. Ver, a este respeito, Ian R. Macneil, Efficient breach of contract: circles in the 
sky..., p. 954 e seguintes.  
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CAPÍTULO 3. CLÁUSULA PENAL NO CÓDIGO CIVIL  
 

1. Interpretação das regras do Código Civil aos contratos empresariais  

 

A autonomia dos contratos empresariais, aliada à unificação formal do direito 

das obrigações, leva a uma análise crítica das regras do Código Civil. À luz dos 

princípios próprios dos contratos empresariais, algumas regras do Código Civil 

parecem contrárias à lógica dessas relações e outras não adaptadas a modalidades de 

contratação frequentes entre empresários. Há um descasamento entre as regras do 

Código Civil e da prática negocial empresarial, que impõe uma interpretação 

cuidadosa das regras do Código Civil aos contratos empresariais.  

 

 De um lado, o Código Civil está defasado porque toma em conta quase que 

exclusivamente os denominados contratos instantâneos, deixando de lado os contratos 

de colaboração, muito correntes na prática mercantil. Aqueles utilizam o pensamento 

tradicional do direito privado, cujo exemplo típico é a compra e venda, em que a há 

prestação equivalente à contraprestação e o negócio se realiza em um único momento 

ou protrai-se muito pouco no tempo. Esse pensamento não se presta, porém, a 

explicar todos os contratos empresariais. 

 

Muitos contratos empresariais, sobretudo aqueles ditos colaborativos, devem 

ser enxergados como processos que evoluem impulsionados à consecução e com 

objeto que distingue a operação econômica pretendida. Nesses contratos, a satisfação 

do interesse das partes não coincide necessariamente com o término da relação ou 

com a obtenção da prestação econômica devida, mas está ligada aos ganhos que serão 

havidos durante o processo, muitos deles intangíveis e não contabilizáveis por uma 

avaliação puramente pecuniária175.  

 

A carência de regras para regular tais contratos, ou a falta de ressalvas na 

aplicação de regras clássicas do Código Civil, levam a circunstâncias em que 

determinada regra não satisfaz a função econômica estampada na relação contratual. 
																																								 																					
175 Nas palavras de Paula Forgioni, “Vantagens são colhidas pelas partes no desenrolar do contrato; 
uma delas é a própria existência da relação” (Contratos Empresariais..., p. 21). Essa questão já vinha 
indicada por Clovis Couto e Silva, ao tratar da obrigação como um processo, e não mero instante de 
troca (Clovis Couto e Silva, A obrigação como processo, Rio de Janeiro, FGV, 2007).  
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Exemplo disso é a exceção do contrato não cumprido, na medida em que a própria 

prestação perde seus contornos nítidos, quando imersa no contorno contratual que 

visa mais ao processo e à evolução deste, do que ao cumprimento de uma única 

obrigação específica. 

 

 De outro lado, algumas regras previstas no Código Civil não se coadunam 

com o racional dos contratos empresariais, por pressupor certa hipossuficiência entre 

as partes contratantes. Ainda que os contratos empresariais não presumam ser, de 

todo, contratos paritários176, há que se respeitar a lógica, até mesmo uma presunção, 

de que as partes são racionais e buscam a maximização de seus lucros, alocando de 

maneira eficiente os riscos da contratação. 

 

 Desvia dessa lógica o Código Civil, por exemplo, quando preceitua a figura da 

lesão177, no seu art. 157, ao ser aplicado aos contratos empresariais, que protege a 

empresa inexperiente ou o que contrata sob premente necessidade e se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, dando a ela o 

benefício de pleitear a anulação do negócio jurídico assim entabulado. A redação do 

dispositivo legal causa estranheza por si só quando lido à luz do racional empresarial, 

pois implicaria considerar a empresa, presumida por conhecedora das regras do jogo 

																																								 																					
176 Cite-se, a esse respeito, Vera Helena de Mello Franco: “É certo que não se pode qualificar o 
empresário como hipossuficiente. Mas é igualmente certo que há empresários em situação de 
submissão numa contratação. Mas isto pode ser resolvido pelas leis que reprimem o abuso de poder 
econômico, a concorrência desleal e outros que tais...” (Os contratos empresariais e seu tratamento 
após o advento do Código Civil de 2002, in Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, n. 151/152, Jan/Dez/2009, p. 44). Também, Paula Forgioni: “Ao contrário do que 
sustentam muitos, nos contratos empresariais não existe a presunção de igualdade entre as partes, pois 
certa assimetria de poder é-lhes cada vez mais inerente. Há contratos paritários, mas numerosos são 
aqueles em que se encontra a dependência.  
Ninguém ignora que, quando contratam, raramente as partes encontram-se em situação de igualdade A 
presunção do direito não é essa, e sim que as empresas analisaram o negócio e decidiram contratar, 
avaliando que as vantagens trazidas pela operação superam as desvantagens” (Contratos 
Empresariais..., p. 265). 
177  Situação semelhante, ainda que não tão extrema, é a previsão de resolução por onerosidade 
excessiva, tal qual prevista no Código Civil. A esse respeito, indica Paula Forgioni “Além da questão 
da lesão, lembre-se da disciplina da onerosidade excessiva, positivada no art. 478 e ss. Ao contrário do 
art. 1.467 do Codice Civile, nosso diploma não contemplou expressamente as hipóteses em que a 
excessiva onerosidade subsuma-se à ‘álea normal do contrato’. Ora, teria sido ignorada a ‘incerteza 
sobre a margem dos prejuízos ou do lucro superveniente’, que, em tal caso, presumir-se-ia ‘matéria de 
risco assumido, sendo por definição matéria de normal álea do contrato’?” (Contratos Empresariais..., 
p. 262). Sobre o tema, ver ainda Juliana Krueger Pela, Risco e contratos empresariais. A aplicação da 
resolução por onerosidade excessiva, in Direito Empresarial – Estudos em homenagem ao Professor 
Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, 1a ed., São Paulo, IASP, 2015, v. 1, p. 487-498. 
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de mercado, como inexperiente ou, então, qualificar a empresa em crise financeira, 

momentânea ou não, como agindo por premente necessidade.  

 

Alguns exemplos indicados por Paula A. Forgioni mostram essa desconexão 

entre a regra posta e a lógica própria dos contratos empresariais. “Tomemos empresa 

em difícil situação econômica que, para captar determinado parceiro comercial, 

resolve conceder-lhe grandes vantagens. O contrato poderá ser descartado, alegando-

se lesão? Qual agente econômico racional contratará com outro que passa por 

percalços financeiros? Se houver o negócio, o custo a ser suportado pela empresa em 

dificuldades não será agravado pela situação de incerteza jurídica trazida pelo novo 

texto legal? Maior o risco do negócio, maior o lucro esperado, sabem aqueles ligados 

ao torvelinho do mercado. Pensemos ainda em empresa que comercializa produtos 

perecíveis e resolve ‘queimar’ seus estoques com data de vencimento próxima, 

vendendo-os a preços excessivamente baixos. Poderá o adquirente ter o negócio 

desconstituído?”178.  

 

Provavelmente frente a essas inconsistências que o Código Comercial de 

1850, no revogado art. 220 dispunha que “a rescisão por lesão não tem lugar nas 

compras e vendas celebradas entre pessoas todas comerciantes; salvo provando-se 

erro, fraude ou simulação”. Também diante disso, autores que enfrentaram a questão 

são, corretamente, contrários à aplicação da regra da lesão aos contratos 

empresariais179 ou, ao menos, defendem uma aplicação cuidadosa da figura180. 

 

 Os exemplos acima indicados reforçam a ideia de que o direito comercial tem 

fundamentos e princípios aplicáveis próprios, mesmo diante de um código 

obrigacional único. “Em muitos pontos, a eliminação de duplicidade realmente 

ocorreu com o advento do novo Código. Todavia, o direito comercial não foi 

sepultado, porque continua existindo, vigoroso, com seus princípios peculiares”181. 

																																								 																					
178 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 262. 
179 Vera Helena de Mello Franco, Os contratos empresariais e seu tratamento após o advento do 
Código Civil de 2002..., p. 45; Antonio Junqueira de Azevedo, Natureza Jurídica do contrato de 
consórcio..., p. 356. 
180 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 262-263. 
181 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 213. Ainda a respeito da aplicação seletiva das regras 
do Código Civil aos contratos empresariais: Vera Helena de Mello Franco, Os contratos empresariais e 
seu tratamento após o advento do Código Civil de 2002..., p. 43 e 45. 
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Por essa razão, calcada em uma interpretação específica que leve em conta esse 

racional próprio e princípios peculiares do direito comercial, frente à unificação 

obrigacional, propõe-se uma interpretação seletiva das regras do Código Civil, por 

vezes flexibilizadas para se adequar aos contratos empresariais (como é o caso da 

exceção do contrato não cumprido), por vezes até mesmo desconsideradas (como é o 

caso da lesão). 

 

 Essas dificuldades interpretativas e necessidade de interpretação à luz do 

racional próprio desses contratos aparecem também com relação ao regime jurídico 

do Código Civil aplicável às cláusulas penais, como se analisará em seguida. 

  

2. A cláusula penal prevista no Código Civil 

 

2.1. Aspectos metodológicos 

 

A análise da cláusula penal no direito brasileiro, notadamente a sua regulação 

trazida no Código Civil, utilizará não apenas a lei (artigos 408 e 416 do Código Civil) 

e a doutrina selecionada sobre o tema, mas também uma análise realizada de julgados 

do Superior Tribunal de Justiça. 

 

A pesquisa de julgados estatais teve como foco os julgados encontrados no 

campo de busca dos endereços eletrônicos do Superior Tribunal de Justiça 

(http://www.stj.jus.br/SCON/). O recorte relacionado ao Superior Tribunal de Justiça 

se justifica diante do fato de ser esta a corte responsável pela uniformização da 

aplicação da legislação federal e refletir, teoricamente, uma maior sedimentação 

(menor probabilidade das suas decisões terem o mérito alterado) de entendimentos se 

comparada aos julgados exarados pelas cortes inferiores, cujas decisões estão sujeitas 

a diversos recursos. Por fim, é notório o fato de que as decisões proferidas pelo 

Tribunal em questão podem influenciar decisões proferidas por outros Tribunais, não 

obstante exista o princípio do livre convencimento do juiz. 

 

O termo de busca que utilizado na pesquisa foi “cláusula penal”. Não houve 

uma restrição pelo termo “contratos empresariais” ou afins, na medida em que se 

acredita que este termo não é muito utilizado pelos Tribunais. Como a pesquisa 
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encontrou muitos julgados, optou-se por não utilizar ainda sinônimos de cláusula 

penal na busca.  

 

Foi realizado um recorte inicial, para excluir os julgados que (i) tratam 

especificamente de questões processuais (no STJ, decisões que rejeitam o recurso por 

ausência de requisitos de admissibilidade, sem qualquer análise do mérito; embargos 

de declaração que não modificam o conteúdo da decisão embargada, entre outros); ou 

que (ii) citam apenas incidentalmente o termo de busca, sem que a discussão sobre 

cláusula penal seja o objeto do recurso.  Esse recorte se justifica na medida em que o 

método de pesquisa se aproxima de uma análise dos elementos da decisão (em 

primeiro lugar) e análise temática e apresentação de linhas de entendimento (em 

segundo lugar), afastando-se, porém, de uma análise da dinâmica institucional ou 

análise processual. 

 

Utilizando-se a ferramenta de busca no Superior Tribunal de Justiça no dia 18 

de abril de 2016, às 16hrs, foram encontrados 370 julgados. Em razão do número de 

julgados, foi realizado um recorte temporal dos julgados dos anos de 2016 a 2010, 

resultando em 110 julgados no total, apresentados no Anexo I a este trabalho.   

 

Da análise dos julgados, não foi possível estabelecer uma conclusão quanto a 

todas as regras aplicáveis à cláusula penal nos contratos empresariais ou a uma linha 

jurisprudencial específica com relação a determinado ponto desses contratos. 

Encontrou-se, porém, alguns casos específicos que suscitam interessantes discussões 

interessantes e que a análise será feita ao longo deste capítulo.  

 

2.2. Cláusula penal moratória e cláusula penal compensatória 

 

O Código Civil de 2002 regula a cláusula penal nos artigos 408 a 416182. 

																																								 																					
182 O Código Civil de 1916 regulava a cláusula penal nos artigos 916 a 927, muito semelhante ao 
Código Civil atual. Distinção merece ser feita com relação à possibilidade de redução da cláusula 
penal, na medida em que o Código anterior previa apenas essa possibilidade quando do cumprimento 
parcial da obrigação e o Código atual, além desta, traz a possibilidade de redução quando a cláusula 
penal por excessiva de acordo com o objeto e a finalidade do negócio. Já o Código Comercial previa o 
que era por ele denominado “cláusula penal” em dois dispositivos, ora transcritos: Art. 128 - Havendo 
no contrato pena convencional, se um dos contraentes se arrepender, a parte prejudicada só poderá 
exigir a pena (artigo nº. 218); e Art. 218 - O dinheiro adiantado antes da entrega da coisa vendida 
entende-se ter sido por conta do preço principal, e para maior firmeza da compra, e nunca com 
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O artigo 408 do Código Civil prevê que “incorre de pleno direito o devedor na 

cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua 

em mora”. Já o artigo 409 do Código Civil pontua que a cláusula penal “pode referir-

se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou 

simplesmente à mora”.  A se dizer que qualquer espécie de inadimplemento pode dar 

ensejo à cláusula penal, seja o inadimplemento absoluto ou a mora, e a pena pode 

referir-se a qualquer espécie de dever, por exemplo, deveres de prestação principais 

ou secundários e deveres laterais183. 

 

Esse entendimento gera perplexidades na definição de cláusula penal, 

sobretudo na dicotomia tradicionalmente atribuída à figura no direito brasileiro de 

cláusula penal moratória e compensatória. 

 

Essa distinção relembra a classificação das hipóteses de inadimplemento 

(absoluto e mora), mas com ela não se confunde184. Interpretando-se os artigos 410 e 

411 do Código Civil, tem-se dois tipos de cláusula penal. Uma que é convertida em 

alternativa em benefício do credor (cobrança da pena ou cumprimento da obrigação), 

devida em contrapartida ao inadimplemento total da obrigação. Outra que pode ser 

cumulada ao cumprimento da obrigação, devida no caso de mora ou em que for 

estipulada cláusula em segurança especial de outra cláusula determinada.  

 

 Tendo isso em vista, diz-se que a cláusula penal compensatória é aquela 

prevista para incidir em caso de inadimplemento total e substituir os danos dele 

decorrentes (compensatória porque compensa o credor dos prejuízos eventualmente 

sofridos). A moratória é estipulada para incidir em caso de mora, mas, em regra, não 

substitui a obrigação principal, apenas os danos decorrentes da mora.  

 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
condição suspensiva da conclusão do contrato; sem que seja permitido o arrependimento, nem da parte 
do comprador, sujeitando-se a perder a quantia adiantada, nem da parte do vendedor, restituindo-a, 
ainda mesmo que o que se arrepender se ofereça a pagar outro tanto do que houver pago ou recebido; 
salvo se assim for ajustado entre ambos como pena convencional do que se arrepender (artigo nº. 128). 
Tais disposições, porém, não se assemelham propriamente à cláusula penal, mas às arras, podendo se 
afirmar que o Código Comercial não previa cláusulas penais. Faz essa afirmação Mucio Continentino, 
Da Clausula Penal no Direito Brasileiro..., p. 183 e mais à frente, p. 276. 
183 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 234. No mesmo sentido: Fabio 
Maria De Mattia, Cláusula penal pura e cláusula penal não-pura, p. 2-3.  
184 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 254-255. 
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Também se chamaria de cláusula penal moratória aquela estipulada para o 

inadimplemento de uma obrigação específica, apesar de que o interesse por trás da 

estipulação dessa cláusula seja diferente daquele da cláusula estipulada para evitar a 

mora. A cláusula penal estipulada para inadimplemento de uma obrigação específica 

pode ser, em verdade, compensatória, substitutiva dos danos decorrentes do 

inadimplemento da obrigação específica. Ou então cumulativa, mas aí, para seguir a 

lógica indenizatória contida na legislação civil, nos parece que pode a cláusula penal 

cumular-se com os danos decorrentes do inadimplemento total, e não da obrigação 

específica185. Por essa razão se dizer que, ao tratar da cláusula penal específica, parece 

que o Código Civil traz algumas inconsistências, notadamente por não ficar claro o 

que quer dizer com o termo obrigação principal186. 

 

A se dizer que a análise da cláusula compensatória ou moratória deve ser de 

acordo com as circunstâncias do negócio. A cláusula penal compensatória é 

satisfativa, pois substitui a prestação. Já a moratória é cumulativa, porque, ao não 

satisfazer a prestação total como era devida, pode ser exigida justamente com a 

pretensão à prestação187, substituindo os danos decorrentes da mora.  

 

Essa dicotomia, porém, não se confunde com a classificação aqui adotada 

entre cláusula penal substitutiva e cumulativa. A cláusula penal prevista pelo Código 

Civil é claramente substitutiva da indenização, ao indicar o art. 410 do Código Civil 

que quando se estipular a cláusula penal para o caso de “total inadimplemento” da 

obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. A alternativa é 

explicada no sentido de que o credor poderá exigir a cláusula penal no lugar da 

execução específica e deverá exigi-la no lugar da liquidação dos danos.  

 

Para o caso de cláusula penal moratória, apesar de se estipular que ela poderá 

ser cumulada à obrigação principal, o legislador não quis dizer que ela poderia ser 

cumulada à obrigação que a cláusula penal quis evitar a mora. Em outras palavras, 

																																								 																					
185 A esse respeito, ver Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, t. XXVI, 
p. 65. Para o autor, “deve-se entender que as cláusulas penais são, de regra, cumulativas, e só se 
considera compensatória a pena se a cláusula penal alude ao total inadimplemento” (p. 66). Essa parece 
ser a melhor interpretação.  
186A esse respeito, Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 254 e seguintes. 
187  FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa, Inadimplemento (op. cit.), p. 264. No mesmo sentido, 
GOMES, Orlando, Obrigações (op. cit.), p. 191. 
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diz-se que a cláusula moratória pode ser cumulada à obrigação principal do negócio 

jurídico, até porque foi estipulada em razão de mora e não do inadimplemento 

absoluto da obrigação. Não se diz, porém, que a cláusula penal moratória poderia ser 

cumulada aos danos decorrentes da mora, danos esses que a cláusula substitui – e quis 

evitar. Por essa razão, a cláusula moratória prevista no Código Civil não é cumulativa, 

mas também substitutiva, porque não se cumula com os danos da mora. 

 

Apesar disso, seria de se pensar na possibilidade de as partes estipularem 

cláusulas cumulativas, sejam elas relacionadas ao cumprimento total da obrigação, 

sejam relacionadas à mora. Nesse caso, quer-se dizer que a cláusula penal poderia ser 

cumulada à própria obrigação que o inadimplemento faz incidir a cláusula penal, ou 

os danos dele decorrentes. A esse respeito, com relação à cláusula penal moratória, 

não há a opção de cumprimento específico da obrigação contratada, pois a mora 

pressupõe o atraso, ou cumprimento no tempo e modo diverso, mas haveria a 

cumulação com os danos específicos decorrentes da mora.  

 

2.3. Função indenizatória predominante 

 

Passando para o assunto da função, uma visão punitiva da cláusula penal, 

ainda que contida, aparece no art. 416 do Código Civil, que admite cláusula penal 

independente da alegação do prejuízo pelo credor, indicando a independência da 

cobrança da pena do dano no caso concreto e admitindo, indiretamente, que a pena 

poderia ser exigida ainda que o dano no caso em concreto fosse menor que o valor 

estipulado a título da cláusula penal. O legislador admite, também, que a pena seja 

inferior ao montante do dano, ocasião em que, como se viu, atuaria como limitação da 

responsabilidade do devedor188. Isso fica claro no parágrafo único do artigo 416, que 

prevê que mesmo quando o prejuízo exceder o previsto na cláusula penal, não pode o 

credor exigir indenização suplementar se assim não for convencionado. Esse tema se 

relaciona com a necessidade de convenção expressa da admissibilidade de dano 

suplementar, caso em que, de acordo com o mesmo dispositivo, a pena valerá como 

mínimo da indenização e competirá ao credor provar o prejuízo excedente.  
																																								 																					
188  Com relação ao exercício da cláusula penal como limitação de responsabilidade no direito 
brasileiro, cite-se Jorge Cesa Ferreira da Silva que indica que a cláusula penal compensatória deve ser 
entendida não como verdadeira cláusula penal, mas como um misto entre cláusula penal e cláusula 
limitativa de responsabilidade civil (Inadimplemento das obrigações.., p. 266-267). 
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Daí a se dizer, com relação à exigibilidade da cláusula penal, que para aquela 

que faz referência ao inadimplemento total da obrigação ou ao cumprimento de 

obrigação específica entende-se que a cláusula penal incide assim que há mora na 

obrigação cujo descumprimento faz incidir a cláusula (sem necessidade de 

inadimplemento absoluto). A partir desse momento, o credor poderia pleitear a 

execução específica de tal obrigação e também pode, alternativamente, exigir a 

cláusula penal. A cláusula penal dá ao credor a prerrogativa de, potestivamente, 

decidir se o inadimplemento total ocorrido transformar-se-á em inadimplemento 

absoluto, optando pela pena189.  

 

Até agora, a cláusula penal prevista no Código Civil não se diferencia da 

descrita pela doutrina da cláusula penal mista. A distinção principal, que atribui à 

cláusula penal brasileira um caráter ainda mais indenizatório é a previsão contida no 

art. 412 do Código Civil, que indica que o valor da cominação imposta na cláusula 

penal não pode exceder o da obrigação principal. Sem adentrar nas críticas realizadas 

à redação deste artigo, sobretudo ao que seria a “obrigação principal” nele prevista, o 

que será tratado mais à frente190 , a limitação trazida ao valor da cláusula penal 

prevista pelo Código Civil evidencia o caráter indenizatório da cláusula penal, 

restringindo, em muito, a possibilidade de a figura exercer sua função punitiva191. 

																																								 																					
189 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações..., p. 259. Complementa o autor: “A 
caracterização do inadimplemento total se vincula aos interesses do credor na prestação. Se houve 
inadimplemento total, não se realizaram, nem parcialmente, os interesses do credor. Pode ocorrer que 
parte da prestação tenha sido realizada e que, mesmo assim, o inadimplemento seja total (o armário é 
entregue sem portas), assim como pode ocorrer que o descumprimento de dever lateral seja suficiente 
para afastar os interesses do credor na prestação, como pode isso se dar na quebra de um dever de 
sigilo, ou de proteção, exemplificativamente. O que importa analisar, para fins da configuração do 
inadimplemento total, são os interesses do credor na prestação” (p. 259-260). No mesmo sentido, 
ensina Ainda Kemelejar de Carlucci, ao estudar a cláusula penal no direito argentino: “Tal como 
habemos expuesto, la regla general es que el acreedor no puede acumular principal y pena, sino que 
debe optar por una de ellas. Pero en qué momento nace este derecho de opción? Coincidimos com la 
doctrina mayoritaria en que se produce imediatamente de operado el incumplimiento imputable, no 
siendo requisito indispensable que la prestación principal se haya tornado imposible” (La Cláusula 
Penal..., p. 228).  
190 Capítulo 3, item 3.  
191 Traz esse entendimento, interpretando o Código Civil de 2002, Otavio Luiz Rodrigues Junior, 
Função, natureza e modificação da cláusula penal no direito brasileiro..., p. 349. Para construção do 
raciocínio, o autor dá o seguinte exemplo: “Imagine-se que a pessoa jurídica ‘A’ firmou contrato de 
compra e venda de um reator com a pessoa jurídica ‘B’. No termo da obrigação, o objeto não foi 
prestado. Aplicou-se o princípio interpelat dies ad homine, pois tratava-se de obrigação portável. A 
empresa ‘A’, que era uma construtora, por sua vez, havia-se vinculado com a empresa ‘C’, mediante 
contrato de empreitada, a erguer uma usina siderúrgica. O reator era parte fundamental na obra. A 
empresa ‘A’ tratou de adquirir um reator de outro fornecedor, a um custo elevadíssimo, restando-lhe 
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Como a cláusula penal não pode ser de valor superior ao da obrigação 

principal, seu caráter punitivo é sobremaneira mitigado. Uma eventual função 

punitiva seria exercida tão somente quando, no caso concreto, os danos forem 

inferiores ao valor da obrigação principal, ressaltando-se que para os casos de 

cumprimento parcial da obrigação o legislador autoriza a redução do valor atribuído à 

cláusula penal. As situações em que a cláusula penal exerce efetiva função punitiva 

são, portanto, muito restritas, e dependem do que for considerado como obrigação 

principal. 

 

3. Limite da cláusula ao valor da obrigação principal: consequências para a 

interpretação da função da cláusula penal no direito brasileiro e restrição às 

modalidades de cláusula penal 

 

3.1. Possível interpretação 

 

O artigo 412 do Código Civil prevê regra proibitiva, no sentido de que “valor 

da cominação imposta na cláusula não pode exceder o valor da obrigação principal”. 

 

Sem disposição semelhante em outros ordenamentos jurídicos que estudo do 

direito brasileiro tem por costume espelhar192, a interpretação dada a esse dispositivo 

vem sendo construída pela doutrina brasileira e esbarrando em diversas dificuldades 

interpretativas. A limitação do valor multa prevista na cláusula penal àquele da 

obrigação principal traz, inclusive, inúmeras incongruências ao entendimento da 

cláusula penal tal qual previsto no Código Civil e da sua função, inviabilizando a 

utilização da cláusula penal como instrumento apto a alocar os riscos contratuais. 

 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
executar o contrato e pedir o cumprimento da cláusula penal. Esta última, muito bem redigida por 
advogados, encontrava seu limite no valor da obrigação principal, a saber, o reator. Em se tratando de 
uma venda e compra, era fácil conhecer esse linde: o preço da coisa. Os prejuízos da empresa ‘A’ 
foram muito superiores ao montante daquela convenção”. Ainda que no exemplo do autor os danos 
sejam superiores ao montante da cláusula, em muitos casos não haverá ocorrência de dano, ou ele será 
inferior, e nestes casos a cláusula penal propriamente dita exerce seu caráter punitivo. (Função, 
natureza e modificação da cláusula penal no direito brasileiro, p. 246-247). 
192 Seja em razão da tradição jurídica, seja em razão das semelhanças com o nosso sistema. Cite-se, 
entre outros, francês, alemão, italiano, espanhol, português. 
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A dificuldade interpretativa está na definição de “obrigação principal”.  A 

solução mais adequada, para proteger o interesse de equidade implícito no artigo, 

parece ser a de interpretar “obrigação principal” como aquela que, uma vez 

inadimplida, faz incidir a cláusula penal. Mas há outra interpretação possível no 

sentido de que a “obrigação principal” seria a principal obrigação de prestação 

inscrita no negócio jurídico que a cláusula penal é acessória.  

 

Adota-se, aqui, a primeira interpretação, que parece mais condizente com a 

possibilidade de se estipular uma cláusula penal para o cumprimento de uma 

obrigação específica. No caso da cláusula penal compensatória, a obrigação principal 

seria mesmo aquela que o descumprimento leva necessariamente ao inadimplemento. 

Já no caso da estipulação de cláusula penal para o descumprimento de uma obrigação 

específica, para manter a coerência, obrigação principal deveria ser aquela obrigação 

específica que, se descumprida, incide a cláusula penal.  

 

Ainda que o termo “obrigação principal” esteja previsto no singular, não nos 

parece correto dizer que se refira a uma única obrigação, mas toda(s) àquela(s) 

prestação(ões) que o descumprimento enseja o pagamento da cláusula penal. Ao 

interpretar o termo dessa maneira, aproxima-se um pouco mais o valor da obrigação 

principal do que podemos chamar de valor do contrato. Caso contrário, retirar-se-ia da 

cláusula penal a possibilidade de envolver as várias obrigações secundárias que 

também podem levar ao inadimplemento contratual. Não só a prestação em si, mas 

também o conjunto de prestações que dizem respeito a ela e que precisam ser 

executadas para que aquela também o seja193. 

 

Ausente qualquer delimitação a respeito na lei, essa limitação ao valor da 

obrigação principal deve ser entendida como aplicável às cláusulas moratórias e 

compensatórias 194 . Com relação às cláusulas penais moratórias (especificamente 

aquelas para o caso de mora), a obrigação principal é aquela prestação que a mora (e 

não o inadimplemento total, na redação do Código) quis ser evitada. Por essa razão, o 
																																								 																					
193 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 267-268. Exemplifica o autor que na compra e venda de um 
automóvel, a obrigação principal do vendedor equivalerá não só ao preço do automóvel, mas a este 
acrescido do frete, pois essa é a prestação correspondente à obrigação principal da outra parte. 
194 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 266. 
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limite é mais flexível – normalmente a cláusula penal moratória representa parcela em 

valor menor que aquele da prestação cuja mora deseja evitar, pois se refere apenas aos 

danos da mora e não do seu inadimplemento total.  

 

Essa regra, porém, é excetuada em alguns casos195. Imagine-se determinadas 

obrigações que se em mora o credor incorre em inúmeros prejuízos, mas permanece, 

apesar da mora, interessado na prestação. Por exemplo a compra de um equipamento 

essencial à fabricação de produto cuja venda é a atividade do credor. A mora 

representa paralização das suas atividades. Nesse caso, a cláusula moratória poderia 

ser estipulada em valor relevante. Ou então casos de cláusulas penais moratórias 

progressivas, em que a mora se prolonga demasiadamente no tempo, acumulando-se.  

 

Ainda que se utilize de critérios interpretativos, a redação do artigo deixa claro 

que o legislador quis regular contratos instantâneos em que a prestação a que se 

relaciona a cláusula penal é facilmente indentificável: há prestação e contraprestação 

definidas e o descumprimento de uma delas enseja incidência da cláusula penal. A 

obrigação principal, nesse contexto, é facilmente identificável (a cláusula penal é a 

contraprestação devida em caso de inadimplemento). Mas essa não é a realidade (ou 

não a única) dos contratos empresariais, o que faz essa disposição de difícil 

operacionalização prática, como se verá em seguida. 

 

																																								 																					
195 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. p. 266-267. Indica que as hipóteses em que a cláusula penal 
moratória superam o valor da obrigação principal são raras, mas não impossíveis.  



	 91	

3.2. Dificuldade interpretativa em contratos de colaboração196 

 

 Como identificar a “obrigação principal” em contratos de colaboração? Como 

averiguar o valor da obrigação principal? Qual o momento de mensuração desse 

valor? Há algumas questões que não ficam claras no texto legal e que geram 

dificuldades e incertezas ao intérprete. A identificação da obrigação principal, como 

aquela prestação (ou prestações) que quando inadimplidas geram a possibilidade de 

cobrança da cláusula penal é tarefa difícil, sobretudo em contratos de colaboração.  

 

Na lógica dos contratos de longo prazo, sobretudo aqueles colaborativos, o 

contrato deve ser enxergado como um processo, ao longo do qual vantagens são 

colhidas pelas partes, sendo uma delas a própria existência da contratação. Ao longo 

da vida do negócio, muitas prestações e contraprestações não encontram 

contrapartidas facilmente identificáveis, mas são uma miríade de obrigações 

explícitas e implícitas que nem sempre se contrapõem e se equivalem197. Não há 

correspondência entre uma “prestação” e outra e, às vezes, é difícil identificar a 

própria prestação198.  

 

É difícil verificar uma contrapartida clara que enseje a incidência de uma 

cláusula penal. Existe, então, uma dificuldade natural em se definir qual é a obrigação 

principal para fins do artigo 412 do Código Civil199. Além do problema da definição 

																																								 																					
196 A ideia de contratos de colaboração quer representar a vasta gama de contratos que se situam no 
entremeio entre os contratos instantâneos e os “contratos” de sociedade. É um conceito fluido, apto a 
retratar as contratações que tendem a se estender no tempo, nas quais se encontra elementos 
colaborativos, como, por exemplo, interdependência de risco entre as partes e a existência de um fim 
comum e a disciplina de questões futuras com o regramento da relação contratual (e não apenas de uma 
prestação). Os contratos de colaboração são contratos relacionais, mas nos parece ser um conceito 
ainda mais amplo. Nos contratos relacionais impõe-se um elemento cooperativo ainda maior do que no 
que se dizer por contratos de colaboração. A esse respeito na literatura nacional, Paula A. Forgioni, 
Contratos empresariais..., p. 177-204; e na literatura estrangeira Melvin A. Eisenberg, Why there is no 
law of relational contracts, in Northwestern University Law Review, vol. 94, n. 3, 2000, p. 805-822. 
Sobre contratos relacionais no direito brasileiro, partindo da teoria de Ian Macneil sobre “relational 
contracts”, Ronaldo Porto Macedo, Contratos Relacionais e Defesa do Consumidor, 2a ed., rev., 
atualiz. e ampliada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007. 
197 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 23.  
198 Paula Forgioni, Contratos Empresariais..., p. 23.  
199 A esse respeito, Jorge Cesa Ferreira da Silva reconheceu a dificuldade em se conceituar obrigação 
principal nesses contratos, indicando que “em contratos bilaterais nos quais a troca envolve, de um 
lado, diversas prestações secundárias e uma principal e, de outro, o pagamento de uma soma única em 
dinheiro, será difícil identificar o valor correspondente à obrigação principal, exclusivamente” 
(Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, cláusula penal, arras ou sinal..., 
p. 267-268). Também já reconhecia essa dificuldade Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao 
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da obrigação principal há ainda aquele de como estabelecer o seu valor (que é limite 

para o valor da multa prevista na cláusula penal). Se não há, no contrato em questão, 

contraprestação pecuniária específica para a tal obrigação principal, surge a questão 

de qual o valor deve ser utilizado para precificar essa obrigação. Há que se definir 

ainda se o valor deve ser definido considerando-se o momento da celebração do 

contrato ou aquele do inadimplemento.  

 

Veja, por exemplo, caso aparentemente simples, mas que gera inconsistências. 

Em contrato de prestação de serviços de informática200 celebrado entre duas empresas 

por prazo indeterminado previa cláusula penal para a violação de obrigação 

específica, qual seja a proibição de a tomadora de serviços contratar funcionários da 

prestadora. A cláusula previa uma multa no valor de cinco mensalidades devidas em 

contrapartida à prestação dos serviços. A tomadora dos serviços descumpriu a sua 

obrigação contratual de não contratar funcionários da prestadora, o que ensejou a 

incidência da cláusula penal. Coloca-se à análise do Superior Tribunal de Justiça se o 

valor da cláusula penal (cinco mensalidades devidas em contrapartida à prestação dos 

serviços) é superior àquele da obrigação principal. Decide o Superior Tribunal de 

Justiça que a cláusula penal não supera o valor da obrigação principal, definindo por 

obrigação principal o somatório de doze parcelas mensais devidas em contrapartida à 

prestação do serviço, com fundamento no artigo 260 do Código de Processo Civil de 

1973201.  

 

Qual a obrigação principal no caso relatado? Ao que parece do caso, a 

cláusula penal foi estipulada para incidir na hipótese de descumprimento, por parte da 

tomadora dos serviços, da obrigação de abstenção de contratação de funcionários da 

prestadora de serviços. Ou seja, foi estipulada para o descumprimento de uma 

obrigação específica e não a própria prestação dos serviços. Mas o descumprimento 

dessa obrigação específica, tem por consequência o inadimplemento do contrato como 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
atestar que “algumas vezes é difícil apurar-se essa desproporcionalidade, porque não há prestação 
principal a que corresponda a contraprestação” (Pontes de Miranda, Tratado de direito privado..., t. 
XXVI, p. 61).  
200 Para maiores informações, AgRg no Agravo de Instrumento 1.075.691/SP, Rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2011. 
201 Art. 260. Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor 
de umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for 
por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à soma 
das prestações. 
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um todo. De outro lado, é correto entender que em um contrato por prazo 

indeterminado ou que se protrai por anos, e há pagamento de valores mensais, a 

prestação principal é a soma de doze meses das parcelas mensais? No caso em 

concreto, a corte superior fez valer a vontade das partes e a alocação dos riscos que 

elas previram no contrato, mas em outras relações contratuais essa interpretação pode 

gerar incongruências.  

 

Outros exemplos comuns na prática são valorar a obrigação principal nas 

cláusulas penais estipuladas em caso de inadimplemento de cláusulas de 

confidencialidade e exclusividade. A obrigação principal, ao que parece, seriam as 

obrigações de se abster de informar e de contratar com terceiro, respectivamente. 

Como valorar essas obrigações? 

 

A interpretação do “valor da obrigação principal” nos contratos empresariais 

deve levar em conta os critérios interpretativos próprios desses contratos, verificando-

se, a operação econômica subjacente ao contrato, a função econômica que ele 

desempenha e os usos e costumes do mercado específico. Entender como foram 

alocados os riscos da contratação para a estipulação da cláusula penal é fundamental 

para se trazer uma solução mais condizente à função econômica do contrato. Daí se 

aplicar a teoria econômica já estudada, devendo o intérprete procurar aproximar a 

contratação do contrato perfeito, verificando quais riscos foram alocados pelas partes 

e como o foram e, com relação aos riscos não previstos de antemão, como teriam sido 

alocados tendo em vista a programação contratual e a operação econômica subjacente.  

 

Ainda que critérios interpretativos possam ser construídos, como vem sendo 

feito, estes não resolvem a inconsistência gerada pela norma legal que claramente não 

está adaptada à realidade dessas contratações.  
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3.3. Limitação às diferentes modalidades de cláusula penal  

 

3.3.1. Limitação à cláusula penal substitutiva 

 

A limitação do valor da multa àquele da obrigação principal restringe a 

utilização da cláusula penal substitutiva não só na sua função punitiva (como já 

antecipado), mas também na sua função indenizatória. 

 

3.3.1.1. Função punitiva 

 

Comecemos pela função punitiva202-203.  

																																								 																					
202 A ideia de inserir um teto ao valor da cláusula penal surge no contexto histórico de arrefecimento da 
sua função punitiva, para repelir a usura. Não havendo mais razão para a repulsão da usura por meio da 
cláusula penal, nem medo de que a cláusula penal levasse à sua viabilização de maneira fraudulenta 
(surgiram outros eficazes meios no ordenamento para prevenir e punir aquele que contrata com juros 
abusos), países como a Argentina, em que o ordenamento previa essa limitação, tal foi retirada já que 
não havia mais razão para sê-lo. A esse respeito, transcreve-se trecho da obra de Aída Kemelejar de 
Carlucci: “Con buen criterio, y admitiendo el carácter compulsivo de la cláusula, el legislador de 1968 
no estabeleció límites fijos vinculados al valor de las prestaciones. El sistema de los topes legales 
reconoce antiguos precedentes. En la complementación que las leyes de Estilo hacen del Fuero Real, se 
establece que las penas no pueden exceder del duplo de las cosas prometidas en el contrato. Esta 
limitación era tan severa que en caso de ser infringida era nula no sólo la cláusula penal sino también la 
principal. Algunas legislaciones extranjeras contemporáneas se enrolan en esta línea; por ej., el Codigo 
del Brasil (art. 920), el mejicano (art. 1843) y el constarricense (art. 172) limitan el monto de la penal 
al de la obligación a la cual ésta acede. La solución es criticada por los juristas que cometan estos 
ordenamentos; se afirma que la refla se justificaba antiguamente como un medio de reprimir la usura, 
pero que actualmente el derecho cuenta con métodos mucho más adecuados para ello”. (La Cláusula 
Penal..., p. 112). No mesmo sentido, à luz do direito brasileiro, Clovis Beviláqua comenta o artigo 920 
do Código Civil de 1916, “O limite imposto à pena por este artigo não se justifica. Nasceu da 
prevenção contra a usura, e é uma restricção à liberdade das convenções, que mais perturba do que 
tutela os legítimos interesses individuaes. A melhor doutrina, nesse assumpto, é de plena liberdade 
seguida pelo Código Civil italiano, pelo portuguez e pelo venezuelano. O alemão, o suisso e o peruano, 
1.227, permitem a reducção da pena, quando excessiva, e compreende-se que SAIELLES, com os 
traductores do Comitê de legislação estrangeira em França, considere a disposição do art. 343 do 
Código Civil alemão uma das mais inmportantes desse corpo de leis. Mas deveria ser completada por 
um remédio, que impedisse o arbítrio do juiz, que não tem aqui os mesmos pontos de fixação que 
offerece o art. 924: a proporção entre a parte cumprida da obrigação e a não executada. Além disso, a 
inexecução parcial, sempre será menos damnosa aos interesses do credor do que a total”.  
203 Otavio Luis Rodrigues Junior, por sua vez, indica que a cláusula penal foi sendo debilitada no 
direito brasileiro e foi perdendo o seu caráter punitivo. Ao seu ver, as razões para tanto seriam, de um 
lado, razões históricas de “caráter intrínseco”, notadamente a decisão de se limitar o valor da pena, 
primeiramente, com a redação do então art. 920 do Código Civil de 1916, que hoje corresponde ao 
artigo 412 do Código Civil; mas também as atuais regras que permitem a redução da cláusula penal, 
seja em caso de incumprimento parcial, existente desde o Código Civil de 1916, e seja em caso de 
excessividade, novidade do Código Civil atual. Com relação à redução, o autor, em tom de crítica, 
indica que a redação do art. 413 que indica dever ser reduzido o montante da cláusula, também minou a 
o caráter compulsório da cláusula penal. O mesmo se deu com a inserção do advérbio culposamente no 
art. 408203. Em razão da lei enquanto posta, o autor concluirá pela impossibilidade de serem criadas 
cláusulas diferentes daquelas previstas no Código Civil, seja de caráter mais punitivo – onde se 
localizaria a cláusula punitiva – seja de viés mais indenizatório, como, por exemplo, a cláusula de 
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Ao limitar o valor da cláusula penal àquele da obrigação principal, o Código 

Civil restringe a função da cláusula substitutiva que é exercida com a diferença que 

pode existir entre o dano incorrido no caso concreto (verificado quando do 

inadimplemento) e o valor da multa estipulado a priori. A eventual função punitiva 

seria exercida tão somente quando, no caso concreto, os danos forem inferiores ao 

valor da obrigação principal, ressaltando-se que para os casos de cumprimento parcial 

da obrigação o legislador autoriza a redução do valor atribuído à cláusula penal. 

 

3.3.1.2. Função indenizatória 

 

O legislador civil limitou até mesmo a função indenizatória da cláusula penal. 

O valor da obrigação principal é o valor de seu adimplemento, mas não o valor das 

perdas e danos decorrentes do seu inadimplemento. Corresponde somente àquilo que 

o credor perdeu, mas não ao que razoavelmente deixou de lucrar204. O credor pode 

sofrer dano muito superior ao valor da obrigação principal, quando contabilizado o 

montante referente àquilo que a parte deixou de lucrar205. Não abrange, ainda, outros 

danos decorrentes do inadimplemento, mas apenas contempla o valor da prestação.  

 

Um exemplo retoma ao caso do cantor Zeca Pagodinho, já estudado206. A 

cláusula penal estipulada para o descumprimento da cláusula de exclusividade era de 

135% do valor devido pela prestação dos serviços. De um lado, o descumprimento da 

cláusula de exclusividade representava um vício na prestação de serviços, e a cláusula 

foi prevista em montante suficiente para remunerar a Cervejaria no valor que gastou 

com a contratação do cantor (100% do valor devido pela prestação dos serviços). Os 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
perdas e danos já mencionada” (Função, natureza e modificação da cláusula penal no direito 
brasileiro..., p. 228-229). A segunda razão, agora de caráter extrínseco, é o “enaltecimento” de medidas 
alternativas de satisfação do interesse do credor, que se manifesta, principalmente, no prestígio à 
execução indireta, na qual se destacam as astreintes, e à execução específica (p. 230-231 e 275). Cita, 
ainda, a figura dos atos atentatórios à dignidade da jurisdição (“contemps of court”) como, por 
exemplo, multas por litigância de má-fé. Essas figuras representariam uma migração do caráter 
punitivo, que poderia pertencer à cláusula penal, aos meios públicos de coação, que se suportam na 
soberania estatal (p. 230-231 e 274-275). Nessa linha, o autor critica a restrição à função punitiva da 
cláusula penal se, ao mesmo tempo, as punições público-processuais estejam a correr sem limites. 
204 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 264-265.  
205 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 266-267.  
206 Ver item 6.3. 
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outros 35% não nos parecem constituir de pleno uma pena, mas sim uma estimativa 

dos danos (que poderiam inclusive ser maiores do que esse montante) que a 

Cervejaria iria incorrer com o descumprimento da cláusula de exclusividade, e com a 

veiculação de propaganda por cervejaria concorrente com a participação do cantor (o 

que de fato aconteceu). A limitação da cláusula penal ao limite estabelecido pela 

legislação civil, como foi decidido no caso, limita a liberdade das partes de estipular 

cláusula penal que contemple exatamente a estimativa dos danos devidos em caso de 

inadimplemento.  

 

O legislador civil ao limitar a incidência da função punitiva da cláusula penal 

com a limitação do seu valor, utilizou-se de ferramenta que prejudica o exercício da 

cláusula penal em sua função estritamente indenizatória. Essa limitação não tem razão 

de ser, na medida em que a função indenizatória da cláusula penal é justamente aquela 

que quis ser privilegiada pelo legislador. Isso dificulta a aplicação da figura, e a 

jurisprudência parece flexibilizar essa regra na prática, a despeito de expressa 

previsão legal.  

 

Em caso perante o Superior Tribunal de Justiça, discute-se a “natureza 

jurídica” do pagamento de “sobre-estadia” em contratos de aluguel de containers no 

transporte marítimo, chamada também de demurrage207. Afretador e transportador 

firmaram compromisso de devolução de container. Se o container não fosse devolvido 

no prazo estabelecido ao transportador, o afretador se comprometia a pagar para ele o 

preço da “sobre-estadia” (que se assemelha ao aluguel do container) por dia de atraso. 

A mercadoria não foi liberada pela alfândega dentro da data prevista, passando a 

incidir o valor da “sobre-estadia” por atraso.  

 

Pode-se dizer que a “sobre-estadia” faz o papel de cláusula penal moratória, 

que substitui a indenização. A mora na devolução do container representa ao 

transportador um prejuízo, na medida em que este poderia estar alugando o container 

para um terceiro. Por essa razão, ao incorrer em mora, deve o afretador pagar ao 

transportador uma quantia fixa, que representa algo próximo do valor do aluguel 

diário desse container que fica a cargo do afretador. A cláusula substitutiva, no caso, 
																																								 																					
207 Para mais informações, ver REsp 1.286.209/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, 
j. 08.03.2016. 
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parece ter pouco caráter punitivo, mas não exige que o transportador comprove os 

seus danos, no sentido de comprovar que certamente estaria alugando o container para 

um terceiro. E ainda que o afretador comprove que não teria terceiro apto a alugar o 

container, nos parece que o valor da “sobre-estadia” ainda assim seria devido. 

 

Por se passarem vários dias de atraso, o afretador ajuíza ação requerendo a 

redução dos valores devidos ao transportador, com fundamento no fato de que o valor 

devido superava o valor da obrigação principal. A corte superior afasta esse pedido, 

sob o fundamento da inaplicabilidade dessa limitação para o caso, já que a cláusula 

estipulada tinha natureza indenizatória, e não penal. Diz-se, inclusive, ser a sobre-

estadia espécie de “indenização convencionada”, com a finalidade de reparar o 

transportador das perdas e danos decorrentes de estar privado de utilizar o container 

por tempo superior ao contrato. O raciocínio do Superior Tribunal de Justiça 

aproximou-se mais da vontade das partes, ao estipularem uma cláusula penal que 

traria previsibilidade no caso de inadimplemento, fazendo com que o transportador 

não precisasse comprovar os danos sofridos e que ao mesmo tempo tivesse eventuais 

danos compensados, mas afastou-se da limitação prevista na legislação civil. Para 

contornar a regra legal, fundamenta-se na função indenizatória da cláusula em 

questão, o que, na ausência de um terceiro para alugar o container, não seria 

verdadeira. 

 

 A realidade prática parece destoar da previsão legal.  

 

De outro lado, para tentar solucionar o problema, restringindo a função 

econômica de trazer previsibilidade à contratação, o Código prevê a possibilidade de 

os contratantes afastarem a limitação de responsabilidade que impõe a limitação ao 

valor da obrigação principal, ao preverem no contrato de que os danos suplementares 

poderão ser liquidados a critério do credor.  

 

 A cláusula penal prevista no Código Civil teve sua função econômica 

restringida, na medida em que limitada ao valor da obrigação de indenizar. A cláusula 

penal substitutiva só exerce a sua função de previsibilidade à contratação se 

estipulada nos limites impostos pelo Código Civil. Isto é, será estipulada uma cláusula 

penal se os danos esperados em caso de inadimplemento são inferiores ao valor da 
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obrigação principal ou se as partes desejam limitar a responsabilidade do devedor. Se 

o inadimplemento de determinada prestação possa ensejar danos superiores ao valor 

da respectiva obrigação principal e as partes não quiserem limitar a priori a 

responsabilidade do devedor em benefício da previsibilidade, a cláusula penal é 

inócua e a legislação civil não parece abrir espaço para estipulação de outra saída 

contratual.  

 

 Ou então estipula-se a cláusula penal com autorização para liquidação dos 

danos suplementares. Neste caso, há a alguma previsibilidade, assegurando ao credor 

um valor mínimo, mas não o exato montante que receberá. Retira-se, nesse caso, a 

possibilidade de estipular cláusula penal em valor superior à obrigação principal com 

eventual função punitiva que atue como reforço à obrigação.  

 

3.3.2. Limitação à cláusula penal cumulativa 

 

A limitação do valor da cláusula penal àquele da obrigação principal 

inviabiliza, na prática, também a cláusula cumulativa.  

 

Em razão dessa limitação, parte da doutrina que entende que o Código Civil 

quis prever uma cláusula puramente indenizatória tem mérito relevante, ao tentar 

uniformizar a disciplina da cláusula penal e atribuir um sentido mais coerente ao texto 

legislativo. A bem da verdade, porém, é que a cláusula penal no direito brasileiro 

pode sim ter caráter punitivo, desde que limitado ao valor da obrigação principal. Os 

danos devem ser, a posteriori, inferiores ao valor da obrigação principal quando a 

cláusula penal é estipulada no seu valor máximo. A diferença entre os danos e o valor 

da cláusula atuam como verdadeira pena. 

 

Ou seja, o legislador civil não refutou, por todo, a função punitiva. Apesar de 

reduzir expressivamente o seu escopo, ao prever a limitação ao valor da obrigação 

principal, permite que a cláusula penal incida independentemente do valor dos danos. 

Além disso, ao estipular a possibilidade de revisão da cláusula penal e diminuição do 

seu valor, não atrela essa revisão ao dano. Isso poderia ser feito se o legislador 

quisesse prever uma cláusula penal por todo indenizatória, mas não nos parece assim 

o quis.  
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Levando isso em consideração, teria como se dizer que, em tese, é possível 

que as partes estipulem uma cláusula penal cumulativa, que atua sempre como pena. 

Não faria sentido proibir a estipulação de tal cláusula que, no caso em concreto, 

poderia punir o devedor no mesmo valor da cláusula penal substitutiva208. Também 

não parece que ao estipular que a cláusula penal deve ser alternativa em benefício do 

credor, o legislador tenha proibido a criação de outras cláusulas não alternativas, 

sobretudo nos contratos empresariais em que a liberdade de contratar deve ter amplo 

campo de incidência. Não há regra proibitiva nesse sentido209. 

 

Mas ao limitar o valor da cláusula penal àquele da obrigação principal, apesar 

de não proibir uma cláusula cumulativa em tese, na vida prática ela é inviabilizada. 

Para respeitar a regra hoje vigente de limitação da pena atribuída na cláusula penal, e 

não se propor qualquer medida diversa daquela prevista no Código que viole, ainda 

que indiretamente o texto legal, a cláusula punitiva só poderia ser cobrada em duas 

situações: (i) naquela em que o seu valor fosse inferior ao da obrigação principal, e o 

credor abrisse mão de liquidar os danos; ou (ii) aquela em que os danos no caso 

concreto somados à multa fossem inferiores ao valor da obrigação principal. Para 

esses dois casos, as partes não precisam de uma nova modalidade de cláusula 

(cumulativa), mas podem simplesmente estipular ou a cláusula substitutiva própria até 

o limite do valor da obrigação principal. 

 

Vislumbra-se uma possibilidade à cláusula punitiva, ainda que com limitações, 

na sua modalidade moratória. Como se viu, há uma maior flexibilidade na definição 

da obrigação principal às cláusulas penais moratórias aceitas pela doutrina, por 

entender que a obrigação principal a que se refere essa cláusula é ou aquela obrigação 

principal do contrato visto como um todo (o que se afigura equivocado), ou a 

prestação que deseja ser evitada com a mora. O valor desta prestação, muitas vezes, é 

muito superior àquele estipulado pela cláusula penal moratória, já que esta quer evitar 

a mora, mas continua o credor interessado na prestação e podendo cobrá-la. Daí ser 

praxe nos contratos estipular “multa moratória” de 1% do valor do preço, incidente 

																																								 																					
208 Relembre-se o exemplo de Antonio Pinto Monteiro retratado no Capítulo 1, item 3.2. 
209 E há na doutrina quem aponte que essa regra é dispositiva, como, por exemplo, Pontes de Miranda, 
Tratado de direito privado..., p. 65. 
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por mês ou dia de atraso. Essa multa é cumulativa ou substitutiva?210 A interpretação 

pode variar no caso concreto, a depender da redação da cláusula e dos danos 

esperados pela mora (a se perquirir se esse risco foi ou não alocado na multa 

moratória), mas caso se entenda que se trata de cláusula cumulativa, nos parece que 

ela é admitida, mesmo diante das restrições impostas pelo Código Civil. Nesse caso, 

ainda que se liquide os danos da mora paralelamente, é mais provável (ainda que não 

seja uma regra) que eles sejam inferiores ao valor da obrigação principal. A cláusula 

moratória, nesse caso, cumula-se a eventual indenização até o limite da obrigação 

principal.  

 

3.3.3. Conclusão parcial  

 

Em suma, do quanto apontado até agora, a limitação do valor da multa 

prevista pela cláusula penal ao valor da obrigação principal traz dois problemas à 

aplicação da cláusula penal aos contratos empresariais.  

 

De um lado, torna difícil e incerta a interpretação do termo “valor da 

obrigação principal” nos contratos empresariais para viabilizar a limitação legal, 

sobretudo nos colaborativos  

 

De outro lado, deturpa a função da cláusula penal. Com relação à cláusula 

substitutiva, ao retirar dela a possibilidade de se trazer previsibilidade nas 

contratações e limitar sobremaneira a possibilidade de a cláusula exercer uma função 

de reforço da obrigação a posteriori, retirando a liberdade das partes de fixar o valor 

da cláusula penal que mais se adeque à alocação dos riscos pretendida. Limita, desse 

modo, a faculdade das partes de alocarem os riscos contratuais de acordo com o 

																																								 																					
210 Em caso prático no direito português relatado por Antonio Pinto Monteiro, o Supremo Tribunal de 
Justiça Português, em 3 de novembro de 1983, entendeu que se trata de cláusula penal cumulativa 
(“compulsória”), e que por essa razão não poderia ser reduzida à luz das regras lá vigentes para redução 
de cláusula penal substitutiva. Tratava-se de contrato firmado entre duas empresas, que previa que em 
caso de mora em algum pagamento devido à contraparte, por cada dia de atraso incidia uma “multa” de 
1% do valor do pagamento em falta (Cláusula penal e indemnização..., p. 474). O Supremo colou-se 
diante da questão se a cláusula penal, nesse caso, exercia função compulsória (cláusula penal 
cumulativa) ou indenizatória (substitutiva) e concluiu que se tratava da primeira (p. 474-475). 
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programa contratual que melhor convém à operacionalização da operação 

econômica211.  

 

Ao mesmo tempo, prejudica a estipulação de uma cláusula penal cumulativa, 

que visa ao reforço da obrigação, ao minar a sua viabilidade prática.  

 

Essas inconsistências existentes na lei geram situações que, na prática, não são 

as mais desejáveis. As partes parecem continuar a estipular cláusulas penais acima do 

valor da obrigação principal e o judiciário ora faz valer a letra da lei, ora afasta a regra 

pelas vias interpretativas, ainda que não diretamente, para fazer valer a liberdade de 

contratar das partes. Se essas inconsistências não inviabilizam a utilização da cláusula 

penal nesses contratos, aumentam-se os custos para a sua negociação e as incertezas 

sobre os resultados de um futuro e eventual litígio.  

 

4. Necessária configuração de culpa  

 

 Outra questão que surge da interpretação das regras do Código Civil é se a 

cláusula penal exige, necessariamente, a configuração de culpa.  

 

 De um lado, o artigo 408 do Código Civil prevê que “ocorre de pleno direito o 

devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou 

se constitua em mora”. De outro lado, em termos mais gerais, o artigo 392 do Código 

Civil prevê que “nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, 

salvo as exceções previstas em lei”. A regra geral é de que culpa contratual esteja 

																																								 																					
211 Em outras palavras, “Indeed, the overcompensation is due to the fact that the determination of 
damages was difficult or impossible ex ante and the actual losses are far lower. However, the stipulated 
amount in these cases constitutes the ‘expected value’ of damages, a value that could also be much 
lower than the actual losses. Then the excess is not a penalty, but the result of the previous allocation of 
risk to the least cost avoider (who is usually the least risk-averse party). The non-enforcement of the 
risk allocation agreed by the parties themselves is not only inefficient, but undermines the economic 
role of contract as risk-allocation mechanism. 
Furthermore, if there is a real danger that the promisee will induce breach, this could be reflected in the 
price or in the other contract terms negotiated by the parties. The existence of a penalty clause in such a 
case indicates that the benefit that it has for the promisee exceeds the costs to the promisor. Also, the 
parties can always add a contract term designed to reduce the danger of opportunistic behavior (e.g. the 
penalty clause will not be enforceable if this kind of behavior occurs” (Aristides N. Hatzis, Having the 
cake and eating it too: efficient penalty clauses in Common and Civil contract law…, p. 395). A ideia é 
aplicável também às inseguranças geradas pela redução da cláusula penal por ser manifestamente 
excessiva (ver item Capítulo 3, item 5.2). 
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configurada para a incidência da cláusula penal: “ocorrendo o inadimplemento, 

presume-se a culpa do devedor, cabendo a ele o ônus de demonstrar o oposto”212.  

 

 O questionamento que surge é se podem as partes empresariais estipularem 

cláusula penal que incida independentemente da culpa. Nos parece que sim213.  

 

 Em primeiro lugar, porque a lei civil autoriza que as partes se responsabilizem 

contratualmente pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior se assim 

expressamente convencionarem (Código Civil, artigo 393).  

 

 Em segundo, pela lógica própria dos contratos empresariais e da alocação de 

risco empreendida pelos empresários no momento da contratação. Partes com ânimo 

de risco maior podem querer assumir responsabilidade independentemente de culpa, 

em troca de uma configuração contratual que lhe é mais benéfica (uma diminuição do 

preço, por exemplo). Ou então a parte que quer se proteger de determinado risco 

provável, ciente de que ele poderá ocorrer, aloca o risco àquela parte que pode melhor 

evita-lo, e evita a discussão sobre caso fortuito ou força maior em caso de litígio (que, 

por conceitos jurídicos indeterminados que são, podem implicar diferentes 

interpretações no seio de uma disputa). 

 

5. Redução  

 

Modificado o Código Civil de 2002 para ampliar as possibilidades de redução 

da cláusula penal 214 , podem 215  as partes requerem a redução da multa em duas 

																																								 																					
212 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 247. Sobre a presunção de culpa como regra do inadimplemento 
contratual, ver, por exemplo, Miguel Maria de Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, 7a ed., Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos, vol. 2, 2000, p. 351. 
213 Antonio Pinto Monteiro trata do que chama de “cláusula de garantia” que seria justamente uma 
cláusula penal em que as partes expressamente convencionaram a sua incidência independentemente de 
culpa ou mesmo que não haja culpa. Na sua definição, cláusula de garantia seria a cláusula “através da 
qual o devedor assegura ao credor determinado resultado, assumindo o risco da não verificação do 
mesmo, qualquer que seja, em princípio, a sua causa” (Cláusula penal e indemnização..., p. 265, e o 
autor desenvolve os conceitos nas páginas seguintes). A seu ver, a legitimidade de estipulação da 
cláusula de garantia funda-se no princípio da liberdade contratual, expressão da autonomia privada (p. 
269) e na assunção do risco por parte do devedor de verificação do resultado garantido (p. 270). 
Menciona, ainda, que a doutrina e jurisprudência germânicas, na sequência da decisão do BGH de 23 
de Maio de 1958, vêm afirmando, quase em uníssono, que as partes têm a liberdade, ao estipularem a 
cláusula penal, de afastar o requisito da culpa, atribuindo a esta figura, por isso, uma função semelhante 
à da cláusula de garantia (p. 276-277). 
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circunstâncias, em caso de (i) cumprimento parcial da obrigação e/ou de (ii) 

penalidade manifestamente excessiva, em vista da natureza e finalidade do negócio. 

Nos dois casos, a redução da cláusula penal não leva a sua supressão por completo. A 

redução leva apenas à supressão do excesso216, remanescendo válida na parte não 

excessiva. Empreende-se a análise dos casos de redução aos contratos empresariais. 

 

5.1. Redução equitativa por cumprimento parcial 

 

A multa prevista na cláusula penal “deve ser reduzida equitativamente pelo 

juiz”, nos termos da primeira parte do artigo 413 do Código Civil, “se a obrigação 

principal tiver sido cumprida em parte”. A melhor interpretação para o sentido de 

																																								 																																								 																																								 																																								 														
214 O primeiro critério (proporcionalidade) já existia no nosso direito. O segundo (excessividade), 
espelhando (com peculiaridades) alterações inseridas em outros ordenamentos como o alemão e 
francês, é novidade do Código Civil de 2002. Ainda, o art. 924 do antigo Código Civil falava em 
“poderá” o juiz reduzir a pena, enquanto que o Código Civil de 2002 fala em dever do juiz na redução 
(a respeito dessa distinção, vide nota de rodapé abaixo).  
215 Em ambos os casos de redução da cláusula penal, esta deve ser requerida pelo devedor. Não há que 
se falar em redução de ofício, como defende parte da doutrina (nesse sentido, entre outros, Judith 
Martins-Costa, Comentários ao Novo Código Civil, coord. Sávio de Figueiredo Teixeira, vol. 5, t. II, 
Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 468). A modificação do texto legislativo com o advento do Código 
Civil de 2002 que indica que deve o juiz reduzir a cláusula penal não implica interpretação de que essa 
redução pode ser de ofício, mas apenas demonstra o direito subjetivo da parte na redução (e não mera 
faculdade judicial). Indica que as partes têm um direito subjetivo à redução (e que a redução não pode 
ser ex officio), Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, 
juros legais, cláusula penal, arras ou sinal..., p. 271-272. Ainda a esse respeito, elucidativo o seguinte 
trecho de Aída Kelemejar de Carlucci, aplicável ao caso do direito brasileiro: 
“§ 75. Petición de parte – El juez nunca podrá declarar de oficio la reducción de la pena, no sólo por el 
principio dispositivo que impera en el ordenamiento procesal, sino porque como se há visto al edtudiar 
los diversos presupuestos, existen una serie de circunstancias fácticas que pueden impedir la reducción; 
si el deudor no la invocó, el acreedor tampoco tuvo oportunidad de acreditar los hechos impeditivos de 
la disminución, quedando entonces em indefensión. No compartimos el critério de que el juez debe ser 
un mero espectador en el proceso, pero debe recordarse que las partes tinen la carga de determinar el 
material de conocimiento; incumbe a ellas aportar los hechos, y el juez queda somentido a esas 
circunstancias fácticas.  
§ 76. Facultad o deber? – Cumplidos todos estos presupuestos cabe responder si el juez está obligado a 
reducir la pena o es sólo una facultad. En la doctrina francesa e italiana predomina la postura que 
admite que se trata de una mera facultad, fundada en una interpretación gramatical del articulado; así, 
por ej., el art. 1231 del C. Civil francés (aun después la reforma de 1975) dice: ‘la pena puede ser 
modificada por el juez cuando la obligación principal fue ejecutada en parte’. Para esta tendencia el 
deudor se somete al puro arbitrio judicial, careciendo de un verdadero ‘derecho a la reducción’. En 
cambio, entre los autores chilenos y españoles es mayoritaria la tesis de la obligación judicial de 
proceder la reducción. Ésta es la solución que debe aplicarse al derecho argentino, pues aunque la 
última parte del artículo dice que el juez ‘puede’ arbitrar si las partes no se convinisen, la mera facultad 
se refiere a que las partes ‘pueden acudir’ al control judicial (...) pero acreditados los extremos, el 
artículo disse que la pena debe disminuírse proporcionalmente” (Aída Kemelejar de Carlucci, La 
Cláusula Penal, Buenos Aires, Depalma, 1981, p. 102). 
216 O que estaria no “plano da eficácia da obrigação”, devendo antes ser superada a questão da validade 
da cláusula, o que não depende diretamente do montante estipulado, mas de outras variáveis (Jorge 
Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, cláusula 
penal, arras ou sinal..., p. 273).  
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“obrigação principal” nesse dispositivo deve ser o mesmo do artigo 412, a prestação a 

que se refere a cláusula penal, de cujo inadimplemento decorre a sua incidência217. 

Aplica-se à cláusula penal compensatória e também a moratória, ainda que nesse 

último caso seja difícil reconhecer a existência de mora parcial de determinada 

obrigação.  

 

A lei fala em equidade, que difere da proporcionalidade aritmética. A 

equidade não é apenas aritmética218, mas leva em conta o interesse objetivo do credor 

na prestação, a importância, maior ou menor, do que foi prestado, em vista do efetivo 

interesse denotado pela economia contratual objetivamente considerada e a sua 

função econômica219. Para além do quantum aritmético da obrigação que foi cumprida 

(obrigação era de pagar 100, mas pagou apenas 50, devendo ser reduzida a multa 

prevista em 50%), deve considerar também a utilidade que a parte cumprida 

representa ao credor, de acordo com a função econômica do contrato. Ainda que 

cumprida em parte, a obrigação pode se tornar inútil para os fins objetivos 

pretendidos na contratação. Por outras vezes, o cumprimento da obrigação pela 

metade pode representar utilidade maior ou menor que 50%, e essa utilidade deve ser 

refletida no critério de redução da cláusula penal. Isso não significa, porém, que a 

																																								 																					
217 Assumindo que a cláusula penal pode se referir à prestação específica, essa interpretação não é a 
mais correta. No sentido ora proposto, Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: 
mora, perdas e danos, juros legais, cláusula penal, arras ou sinal..., p. 274, que esclarece que “é 
possível que as partes disponham no negócio sobre cláusula penal específica para o caso de 
inadimplemento parcial, o que não importa nenhuma contradição com o caráter cogente da norma sob 
análise. Esta se volta para a hipótese de pena estabelecida para um inadimplemento global que, no caso 
concreto, se realiza parcialmente. O que ela veda é que o negócio jurídico afaste a possibilidade de que 
a pena se ‘torne proporcional’ (ainda que não linearmente) com a grandeza do inadimplemento 
(parcial) havido. Não se veda com isso que o próprio inadimplemento parcial seja objeto da cláusula 
penal (art. 409)” (p. 276). Dessa forma, algumas possibilidades de redução se afiguram possíveis, por 
exemplo, (i) cláusula penal estipulada para o inadimplemento total do negócio jurídico, com relação à 
qual deve-se analisar o quantum prestado tendo por base a obrigação principal do negócio jurídico e a 
utilidade que foi prestado ao credor; (ii) cláusula penal estipulada para o descumprimento de cláusula 
específica do negócio, com relação à qual deve-se analisar o quantum prestado tendo por base a 
totalidade da obrigação específica e a utilidade do que foi prestado ao credor; (iii) cláusula penal 
estipulada para o inadimplemento de uma cláusula específica, que é cumprida em sua integralidade, 
mas há descumprimento de outra obrigação contratualmente prevista, com relação à qual deve-se 
interpretar que o descumprimento da outra obrigação, que também gera adimplemento apenas parcial 
do contrato, como não está referido na cláusula penal, não incide a sua aplicação.  
218 Em sentido contrário é o Enunciado n.º 359 da IV Jornada de Direito Privado realizada em 2006. 
“Art. 413: A redação do art. 413 do Código Civil não impõe que a redução da penalidade seja 
proporcionalmente idêntica ao percentual adimplido”.  
219 A se falar em proporcionalidade axiológica (Judith Martins-Costa, Comentários..., p. 471). No 
mesmo sentido, Jorge Cesa Ferreira da Silva fala em um juízo de equidade, que difere daquela da 
proporcionalidade. O juízo de equidade é mais amplo que a proporcionalidade (Inadimplemento das 
obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, cláusula penal, arras ou sinal..., p. 273). 
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redução proporcional não é adequada em determinados casos, em que a 

proporcionalidade é justamente o racional que mais se adequa a esses interesses.  

 

A análise da equidade de acordo com a função econômica do contrato e as 

circunstâncias objetivas que o circundam difere um pouco de alguns critérios 

apontados pela doutrina e que deveriam ser levados em consideração, como o grau de 

culpa do devedor e a sua situação econômica, e o seu interesse subjetivo naquela 

prestação220. A interpretação dos contratos empresariais deve ser empreendida por 

critérios objetivos e que se relacionem com a operação econômica, não devendo ser 

levada em consideração, para uma redução equitativa da cláusula penal, interesses de 

cunho subjetivo.  

 

Veja-se, por exemplo, caso envolvendo contrato de locação de bancos de 

dados221, em que se coloca a discussão sobre o adimplemento parcial e a possibilidade 

de redução proporcional da cláusula penal. O contrato previa locação de banco de 

dados em que a empresa que se beneficiaria com os dados deveria utilizar 

determinado método de filtragem destes, para que tivesse aproveitamento esperado. A 

remuneração à empresa locadora dos dados era feita proporcionalmente ao 

aproveitamento da locatária, havendo interesse da locadora, portanto, que a locatária 

tivesse um bom aproveitamento. A locatária tem aproveitamento menor do que 

esperado dos dados locados, e remunera a locadora proporcionalmente a esses dados 

que efetivamente a aproveitaram. A locadora se insurge pleiteando a cláusula penal 

em sua integralidade por existência de descumprimento total. A questão colocada ao 

judiciário é a existência ou não de inadimplemento, e a possibilidade de redução da 

cláusula penal. Comprova-se por perícia que a locatária utilizou método de filtragem 

dos dados diverso do pactuado e, por essa razão, teve um aproveitamento muito 

menor do que o esperado dos dados locados e, em consequência, o pagamento foi 

muito inferior à locadora. A corte superior entendeu que houve efetivo 

inadimplemento, pois a locatária havia se utilizado de método diferente daquele 

pactuado, acarretando prejuízos à locadora. Apesar disso, a cláusula penal não poderia 

incidir na sua integralidade, na medida em que parte do contrato havia sido cumprido 
																																								 																					
220 Por exemplo, Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, 
juros legais, cláusula penal, arras ou sinal..., p. 273. 
221 REsp 1.424.074/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.11.2015. 
 



	 106	

(o pagamento foi menor, mas não inexistente). Foi realizada então perícia para 

averiguar o quantum da obrigação que havia sido cumprida (ou seja, em que medida o 

cálculo foi errado) e a cláusula penal foi reduzida proporcionalmente ao quantum 

determinado na perícia. 

  

Já em contratos de fornecimento de longo prazo (por exemplo, fornecimento 

de gases) 222 , com prazo determinado, o inadimplemento contratual posterior a 

determinado tempo de contrato enseja aplicação da cláusula penal, cujo valor é 

calculado proporcionalmente ao tempo de contrato cumprido. 

 

Outro exemplo é o julgamento do Superior Tribunal de Justiça quando 

colocado para analisar contrato de prestação de serviços artísticos de telejornal223. A 

TV Globo Ltda. e outra sociedade que representava apresentador âncora de telejornal 

celebraram contrato de prestação de serviços artísticos pelo período de 4 anos e 3 

meses, de abril de 2000 a junho de 2004. No contrato foi pactuada cláusula penal 

substitutiva, de cunho compensatório, no valor de R$ 1.200.500,00, cuja 

contraprestação era justamente a prestação dos serviços. O contrato foi denunciado 

unilateralmente pela empresa que prestava os serviços – e representava o jornalista – 

após cumprimento de cerca de 95% das obrigações (o descumprimento se deu em 

abril de 2004).  

 

Coloca-se em discussão a possibilidade de redução da cláusula penal, em 

razão do adimplemento quase que total do contrato, a pedido do jornalista. O Tribunal 

Estadual entendeu que a redução era possível em 50%, valor não proporcional ao 

tempo cumprido (95%). A corte superior mantém o entendimento, diferenciando a 

ideia de proporcionalidade estrita daquela de equidade 224 , consignando que o 

																																								 																					
222 AgRg no Agravo em REsp 44.210/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.09.2015 
(fornecimento de gases), AgRg no Agravo em REsp 592.075/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 
Terceira Turma, j. 05.03.2015 (prestação de serviços artísticos), REsp 1.212.159/SP, Rel. Min. Paulo 
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 19.06.2012 (cessão de uso de imagem). 
223 REsp 1.186.789/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.03.2014. Com relação ao 
estudo desse contrato como contrato empresarial, ver ressalva feita com relação ao caso Zeca 
Pagodinho (nota de rodapé n. 158). 
224 Indica que a equidade é cláusula geral que visa a um modelo ideal de justiça, com aplicação 
excepcional nos casos legalmente previstos. Tal instituto tem diversas funções, dentre elas a equidade 
corretiva, que visa ao equilíbrio das prestações, que seria o caso em questão. Daí entende estar correta a 
sentença de origem que fixou o pagamento de 50% da cláusula penal, na medida em que o critério 
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jornalista, ligado à rede televisiva há quase trinta anos, denunciou o contrato 

unilateralmente quando os compromissos profissionais assumidos com outra emissora 

já estavam integralmente consolidados e após veiculada essa informação pela mídia. 

Indica que a conduta de descumprimento contratual após tanto tempo de relação, sem 

aguardar o efetivo término, teve por certo o condão de causar, em vista do inegável 

elemento surpresa, imenso prejuízo, que extrapola a lógica matemática que a parte 

faltante pretende dar como interpretação à cláusula penal. Consigna a corte que 

entender de modo contrário, acarretaria extirpar a função punitiva/coercitiva da 

cláusula penal, a estimular rupturas contratuais abruptas em busca da melhor oferta do 

concorrente e induzindo a prática da concorrência desleal.  

 

As partes estipularam cláusula penal em valor considerável, alocando os riscos 

de eventual inadimplemento e de desvinculação deliberada do jornalista. Em razão da 

pessoalidade da obrigação, dificilmente ela poderia ser objeto de execução específica, 

mas as partes procuraram reforçar o vínculo contratual ao elevar o valor da cláusula 

substitutiva. Reduzir proporcionalmente o valor da multa, considerando-se apenas o 

tempo de cumprimento, seria retirar dela o caráter de desestímulo ao inadimplemento 

deliberado.  

 

Determinadas obrigações não são parcialmente cumpridas, notadamente 

aquelas obrigações de abstenção e não fazer. Cite-se, novamente, cláusulas de 

exclusividade e confidencialidade, em que é comum a previsão de uma cláusula penal 

no caso de inadimplemento. O cumprimento, neste caso, é a abstenção de 

determinado comportamento, que se realizado leva ao descumprimento. Ainda que se 

possa perquirir o quanto da cláusula foi violado – a qualidade de informações 

tornadas públicas em decorrência do dever de confidencialidade ou a medida em que 

a exclusividade foi quebrada – não parece ser possível, a princípio, falar em redução 

parcial, caso a cláusula não faça distinção entre níveis de confidencialidade e 

exclusividade. 

 

A redução equitativa da cláusula penal parece adequada aos contratos 

empresariais, desde que a obrigação principal assim o permita, levando-se em conta 
																																								 																																								 																																								 																																								 														
adotado pelo Código Civil de 2002 é o de equidade, não havendo que falar em percentual proporcional 
aos dias cumpridos. 
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os elementos interpretativos próprias desses contratos. Podem, ainda, as partes, na 

melhor alocação dos seus riscos, estipular parâmetros para a redução equitativa da 

cláusula penal ou, por outro lado, afastar por completo essa possibilidade de revisão. 

Essa liberdade é condizente com o racional próprio dos contratos empresariais, 

pressupondo-se entabulados por agentes econômicos racionais na melhor alocação 

dos seus riscos.   

 

5.2. Redução por excesso manifesto 

 

5.2.1. Significado atribuído pela doutrina 

 

A segunda parte do artigo 413 do Código Civil prevê a possibilidade de 

redução do valor da multa prevista na cláusula penal quando for manifestamente 

excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. 

 

Interpreta-se que não é qualquer excesso que deve ser objeto de redução, mas 

“tão somente aquele ‘manifesto’, ou seja, o que se mostra, de modo claro, como 

desconectado da equação dano + pena, e vinculado à noção de enriquecimento 

injustificado do credor”225.  

 

A averiguação de tal excesso manifesto deve ser feita de acordo com a 

“natureza” e “finalidade” do negócio. Por serem conceitos jurídicos indeterminados, 

abre-se espaço amplo à interpretação. Indicam-se vários critérios que podem ser 

considerados, como, por exemplo, o interesse legítimo do credor226, gravidade de 

culpa do devedor, vantagem que produz ao credor, a situação patrimonial das 

partes227. Fala-se, ainda, em escalonar os elementos objetivos (qual a natureza da 

cláusula querida pelas partes, a base econômica que o contrato foi celebrado, a função 

social do contrato 228 , por exemplo), para depois se levar em consideração os 

																																								 																					
225 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 277. 
226 Nesse sentido Otavio Luiz Rodrigues Junior indica-se que deve ser levado em consideração todo o 
interesse legítimo do credor e não somente aquele patrimonial (Função, natureza e modificação da 
cláusula penal no direito brasileiro..., p. 65). 
227 Judith Martins-Costa, Comentários ao Código Civil, p. 474. 
228 Os dois últimos elementos, base econômica e função social são mencionados por Nelson Nery 
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código Civil comentado, 6a ed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 491.  
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elementos subjetivos (como grau de culpa, interesse do credor na satisfação do 

negócio, a situação econômica, a importância da prestação)229. Abstrai-se, portanto, 

da tão somente noção de prejuízo, levando-se em consideração outros elementos. O 

prejuízo seria apenas mais um deles. 

  

Aponta-se ainda que o momento de averiguação do excesso deve ser aquele do 

descumprimento, em que será possível identificar a relação entre dano e pena, salvo 

nos casos específicos em que é evidente desde a contratação230.  

  

5.2.2. Interpretação dessa regra aos contratos empresariais 

 

 Apesar de se defender que as normas de redução da cláusula penal inscritas no 

artigo 413 do Código Civil são normas cogentes231, e que deveriam ser aplicadas para 

todas as modalidades de cláusula penal 232 , a nosso ver, a interpretação desse 

dispositivo na sua segunda parte (redução por excesso manifesto), deve ser vista com 

muito cuidado nos contratos empresariais.  

 

 A aplicação restritiva desse artigo é defendida mesmo aos contratos civis, ao 

se considerar que além da regra de redução da cláusula penal, o Código Civil trouxe 

muitas outras com o fim de proteger a equidade dos contratos e prevenir abusos, entre 

elas a própria limitação ao valor da multa prevista na cláusula penal trazida pelo 

																																								 																					
229 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 278. 
230 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 273; Judith Martins-Costa, Comentários ao Código Civil, p. 475. 
231 Jorge Cesa Ferreira da Silva, Inadimplemento das obrigações: mora, perdas e danos, juros legais, 
cláusula penal, arras ou sinal..., p. 280. 
232 Antonio Pinto Monteiro, Responsasibilidade Contratual: Clásula Penal e Comportamento Abusivo 
do Credor, Revista da EMERJ, vol. 7, n. 26, 2004, p. 165-178, disponível em 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista26/revista26_165.pdf (acesso 
10/11/2017). Em palestra ministrada no Brasil, o autor trata da cláusula penal no direito português, mas 
também analisa o artigo 413 do Código Civil brasileiro. Nas palavras do autor: “E eu tenho defendido 
essa posição porque entendo que o artigo 812, em Portugal, tal qual vosso artigo 413, constitui um 
princípio de alcance geral, designado a corrigir excessos ou abusos ao exercício da liberdade 
contratual, ao nível de fixação das consequências do não cumprimento das obrigações. Trata-se, pois, 
de um princípio de alcance geral, que não deve restringir-se, apenas, à cláusula penal” (p. 174). Sobre a 
regra de redução do artigo 812 do Código Civil português e seu alcance geral, desenvolve o autor em 
Cláusula penal e indemnização..., p. 495.  
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artigo 413. Interpretar essa regra desmedidamente, ensejaria dar ao juiz um poder 

desproporcional de interferência no contrato, em prejuízo da segurança jurídica233.  

 

 Como se viu, a análise da cláusula penal nos contratos empresariais deve levar 

em consideração que as partes racionalmente alocaram os riscos do contrato levando 

em consideração a cláusula penal (seja qual for a sua modalidade) e o seu valor, de 

modo a se chegar em um programa contratual que representa o saldo líquido dos 

riscos considerados no momento da contratação. É possível supor que, no momento 

da contratação, o agente econômico entendeu que o contrato lhe traria posição 

melhor, expectativa que pode até se frustrar no futuro, aí está o risco da 

contratação234. 

 

Diferentemente da redução equitativa diante do cumprimento parcial, que visa 

garantir o equilíbrio contratual quando já houve alguma utilidade ao credor da 

prestação adimplida, permitir que um terceiro interfira no contrato a posteriori, 

analisando a situação concreta à luz do inadimplemento, em razão do valor da pena 

ter se tornado manifestamente excessivo, pode ser permitir que aquele programa 

																																								 																					
233 Cite-se, a esse respeito, Daniel Martins Boulos, ao analisar exatamente a redução da cláusula penal, 
indica, após análise de inúmeros dispositivos do Código Civil que permitem a possibilidade de o juiz 
interferir no contrato, que “As regras que preveem, direta ou indiretamente, a possibilidade de o juiz 
interferir no esquema contratual são tantas, que a discussão passou a ser quais os limites que essa 
interferência deve ter. Nesse sentido e nesse contexto, é que a interpretação adequada contida na 
segunda parte do artigo 413 do Código Civil há de levar em conta alguns aspectos fundamentais...”. (O 
novo regime da cláusula penal..., p. 158). Mais à frente, sobre a interpretação restritiva que deve ser 
dada à segunda parte do artigo 413, indica que “Relativamente ao Direito brasileiro, uma singularidade 
foi destacada e merece especial atenção. Ao contrário do que ocorre em outros países que forte 
influência exerceram na construção do modelo legal da cláusula penal atualmente vigente no Brasil, 
neles não há regra similar àquela contida no artigo 412 do Código Civil. Essa regra, como se sabe 
limita o valor da penalidade ao valor da obrigação principal, constituindo, por assim dizer, o primeiro 
limite de estipulação do montante da pena, limitando a liberdade contratual desde o momento da 
contratação da cláusula. Logicamente que, diante dessa regra genuinamente brasileira, as amarras da 
cláusula penal são muito mais apertadas no Brasil do que no Direito comparado no âmbito do qual essa 
limitação não existe.  
Mesmo assim, o Direito brasileiro simplesmente importou o mecanismo que se utilizam esses outros 
países (notadamente Alemanha, Suíça, Portugal e França) para frear o exercício e abusivo da liberdade 
contratual pelas partes ao estipularem uma pena que se mostre, no caso concreto, manifestamente 
excessiva. Ora, em tais países o potencial montante da pena ser manifestamente excessivo é muito 
maior, ao passo que, no Brasil, com a existência da limitadora do artigo 412, esse potencial é muito 
menor. Ainda assim, como foi objeto de análise nesse trabalho, a doutrina e a jurisprudência desses 
países perfilham posição conservadora relativamente à aplicação desse mecanismo de controle do 
montante da penalidade, defendendo a aplicação residual, excepcional e reservada, apenas aos casos 
mais graves e mais clamorosos” (p. 183-184).  
234 Paula A. Forgioni, Contratos empresariais..., p. 119.  
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contratual previsto pelas partes seja modificado sem considerar os riscos já alocados 

no contrato para o caso de inadimplemento.  

 

 A verdade é que o ordenamento jurídico já prevê outras modalidades de 

prevenção de abusos, desde aquelas que protegem os vícios da vontade para garantir 

que esta foi formulada de forma livre e espontânea, até a resolução por onerosidade 

excessiva, que protegeria o contratante que pactuou uma cláusula penal e não alocou 

determinados riscos que poderiam surgir a posteriori em razão da modificação de 

circunstâncias 235 . Coíbe-se, ainda, o abuso de direito que poderia haver em um 

contrato no qual se estipula uma cláusula penal236.  A previsão de mais um remédio 

que dá amplos poderes ao juiz, além de criticável de per se, deve ser interpretada 

seletivamente aos contratos empresariais, levando-se em consideração, a importância 

em se preservar a função econômica viabilizada pela contratação, a intenção das 

partes na alocação dos riscos contratuais, o fato de os contratantes deverem ser 

interpretados como agentes econômicos ativos e probos, o fato de que o direito não 

deve tutelar o erro do empresário.  

 

 

  

																																								 																					
235 A respeito da onerosidade excessiva nos contratos empresariais, ver Juliana Krueger Pela, Risco e 
contratos empresariais – A aplicação da resolução por onerosidade excessiva, in Direito Empresarial 
– Estudos em homenagem ao Professor Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, vol. 1, 1ª ed., São Paulo, 
IASP, 2015, p. 487-498.  
236 Sobre o abuso de direito, ver Judith Martins-Costa, A Boa-fé no Direito Privado: critérios para a 
sua aplicação, São Paulo, Marcial Pons, 2015. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 
 

Ao longo deste trabalho foram tecidas conclusões parciais a respeito dos 

principais assuntos estudados, que aqui são apontadas de forma consolidada:  

 

1. Da análise da doutrina civilista é possível se concluir que, ao fim e ao cabo, há 

duas modalidades de cláusula penal, aquela substitutiva, e aquela cumulativa.  

 

a. A cláusula substitutiva é aquela que substitui a indenização. No caso 

de inadimplemento, o credor tem uma alternativa, podendo pleitear o 

cumprimento da prestação devida ou a cláusula penal. A cláusula penal 

é devida no lugar da indenização. A sua incidência ocorre, porém, 

independentemente dos danos: não há necessidade de comprová-los 

para exigir a multa e, ainda que se comprove a sua inexistência, a 

multa ainda é devida. É a cláusula penal tradicional, havendo quem 

diga que exerce caráter mais indenizatório ou mais punitivo. Prevalece 

a sua natureza mista, um híbrido de pena e indenização. Sua função 

poderá ser averiguada apenas no momento do inadimplemento, a 

depender do montante dos danos no caso em concreto: se inferior à 

multa, atua como pena; se igual à multa, atua como indenização pelo 

montante integral; se inferior à multa, atua como indenização, mas 

limitando a responsabilidade. 

 

b. A cláusula cumulativa soma-se à eventual indenização devida e tem 

função apenas punitiva não indenizatória. Reflete o exercício da 

função punitiva por excelência, assim atuando desde o momento da 

celebração do contrato. A doutrina é receosa ao aceitar essa figura, sob 

o fundamento principal de que seria uma pena privada que é repelida 

pelo ordenamento. Esse preconceito deve ser superado. De um lado 

porque a função punitiva está presente também na cláusula substitutiva 

e pode se manifestar, no caso em concreto, no mesmo montante e 

intensidade que na cláusula penal cumulativa. De outro, porque há 

outras figuras no ordenamento jurídico brasileiro que funcionam como 

verdadeiras penas privadas (cominações impostas sobre um particular, 
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sem qualquer substrato indenizatório, em benefício de outro particular) 

e que são amplamente aceitas. 

 

2. A cláusula penal é importante instrumento de alocação dos riscos nos 

contratos empresariais. O valor da cláusula penal reflete não apenas a estimativa de 

danos (no caso da cláusula substitutiva) ou a previsão de pena, mas também as 

preferências ao risco de cada um dos contratantes. 

 

a. A cláusula substitutiva traz previsibilidade às contratações, por ser um 

montante fixo devido em caso de inadimplemento. Ela aloca os riscos 

decorrentes da liquidação dos danos, que podem ser de difícil 

valoração pecuniária e de difícil comprovação. As funções de reforço 

da obrigação ou de limitação da responsabilidade, porém, não são por 

excelência da cláusula penal substitutiva, pois são apenas 

consequências verificáveis a posteriori e dependentes do valor do dano 

no caso de inadimplemento, o que é incerto no momento da 

contratação (ainda que haja algum grau de certeza). Ao trazer 

previsibilidade à contratação, pode ser meio de desvinculação do 

devedor quando o credor não puder se valer da execução específica. 

Esse risco é alocado pelas partes no momento da contratação, ao 

precificar um montante invariável devido pelo inadimplemento.  

 

b. A cláusula cumulativa atua como instrumento de reforço ao vínculo 

obrigacional. Pode ser um instrumento apto a viabilizar a contratação 

de partes desconhecidas, por aumentar a confiança, objetivamente 

considerada, de que o contrato será efetivamente cumprido. Essa 

função pode também ser exercida pela cláusula penal substitutiva, mas 

há maior incerteza sobre esse aspecto ante a imprevisibilidade quanto 

os danos. 

 

3. As regras previstas no Código Civil devem ser interpretadas à luz da lógica 

própria dos contratos empresariais. 
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a. A crítica à previsão que limita o valor da multa prevista na cláusula 

penal àquele da obrigação principal é inconsistente com a lógica dos 

contratos empresariais e amplamente criticável. Observa-se um 

descasamento entre o dever ser, inscrito nas regras que regulam a 

cláusula penal do Código Civil e a prática empresarial. Esse 

descasamento é prejudicial, podendo inviabilizar determinadas 

contratações, ao aumentar o grau de incerteza e insegurança. Por ser 

uma regra de cunho proibitivo, é difícil defender que poderia ser 

afastada de plano a sua incidência aos contratos empresariais, 

devendo-se procurar o real valor da obrigação principal no caso em 

concreto.  

 

i. Há uma dificuldade interpretativa de se identificar a obrigação 

principal em contratos de colaboração, bem como de valorá-la.  

A aplicação é dificultada sobremaneira nos contratos de 

colaboração, nos quais o negócio é visto como um processo, ao 

longo do qual muitas prestações e contraprestações não 

encontram contrapartidas facilmente identificáveis, mas são 

uma série de obrigações explícitas e implícitas que nem sempre 

se contrapõem e se equivalem. 

 

ii. Há uma limitação à cláusula penal substitutiva e à sua função 

de trazer previsibilidade às contratações, seja no seu aspecto 

punitivo, seja no seu aspecto indenizatório (o valor da 

obrigação inadimplida não significa necessariamente o valor 

dos danos).  

 

iii. Ainda que não proíba de plano o exercício de uma função 

punitiva, própria das cláusulas substitutivas, acaba por 

inviabilizar em muito que essa cláusula seja estipulada na 

prática. A cláusula cumulativa não parece poder simplesmente 

desconsiderar essa regra quando da sua estipulação, o que 

significa dizer que ela, somada aos eventuais danos verificados 
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no momento do inadimplemento, não poderiam sobejar o valor 

da obrigação principal. 

 

iv. Ante todas essas dificuldades trazidas por essa regra, de lege 

ferenda ela regra deveria ser retirada do ordenamento jurídico. 

A partir de então, o controle do valor da cláusula penal seria 

feito tão apenas nas hipóteses previstas de revisão do valor da 

cláusula penal trazidas pelo art. 413.  

 

b. Pela via interpretativa, porém, há possibilidade de se flexibilizar 

algumas regras, tendo em vista a lógica própria dos contratos 

empresariais. É importante viabilizar às partes a alocação de riscos de 

acordo com a preferência dos agentes econômicos e da operação 

econômica em questão. 

 

i. É possível incidir, nos contratos empresariais, cláusula penal 

independentemente de culpa, afastando-se, se as partes assim 

preverem, a incidência desde que haja descumprimento culposo 

da obrigação. Afastar a incidência de culpa não parece 

contrária ao ordenamento, que permite a responsabilização por 

caso fortuito e força maior independentemente de culpa se as 

partes assim o quiserem.  

 

ii. A regra de redução proporcional (primeira parte do artigo 413 

do Código Civil) deve ser aplacada equitativamente e com 

vistas aos aspectos objetivos da operação econômica subjacente 

ao contrato, bem como à luz dos riscos alocados pelas partes no 

programa contratual. É regra que pode ser flexibilizada de 

acordo com as partes, e mesmo afastada.  

 

iii. Não parece ser condizente com a lógica dos contratos 

empresariais a autorização de redução da cláusula penal pelo 

juiz em razão de excesso manifesto a ser verificado de acordo 

com a natureza e o fim do negócio (segunda parte do artigo 413 
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do Código Civil). A análise cuidadosa da previsão legal deve 

ser feita mesmo nos contratos civis, tendo em vista que a 

legislação civil já prevê muitas regras que visam à tutela da 

equidade dos contratos e a proteção de eventual contratante que 

se encontre em posição de vulnerabilidade em relação ao outro. 

A interferência no contrato pode representar modificação da 

alocação de riscos originariamente pretendida, privilegiando-se 

a liberdade de contratar e o pacta sunt servanda nas relações 

empresariais. 
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STJ, Recurso Especial n.º 839.923-MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 

15.05.2012 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.300.187-MS, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta Turma, j. 

17.05.2012 

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 178.255- SE, Rel. Min. Castro Meira, 

Segunda Turma, j. 18.04.2013 

 

STJ, AgRg no Recurso Especial n.º 1.243.202-RS, Rel. Min. Raúl Araújo, Quarta 

Turma, j. 16.05.2013 

 

STJ, AgRg no Recurso Especial n.º 1.209.123-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, j. 18.02.2014 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.186.789/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta 

Turma, j. 20.03.2014. 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.354.536-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda 

Seção, j. 26.03.2014 

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 485.051-PR, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 13.05.2014 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.203.153/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 

03.06.2014.  
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STJ, Recurso Especial nº. 963.852/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 

19.08.2014.  

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 607.167-SP, Rel. Min. Raúl Araújo, 

Quarta Turma, j. 18.09.2014 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.280.372, Rel. Min.  Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 

07.10.2014. 

 

STJ, AgRg no Agravo em REsp 592.075/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 

Terceira Turma, j. 05.03.2015. 

 

STJ, EDCl no AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 540.533-PR, Rel. Min. 

Moura Ribeiro, j. 03.03.2015 

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 633.251-SP, Rel. Min. Raúl Araújo, 

Quarta Turma, j. 05.05.2015 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.520.820-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, j. 16.06.2015 

 

STJ, AgRg no Agravo em REsp n.º 44.210/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

Quarta Turma, j. 22.09.2015. 

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 712.010-RJ, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma, j. 01.10.2015 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.424.074/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, j. 10.11.2015. 

 

STJ, AgRg nos EREsp n.º 1.331.112, Corte Especial, rel. Min. Herman Benjamin, j. 

em 03.12.2015. 
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STJ, AgRg no Recurso Especial n.º 1.348.883-RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 

Primeira Turma, j. 03.03.2016 

 

STJ, AgRg no Recurso Especial n.º 1.244.153-RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 

07.04.2016 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.457.234-PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira 

Turma, j. 15.09.2016 

 

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 466.168-RN, Rel. Des. Olindo 

Menezes, Primeira Turma, j. 27.10.2016. 

 

STJ, AgInt na Reclamação n.º 9.932-SP, Rel. Min. Raúl Araújo, Presidente Min. 

Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23.11.2016.  

 

STJ, AgInt no Recurso Especial n.º 1.455.472-SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 

Segunda Turma, j. 04.04.2017 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.645.744-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Terceira Turma, j. 06.06.2017 

 

STJ, Recurso Especial n.º 1.680.689-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, j. 21.09.2017 

 

STJ, AgInt no Agravo em Recurso Especial n.º 1.067.993-RO, Rel. Min. Marco 

Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 09.11.2017 
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ANEXO I 

 
 STJ  

 
Termo de busca: “cláusula penal” 

Em 18.4.16 às 16 horas 

Processos 

encontrados 

(110 mais 

recentes) 

AgRg no AgRg no AREsp 435.883/PR REsp 1.086.969/SP 

AgRg no Agravo em REsp 559.202/PE AgRg no AgRg em AREsp 611.557/SP 

REsp 1.286.209/SP AgRg no REsp 1.267.447/PR 

AgRg no AREsp 746.148/DF AgRg no REsp 1.386.486/DF 

REsp 1.554.965/PE AgRg no Agravo em REsp 600.887/PE 

REsp 779.279/RJ AgRg no AgRg no AREsp 611.556/RJ 

EDcl no AgRg no AREsp 691.747/RJ AgRg no AgRg no AREsp 364.449/RJ 

AgRg no REsp 1.212.273/MS AgRg no AREsp 581.098/SP 

AgRg no REsp 1.100.080 AgRg no AREsp 618.342/MS 

AgRg no AREsp 593.397/RJ AgRg no AgRg no AREsp 580.181/DF 

AgRg no AREsp 769.663/PR AgRg no AREsp 592.075/RJ 

AgRg no AREsp 669.877 AgRg no AREsp 387.999/RS 

AgRg no AREsp 681.555/MG AgRg no Resp 1.351.671/PR 

REsp 1.424.074/SP AgRg no AResp 348.227/PB 

AgRg no AgRg no AREsp 569.987/SP AgRg no AREsp 613.805/DF 

AgRg no AgRg no AREsp 596.987/SP AgRg no AREsp 437.642/RJ 

AgRg no REsp 1.544.333/DF AgRg nos EDcl no REsp 1.354.293/SP 

AgRg no AgRg no AREsp 752.048/DF REsp 1.201.515/MS 

AgRg no REsp 1.285.565/MS AgRg no AREsp 531.918/DF 

AgRg no AREsp 714.051/MG AgRg no AREsp 525.614/MG 

REsp 1.211.323/MS REsp 1.381.652/SP 

AgRg no AREsp 44.210/SP AgRg no AREsp 360.885/SP 

AgRg no AREsp 690.181/RJ AgRg no AREsp 358.818/RS 

AgRg no REsp 1.531.756/SP REsp 1.086.969/DF 

REsp 1.002.445/SP AgRg no AREsp 467.026/RS 

AgRg no AREsp 718.597 REsp 1.335.617/SP 

AgRg no AREsp 689.171/RJ AgRg no AREsp 457.185/SP 

AgRg no AREsp 636.892 REsp 1.186.789/RJ 

REsp 1.374.830/SP AgRg no AREsp 441.146/MG 

AgRg no AgRg no AREsp 336.129/MG AgRg no AREsp 427.697/PR 
 

Legenda 

  
Decisões que não tratam de cláusula penal, mas outras figuras ou mencionam a cláusula penal, mas esta não 
é objeto do recurso. 

  

Decisões que não julgam o mérito: (i) no STJ, decisões que rejeitam o recurso por requisitos de 
admissibilidade, sem analisar a fundamentação do acórdão de origem; (ii) no STJ e TJSP, embargos de 
declaração que não modificam a decisão; (iii) outras questões meramente processuais. 
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 STJ  

 
Termo de busca: “cláusula penal” 

Em 18.4.16 às 16 horas 

Processos 

encontrados 

(110 mais 

recentes) 

REsp 1.258.998/MG REsp 1.074.756/MG 

REsp 1.194.697/MS REsp 1.119.740/RJ 

AgRg no AREsp 394.466/PR AgRg no AI 1.075.691/SP 

AgRg no AI 741.776/MS AgRg no REsp 1.171.515/DF 

REsp 1.321.655/MG AgRg no AI 1.277.164/MG 

AgRg no REsp 1.358.508/DF AgRg no RESp 977.243/SP 

AgRg no AREsp 9.007/MT AgRg no REsp 1.172.475/RS 

REsp 1.216.179/PR REsp 887.946/MT 

REsp 1.331.081/TO AgRg no REsp 1.195.699/RS 

AgRg na MC 20.831/RS AgRg no REsp 479.914/RJ 

AgRg no AI 1.413.048/RJ REsp 249.008/RJ 

EDcl no AREsp 289.684/MG AgRg no REsp 759.903/MG 

AgRg no AI 1.418.929/RJ REsp 803.950/RJ 

AgRg no AREsp 226.969/SP REsp 595.766/MS 

REsp 1.322.146/RS REsp 953.907/MS 

AgRg no REsp 1.354.132  

AgRg no AREsp 194.849/SP  

REsp 1.355.554/RJ  

AgRg no AI 966.716/SP  

REsp 955.134/SC  

AgRg no REsp 919.017/SC  

REsp 1.212.159/SP  

AgRg no AREsp 18.316/PE  

AgRg no AREsp 45.454/SP  

AgRg no AI 1.348.345/SP  

AgRg no AREsp 111.266/RS  

AgRg no AREsp 26.160/AL  

AgRg no REsp 927.433/MG  

AgRg no AREsp 56.425/RS  

AgRg no AREsp 67.111/SP  

 

 

Legenda 

  
Decisões que não tratam de cláusula penal, mas outras figuras ou mencionam a cláusula penal, mas esta não 
é objeto do recurso. 

  

Decisões que não julgam o mérito: (i) no STJ, decisões que rejeitam o recurso por requisitos de 
admissibilidade, sem analisar a fundamentação do acórdão de origem; (ii) no STJ e TJSP, embargos de 
declaração que não modificam a decisão; (iii) outras questões meramente processuais. 

 

 


