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li Introdução 

A Teoria do Adimplemento Substancial afas

ta a extinção do contrato no caso de inadimple

mento de parte mínima da obrigação contratual. 

Caracteriza-se como modalidade anômala de 

adimplemento, mediante a prestação obrigacio

nal próxima da integralidade (quase total), mas 

inaclimplicla, contudo, uma parcela considera

velmente menor (parte mínima) ela prestação, 

cuja falta deixa de constituir causa ele resolução 

elo contrato pelo credor, que conserva, contudo, o 

direito à indenização correspondente (SILVA, R. , 

2002, p. 135) . 

O exemplo é dado por Edward Errante em 

hipotético caso Carlos Construction vs . Oliver 

Owner (ERRANTE, 1997, p. 78, apud RODRI

GUES JR., 2006, p. 72), em que umã empreiteira 

constrói um prédio deixando ele colocar as maça-



netas de duas portas - o que não constitui causa 

de rescisão do c~ntrato por inadimplemento e não 

pagamento de prestações restantes, mas, apenas, 

fornece fundamento à indenização pela falta das 

maçanetas das portas. 

A teoria afasta a extinção 

do contrato no caso de 

inadimplemento de parte 

mínima da obrigação contratada. 

A teoria assume especial importância em 

momentos de crise econômico-financeira, como 

antídoto ao caráter absoluto do formalismo con

tratual, e, em última análise, cumpre o princípio 

da preservação contratual e preservando, dessa 

forma, largas parcelas da atividade negocial, que, 

não fosse o socorro da Teoria do Aclimplemento 

Substancial, aumentariam a caudal da insolvên

cia, indesejada por toda a sociedacle.1 

Enquanto nas épocas ele prosper idade finan

ceira flore scem novos negócios e empreendi

mentos, em tempos ele crise registra-se elevação 

substancial elo volume ele disputas judiciais e 

litígios .2 

Conhecer e compreender o direito é necessá

rio em qualquer elas duas ocasiões, seja para poder 

ofertar as mais eficientes e mais seguras soluções 

negociais, seja para permitir minimizar os efeitos 

da crise e resguardar direitos. 

Evidente que a escassez ele recursos nos perío

dos ele crises gera inadimplência, e essa inadim-

1. Os problemas econômicos amoldam as necessidades do Direito 

Contratual. Clóvis do Couto e Si lva (1990, 659/2 1), centrando a aná

lise na necessidade do planejamento econôm ico hi stórico brasileiro, 

exemplifica tal fato com a criação da correção monetária, a despeito 

do reconhecido efeito perverso infl acionário que também contém. 

2. Dados estatísticos do Tribunal de Justi ça do Estado de São Paulo 

apontam um crescente volume de demandas ajuizadas. No primeiro 

semestre de 2016 foram contabilizadas 15.800 ações cíveis (procedi

mento comum e juizados especiais) a mais do que no mesmo perío

do de 2015 e 23.500 a mais do que em 20 14. 

plência impõe um efeito em cascata e em circuito, 

atingindo desde a grande indústria até o consumi

dor final, estes que reduzem a compra ele bens e 

contratação de serviços. 

Com a precisão costumeira, Gustavo Tepedi

no dissecou os vários aspectos das consequências 

ela crise econômica brasileira na execução dos 

contratos, salientando a intervenção legislativa ele 

emergência, intervenção essa que vem atribuin

do a maior relevância ao papel ela jurisprudência 

na lida com numerosos negócios jurídicos. Entre 

esses negócios jurídicos, sumarizou, entre outras 

questões, a ocorrência ele garantias superpostas, a 

recusa ele fiadores através de excessivas exigências, 

a vedação legislativa ele abusos, cumulatividade 

da multa convencional e ela pena cominatória, 

indexação ele dívidas, índices governamentais e a 

clolarização ela economia, reintrodução ela teoria 

ela imprevisão e a revisão ele contratos - destaques 

que, por sua vez, analisou com o realismo ela invo

cação, pari passu, ele precedentes jurispruclenciais 

ele relevo, especialmente do Superior Tribunal ele 

Justiça (STJ) (TEPEDINO, 2008, p. 86). 

Nesse ambiente econômico, legislativo e juris

prudencial, vários contratos entabulados durante 

época ele maior prosperidade sobrevivem apenas 

com grande esforço elos contratantes, buscando o 

aclimplemento ele suas obrigações até o termo fi

nal elo pacto. Mas o esforço pode não ser suficien

te e o inadimplemento se torna inevitável. Em al

guns casos, o inadimplemento ocorre às portas ela 

conclusão integral elo acordo. 

É nesse momento que avulta a importância ela 

Teoria elo Adimplemento Substancial, em busca 

ela preservação elo objeto contratual, a despeito do 

inadimplemento mínimo elo devedor. 

■ Histórico 

A Teoria elo Aclimplemento Substancial, em

bora não seja recente, não é adotada com regu

laridade na solução ele litígios no Brasil. Tal fato 
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deve-se a dois motivos: a ausência de positivação 

em nosso ordenamento, sendo insuficiente a ge

nérica base para inferência indireta no Código 

Civil (CC/2002 , art. 475),3 e as particularidades 

individualizadoras e casuísticas que doutrina e 

jurisprudência esculpiram para sua aplicação aos 

casos concretos. 

Originária do commom law inglês,4 na forma 

da substancial performance, a teoria, de acordo 

com a doutrina, encontra sua identificação inicial 

no precedente Boone vs. Eyre, de 1779.5 

Em tal precedente, a decisão final afastou a 

possibilidade de resolução de contrato de compra 

e venda de propriedade acompanhada de escravos 

quando o comprador, Eyre, após pagar o preço 

inicial, deixou de pagar as demais prestações con

tratadas em razão da impossibilidade da transfe

rência cios escravos. A decisão remete as partes à 

solução da inadimplência em perdas e danos, sem 

a resolução do contrato, preservando o acordo. 

Ulteriormente, em caso de 1795, registrou-se a 

discussão da substancial performance no caso de 

Cutter vs. Powell,6 julgado pela Court of King's 

Bench. 

Nesse precedente, Cutter havia sido contra

tado para serviços em viagem marítima entre a 

Jamaica e a Inglaterra, onde receberia o valor 

acordado, significativamente superior ao que se

ria devido a um marinheiro normalmente con

tratado, mas veio a falecer após sete semanas de 

uma viagem que durou dez semanas, de forma 

que foi negada à viúva o pagamento proporcional 

ao tempÓ de serviço prestado, por não ter havido 

o cumprimento da cláusula contratual que con

dicionava à chegada, ressaltando o presidente 

Lord Kenyon, após frisar que julgava embora o 

sistema fosse bastante usual entre marinheiros, 

"we are not sufficiently informed", de modo que 

o caso devia ser julgado exatamente como previa 

o contrato: "It seems to me at present that the 

decision of this case may proceed on the parti

cular words of this contract and the precise facts 

here stated, without touching marine contracts 

in general".7 

Anota Araken de Assis (1994, p. 121), contudo, 

que o caso Cutter vs. Powell não deixou raízes pro

fundas, pois, no caso H. Dakin vs. Lee (1916), foi 

adotada solução antagônica, em reforma de uma 

casa, ante reduzidíssima divergência sobre coluna

tas, e, depois, no caso Hoenig vs. lsaacs (1952) foi 

determinado o pagamento integral a um empreitei

ro, apesar de a decoração de um apartamento haver 

sido diversa da projetada, mas satisfatória. 

A doutrina também aponta como referência 

o quanto determina o art. 1.4558 do Código Ci

vil italiano, de 1942, que rejeita a possibilidade 

de resolução do contrato nas hipóteses em que o 

inadimplemento tenha pequena relevância. 

Na forma do art. 1.564 do Código italiano de

nota-se um segundo requisito para a preservação 

do contrato, aliando-se à avaliação da relevância 

da obrigação ou parcela obrigacional inadimplida, 

que é a inexistência de prejuízo ao credor, ou seja, 

que o inadimplemento, além de proporção não 

3. Dispõe o art. 475 do CC de 2002: "A parte lesada pelo inadimple

mento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir ex igir-lhe 

o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indeni zação por 

perdas e danos". 

4. Indica-se às vezes origem germânica do instituto, certamente ante 

a influênc ia de Clóvis do Couto e Si lva. Mas o Direito Civi l ale

mão em verdade não contempla a teoria, senão mecanismo diverso, 

conquanto com algumas semelhanças, mas muito mais restritivo. 

O BGB mantém a regra de que o inadimplemento pelo devedor au

tori za o credor a resolver o contrato, apenas abrindo exceção muito 

mais estreita do que a da Teoria do Inadimplemento Substancial, 

ou se ja, segundo o S 323 V 2 BGB, a resolução é excluída quando o 

inad implemento é " insignificante" (u nerheblich). Em análise de Di

reito Comparado, com referência ao caso Cutter vs . Powell , vide The 

Genna11 Law of Contract: A Comparative Treatise (MARKESINIS ; 

UNBERATH; JOH NSTON, 2006). 

5. Disponível em: <https ://h2o.law.harvard .edu/cases/2417>. Acesso 

em: 3 ago. 2016. 

6. Disponível em: <http: //swarb.co.uk/cutter-v-powell-kbd-9-jun-

1795/>. Acesso em: li ago. 2016, [1795) EWHC KB )13, [1795) 

EngR 4125, (1795) 6 TR 320, (1795) 101 ER 573. 

7. Como indicado na nota anterior, ver [1795) EWHC KB Jl 3, [1795) 

EngR 4125, (1795) 6 TR 320, (1795) 101 ER 573. 

8. "Art. 1455 - (lmportanza dell ' inadempimento). Il contratto non si 

puà risolvere se l' inadempimento di una delle iiarti ha scarsa impor

tanza, avuto riguardo all ' interesse dell 'altra (1522 , 1525, 1564, 1668, 

1819, 1820, 1828, 1901, 2280)." 



significativa, não induza preimzo ao credor de 
forma a impossibilitar o cumprimento das demais 
obrigações. 

Na doutrina nacional o tema foi difundido 
pelo professor Clóvis do Couto e Silva na Facul
dade de Direito da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (FERREIRA, 2015), na trilha da 
sustentação fundamental da tese à cátedra, ofere
cida em 1964 à mesma Faculdade. Na tese, Clóvis 
do Couto e Silva inferiu a Teoria do Adimplemen
to Substancial do disposto no art. 85 do CC de 
1916, sustentando a questão da correspondência à 
parte mínima da obrigação contratada.9 

■ Precedentes nacionais

A doutrina teve acolhida judicial inicial pela 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como 
relembra o ministro Antonio Carlos Ferreira,10 

ante a decisiva inf luência doutrinária referida do 
professor Clóvis do Couto e Silva, seguido em es
pecial por discípulo eminente, o professor e de
sembargador Ruy Rosado de Aguiar Jr., que veio a 
ser destacado ministro do STJ. 

Alguns casos paradigmáticos registraram-se, ini
cialmente relatados pelo ministro Ruy Rosado de 

Aguiar Jr., à unanimidade da 4ª Turma do STJ e, a 

seguir, da 3ª Turma e da 2ª Seção da mesma Cor
te. O primeiro precedente, inaugurando, segundo a 
pesquisa do ministro Antonio Carlos Ferreira,11 Re
curso Especial nº 76.362-MT, j. 11/12/1995, consiste 
em caso de manutenção de contrato de seguro ante a 
falta de pagamento da última prestação, sem ajuiza
menta de ação de rescisão pela seguradora. O segun
do, Recurso Especial nº 272.739-MG, j. lº/3/2001, 
apresenta caso de indeferimento da busca e apreen-

9. Ver síntese do desenvolvimento do pensamento de Clóvis do Couto

e Silva em ALVES, 2005, p. 407-408. 

10. O ministro Antonio Carlos Ferreira tratou do assunto em ao me

nos dois escritos: "Revisão Judicial ele Contratos" (2014) e "A Inter

pretação ela Doutrina cio Adimplemento Substancial" (2015).

11. Primeiro precedente na pesquisa do ministro Antonio Carlos 

Ferreira, "A Interpretação da Doutrina" (2005, 2' parte). 

são ante o não pagamento somente da última parcela 
de contrato de alienação fiduciária em garantia. Cite
-se, também, o julgamento do REsp nº 469.577-SC, j. 
25/3/2003, caso de indeferimento de liminar de bus
ca e apreensão de bem dado em alienação fiduciária 
em garantia, considerado o pequeno valor da dívida. 

Conforme aponta o mencionado autor, o pri
meiro precedente acerca do adimplemento subs
tancial, conhecido como caso da última prestação 

faltante, foi relatado pelo ministro Ruy Rosado, em 
voto proferido no Recurso Especial nº 76.362-MT, 
no ano de 1995. Esse primeiro precedente lem
brado (REsp nº 76.362-MT, j. 11/12/1995) adquiriu 
enorme prestígio na jurisprudência nacional. 

A partir desse primeiro precedente, a Teoria 
do Adimplemento Substancial ganhou força no 
STJ, seguida pela jurisprudência dos tribunais es
taduais e regionais federais - competentes para o 
julgamento de casos relativos a financiamentos da 
Caixa Econômica Federal. 

A partir da formação da jurisprudência sobre 
o tema, a Teoria do Adimplemento Substancial
passou a ser aplicada em numerosos casos que,
a rigor, não se enquadravam nos pressupostos
emanados do STJ, chegando-se, por exemplo, à
conclusão puramente objetiva de aplicação em
casos de contrntos de pagamento em prestações,

conhecidos como de "última prestação faltante",

ou de "falta de pagamento apenas parcial" de
prestações numerosas.

É preciso, contudo, examinar mais detalha
damente os julgamentos do STJ em que mais 
profundamente foram analisados os elementos es
senciais da Teoria do Adimplemento Substancial, 
para salientar os exatos limites da jurisprudência 
formada a respeito do tema. 

Atente-se a que os casos principais envolvem, 
além do inadimplemento de uma ou mais parce
las, o acréscimo de alguma outra peculiaridade fá

tica, ensejando a atuação de outros princípios do 
Direito Contratual, especialmente os princípios 
da boa-fé objetiva, da confiança e da manutenção 
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dos contratos, sem cuja incidência resta insufi

ciente a pura e simples invocação da Teoria do 

Adimplemento Substancial. 

Somam-se à análise da prestação inadimplida, 

outrossim, outros requisitos de inafastável iden

tificação documental, pericial ou testemunhal , 

como a confiança, o comportamento das partes 

no decorrer do contrato, a boa ou má-fé de ambos 

os contratantes e as consequências do inadimple

mento parcial para ambos (como, p. ex., no caso 

da hipossuficiência do credor, pessoa física de 

parcas forças econômicas diante de empresa deve

dora de últimas parcelas de contrato de compra e 

venda de único imóvel). 

■ Análise de precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça 

Selecionados 11 precedentes do STJ, nos 

quais é tratada, expressa e textualmente, a Teo

ria do Adimplemento Substancial; vê-se, nesses 

precedentes, a constante de, ao inadimplemento 

de uma única parcela de prestações sucessivas, 

admitir-se a não resolução contratual, preservada 

a cobrança elo seu valor pelo credor. 

Mas o cuidadoso tratamento do tema pela ju

risprudência do STJ1 2 demonstra que, ainda em 

se tratando ele inadimplemento de única parce

la, geralmente se ajunta algo mais como razão 

de acolhimento da teoria, por exemplo o fato da 

consignação efetiva da parcela restante, ou o agir 

do credor no sentido de admitir o não pagamen

to, dado o interesse próprio na manutenção do 

contrato. 

Anote-se, ainda, que a questão mais se apre

senta nos casos de prestações sucessivas de con

siderável número, especialmente nos contratos 

de alienação fiduciária em garantia e de leasing, 

quer dizer: a teoria veio a ter sucesso no Brasil 

em casos de judicialização de massa, não sendo 

expressiva em casos assemelhados aos preceden

tes do Direito estrangeiro em função dos quais 

criada a teoria ( caso Boone vs. Eyre, caso Cutter 

vs. Powell e caso hipotético Carlos Construction vs. 

Oliver Owner). 

Vejam-se os casos selecionados em que se apre

senta textual e precisamente a Teoria do Adimple

mento Substancial nos julgados do STJ: 

lº caso - 4ª T., REsp nº 272739-MG, Rel. 

Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. lº/3/2001 (JBCC 

200/126; RSTJ 150/398). Resumo: Em alienação 

fiduciária, o não pagamento apenas da última 

parcela e o seu depósito em consignação fazem 

incidir a Teoria do Adimplemento Substancial e 

impossibilitam a ação de busca e apreensão do 

bem, ressalvado o exercício do direito de cobran

ça da parcela faltante. Ementa do acórdão: "O 

cumprimento do contrato de financiamento, com 

a falta apenas da última prestação, não autoriza o 

credor a lançar mão da ação de busca e apreen

são, em lugar da cobrança da parcela faltante. O 

adimplemento substancial do contrato pelo deve

dor não autoriza ao credor a propositura de ação 

para a extinção do contrato, salvo se demonstrada 

a perda do interesse na continuidade da execução, 

que não é o caso. Na espécie, ainda houve a con

signação judicial do valor da última parcela. Não 

atende à exigência da boa-fé objetiva a atitude do 

credor que desconhece esses fatos e promove a 

12. Exaustiva análise dos precedentes levantados pelo mini stro 

Antonio Carlos Ferreira é extremamente valiosa : "Em pesquisa na 

base ele dados de jurisprudência do STJ, compreensiva de 1989 a ju

nho ele 2015, é possível encontrar 29 acórdãos e 295 decisões mono

cráticas nas quais o adimplemento substancial foi objeto de algum dos 

capítulos decisórios. Interessam, ao menos para esta coluna, apenas os 

julgamentos colegiados, que permitem compreender o pensamento de

finitivo da Corte sobre a matéria. [ ... ] Dentre os casos clecicliclos pelos 

órgãos colegiados pelo STJ encontram-se as seguintes modalidades 

negoc iai s: a) contrato ele fornecimento (contrato administrativo) -

REsp 914087-RJ; b) contrato de seguro de automóvel (REsp 76362-

-MT); c) contrato de promessa de compra e venda (REsp 113710-SP, 

Resp 1215289-SP, AgRg no AgREsp 13256-RJ); d) contrato securitário 

no âmbito da previdência privada com aquisição de cobertura ele pe

cúlio por morte (REsp 877965-SP); e) contrato de doação com reserva 

de usufruto (REsp 656103-DF); f) alienação fiduciária em garantia 

(REsp 1287402-PR, REsp 469577-SC, AgRg no AgREsp 204701-SC, 

REsp 272739-MG); g) contrato de arrendamento'"mercantil (REsp 

1200105-AM, REsp 1051-270-RS); h) contrato de compra e venda 

(REsp 712173-RS)", "A Interpretação ela Doutrina" (2015, 2' parte). 



busca e apreensão, com pedido liminar de reinte

gração de posse. Recurso não conhecido". 

2
º 

caso - 3ª 

T., REsp nº 415971-SP, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 14/5/2002 (RSTJ 158/321; RT 

806/156). Resumo: Falta de pagamento de mais 

da metade do valor do prêmio de contrato de se

guro obsta pretensão a pagamento de indenização 

por sinistro ocorrido durante o prazo de suspensão 

do contrato por inadimplência do segurado, ape

nas a falta de pagamento da última parcela poden

do ser eventualmente considerada adimplemento 

substancial. Ementa do acórdão: "Civil. Art. 

1.450 do Código Civil. Inadimplemento de con

trato de seguro. Falta de pagamento de mais da 

metade do valor do prêmio. Indenização indevida 

pelo sinistro ocorrido durante o prazo de suspensão 

do contrato, motivada pela inadimplência do se

gurado. -A falta de pagamento de mais da metade 

do valor do prêmio é justificativa suficiente para a 

não oneração da companhia seguradora que pode, 

legitimamente, invocar em sua defesa a exceção 

de suspensão do contrato pela inadimplência do 

segurado. -Apenas a falta de pagamento da última 

prestação do contrato de seguro pode, eventual

mente, ser considerada adimplemento substancial 

da obrigação contratual, na linha de precedentes 

do STJ, sob pena de comprometer as atividades 

empresariais da companhia seguradora". 

3
º 

caso - 4ª 

T., AgRg no Ag nº 607406-RS, Rel.

Min. Fernando Gonçalves, j. 9/11/2004. Resumo:

Em busca e apreensão, a afirmação pelo tribunal de 

origem de que o valor do débito implica reconheci

mento de adimplemento substancial não se conhe

ce do recurso, porque a matéria implicaria reexame 

de prova (Súmula nº 7/STJ). Ementa do acórdão:

"l. Tendo o decisum do Tribunal de origem reco

nhecido o não cabimento da busca e apreensão em 

razão do adimplemento substancial do contrato, a 

apreciação da controvérsia importa em reexame do 

conjunto probatório dos autos, razão por que não 

pode ser conhecida em sede de recurso especial, ut 

súmula 07/STJ. 2. Agravo regimental não provido". 

4º caso - 3ª 

T., REsp nº 953389-SP, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 23/2/2010, unanimidade. Resu

mo: Em contrato de locação de veículos por prazo 

determinado, com notificação pela locatária, seis 

meses antes, de que não prosseguirá no contrato, 

seguida, contudo, de devolução apenas parcial ele 

veículos e prosseguimento do recebimento pela 

credora elo preço contratualmente estabelecido, 

com emissão ele faturas no valor original, não há 

necessidade, em princípio, ele o locador notificar 

a locatária para o não prosseguimento elo contra

to, visto que este já o fez, mas o prosseguimento, 

com a emissão de faturas e recebimento elos va

lores segundo o contrato, impede a locadora ele, 

agindo contraditoriamente, cobrar ulteriormente 

o preço de balcão, incidindo, no caso, via princí

pio ela boa-fé objetiva, a teoria elo aclimplemento

substancial elas obrigações e as teorias elos atos

próprios (tu quoque, vedação elo comportamento

contraditório, surrectio e supressio). Ementa do

acórdão: "A notificação a que se refere o art. 1.196

elo CC/02 (art. 575 do CC/02) não tem a função

ele constituir o locatário em mora, tendo em vista

o que dispõe o art. 1.194 elo CC/16 (art. 573 elo

CC/02). Ela objetiva, em vez disso, a: (i) que não

há a intenção do locador ele permitir a prorroga

ção tácita do contrato por prazo indeterminado

(art. 1.195 do CC/16 - art. 574 elo CC/02); (ii) fixar

a sanção patrimonial decorrente da retenção elo

bem locado. Na hipótese em que o próprio loca

tário notifica o locador ele que não será renovado

o contrato, a primeira função já se encontra preen

chida: não é necessário ao locador repetir sua in

tenção de não prorrogar o contrato se o próprio

locatário já o fez. A segunda função, por sua vez,

pode se considerar também preenchida pelo fato

de que é presumível a ciência, por parte elo locatá

rio, elo valor elas diárias elos automóveis pela tarifa

ele balcão. Haveria, portanto, em princípio, direito

em favor ela locadora à cobrança de tarifa adicio

nal. - Se o acórdão recorrido estabelece, contudo,

que não houve qualquer manifestação elo credor
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no sentido da sua intenção de exercer tal direito 

e, mais que isso, o credor comporta-se de ma

neira contraditória, emitindo faturas no valor 

original, cria-se, para o devedor, a expectativa da 

manutenção do preço contratualmente estabele

cido. - O princípio da boa-fé objetiva exerce três 

funções: (i) a' de regra de interpretação; (ii) a de 

fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a 

de limite ao exercício de direitos subjetivos. Per

tencem a este terceiro grupo a teoria do adimple

mento substancial das obrigações e a teoria dos 

atos próprios ('tu quoque'; vedação ao comporta

mento contraditório; 'surrectio'; 'suppressio') . - O 

instituto da 'supressio' indica a possibilidade de 

se considerar suprimida uma obrigação contratual, 

na hipótese em que o não exercício do direito 

correspondente, pelo credor, gere no devedor a 

justa expectativa de que esse não exercício se 

prorrogará no tempo". 

Somente o menor valor da parcela 

inadimplida não é suficiente para 

que se afaste o inadimplemento 

do contrato. 

5º caso - 4ª T., REsp nº 912697-RO, Rei. Min. 

Aldir Passarinho Junior, j. 7/10/2010, unanimi

dade. Resumo: Não se admite ação de busca e 

apreensão em caso em que reconhecido pelo tri

bunal de origem que é extremamente diminuta a 

diferença entre os valores do débito e do depósito 

em consignação em pagamento (adimplemento 

substancial) e em que incide o julgado em a uni

formização de jurisprudência no sentido de que o 

depósito a menor em ação consignatória acarreta 

a liberação parcial do devedor, ressalvada a execu

ção nos próprios autos. Ementa do acórdão: I. "É 

inequívoco o prequestionamento quando a ques

tão objeto do especial é o tema central do acórdão 

estadual" (4ª T., AgRg no Ag nº 1012324-SP, Rei. 

Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 24/11/2008, 

unânime). II. "Esta Corte de Uniformização In

fraconstitucional firmou entendimento no sentido 

de que o depósito efetuado a menor em ação de 

consignação em pagamento não acarreta a total 

improcedência do pedido, na medida em que a 

obrigação é parcialmente adimplida pelo montan

te consignado, acarretando a liberação parcial do 

devedor. O restante do débito, reconhecido pelo 

julgador, pode ser objeto de execução nos próprios 

autos da ação consignatória (cf. REsp nº 99.489/ 

SC, Rei. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 

28.10.2002; REsp nº 599.520/TO, Rei. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, DJ de 1.2.2005; REsp nº 

448.602/SC, Rei. Ministro RUY ROSADO DE 

AGUIAR, DJ de 17.2.2003; AgRg no REsp nº 

41.953/SP, Rei. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JÚNIOR, DJ de 6.10.2003; REsp nº 126.326/RJ, 

Rei. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 

22.9.2003)" (4" T., REsp nº 613552-RS, Rei. Min. 

Jorge Scartezzini, DJ de 14/11/2005, p. 329, unâ

nime). III. "Se as instâncias ordinárias reconhe

cem, após a apreciação de ações consignatória e 

de busca e apreensão, com fundamento na prova 

dos autos, que é extremamente diminuto o saldo 

remanescente em favor do credor de contrato de 

alienação fiduciária, não se justifica o prossegui

mento da ação de busca e apreensão, sendo lícita 

a cobrança do pequeno valor ainda devido nos au

tos do processo". 

6º caso - 3ª T., REsp nº 1202514-RS, Rei. 

Min. Nancy Andrighi, j. 21/6/2011 , unanimida

de. Resumo: Em contrato de prestações suces

sivas, o recebimento de parcelas sem correção 

monetária prevista no contrato, inércia que pos

sibilitou a manutenção do contrato por mais de 

seis anos, representa renúncia à correção mone

tária, tornando impossível pretensão ulterior de 

seu recebimento, ante a incidência da boa-fé 

objetiva, da teoria do adimplemento substancial, 

da teoria dos atos próprios e os "i nstitutos tu 

quoque, venire contra factum proprium, surrectio 



e suppressio. Ementa: "l. Trata-se de situação na 

qual, mais do .que simples renúncia do direito à 

correção monetária, a recorrente abdicou do re

ajuste para evitar a majoração da parcela mensal 

paga pela recorrida, assegurando, como isso, a 

manutenção do contrato. Portanto, não se cuidou 

propriamente de liberalidade da recorrente, mas 

de uma medida que teve como contrapartida a 

preservação do vínculo contratual por 06 anos. 

Diante desse panorama, o princípio da boa-fé 

objetiva torna inviável a pretensão da recorren

te, de exigir retroativamente valores a título de 

correção monetária, que vinha regularmente 

pensado, frustrando uma expectativa legítima, 

construída e mantida ao longo de toda a relação 

contratual. 2. A correção monetária nada acres

centa ao valor da moeda, servindo apenas para 

recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos 

efeitos da inflação. Cuida-se de fator de reajuste 

intrínseco às dívidas de valor, aplicável indepen

dentemente de previsão expressa. Precedentes. 3. 

Nada impede o beneficiário de abrir mão da cor

reção monetária como forma de persuadir a par

te contrária a manter o vínculo contratual. Dada 

a natureza disponível desse direito, sua supressão 

pode perfeitamente ser aceita a qualquer tempo 

pelo titular. 4. O princípio da boa-fé objetiva 

exerce três funções: (i) instrumento hermenêuti

co; (ii) fonte de direitos e deveres jurídicos; e (iii) 

limite ao exercício de direitos subjetivos. A essa 

última função aplica-se a teoria do adimplemen

to substancial das obrigações e a teoria dos atos 

próprios, como meio de rever a amplitude e o 

alcance dos deveres contratuais, daí derivando os 

seguintes institutos: tu quoque, venire contra fac 

tum proprium, surrectio e supressio. 5. A supressio 

indica a possibilidade de redução do conteúdo 

obrigacional pela inércia qualificada de uma das 

partes, ao longo da execução do contrato, em 

exercer direito ou faculdade, criando para a outra 

a legítima expectativa de ter havido a renúncia 

àquela prerrogativa". 

7º caso - 4ª T., REsp nº 1051270-RS, Rel. Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 4/8 /2011 (LEXSTJ 267 /59; 

RDDP 106/165) - (20110905), maioria (vencido 

João Otávio de Noronha). Resumo: Não admiti

da reintegração de posse por inadimplemento de 

14% (pagamento de 31 de 36 prestações) do valor 

integral de contrato de leasing de veículo automo

tor, ante a incidência da Teoria do Adimplemento 

Substancial, preservada a pretensão a recebimen

to do saldo com perdas e danos. Ementa do acór

dão: "l. É pela lente das cláusulas gerais previstas 

no Código Civil de 2002, sobretudo a da boa-fé 

objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 

475, segundo o qual '(a) parte lesada pelo inadim

plemento pode pedir a resolução do contrato, se 

não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas 

e danos'. 2. Nessa linha de entendimento, a teo

ria do substancial adimplemento visa a impedir 

o uso desequilibrado do direito de resolução por 

parte do credor, preterindo desfazimentos desne

cessários em prol da preservação da avença, com 

vistas à realização dos princípios da boa-fé e da 

função social do contrato. 3. No caso em apre

ço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento 

substancial dos contratos, porquanto o réu pagou: 

'31 das 36 prestações contratadas, 86% da obri

gação total ( contraprestação e VRG parcelado) e 

mais R$ 10.500,44 de valor residual garantido'. O 

mencionado descumprimento contratual é inap

to a ensejar a reintegração de posse pretendida e, 

consequentemente, a resolução do contrato de ar

rendamento mercantil, medidas desproporcionais 

diante do substancial adimplemento da avença. 4. 

Não se está a afirmar que a dívida não paga de

saparece, o que seria um convite a toda sorte de 

fraudes. Apenas se afirma que o meio de realiza

ção do crédito por que optou a instituição finan

ceira não se mostra consentâneo com a extensão 

do inadimplemento e, de resto, com os ventos do 

Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor 

valer-se de meios menos gravosos e proporcional-
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mente mais adequados à persecução do crédito 

remanescente, como, por exemplo, a execução do 

título". 

8º caso - 4ª T., REsp nº 877965-SP, ReL Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 22/11/2011. Resumo: Ante 

a incidência da Teoria do Adimplemento Substan

cial, a mora de 90 dias no pagamento pelo con

sumidor de mensalidade de plano de pecúlio por 

morte, equiparável a seguro de vida, não impede 

a purgação da mora, cujo valor foi recusado e 

devolvido pela seguradora antes do sinistro, sem 

efeito o cancelamento administrativo, realizado 

seis dias antes. Ementa: "l. O contrato de previ

dência privada com plano de pecúlio por morte 

se assemelha ao seguro de vida, podendo também 

as normas aplicáveis às sociedades seguradoras 

estender-se, no que couber, às entidades abertas 

de previdência privada (art. 73, LC n. 109/2001). 

2. Portanto, à pretensão de recebimento de pecú

lio devido por morte, aplica-se a jurisprudência 

da Segunda Seção relativa a contratos de seguro, 

segundo a qual 'o mero atraso no pagamento de 

prestação do prêmio do seguro não importa em 

desfazimento automático do contrato, para o 

que se exige, ao menos, a prévia constituição em 

mora do contratante pela seguradora, mediante 

interpelação' (Resp 316.552/SP, Rei. Min. Aldir 

Passarinho Junior, Segunda Seção, julgado em 

9/10/2002, DJ 12/4/2004, p. 184). 3. Ademais, 

incide a teoria do adimplemento substancial, que 

visa a impedir o uso desequilibrado do direito de 

resolução por parte do credor, em prol da preser

vação da avença, com vistas à realização dos prin

cípios da boa-fé e da função social do contrato. 4. 

No caso, embora houvesse mora de 90 (noventa) 

dias no pagamento da mensalidade do plano, an

tes da ocorrência do fato gerador (morte do con

tratante) tentou-se a purgação, ocasião em que os 

valores em atraso foram pagos pelo de cujus, mas a 

ele devolvidos pela entidade de previdência priva

da, com fundamento no cancelamento adminis

trativo do contrato ocorrido 6 (seis) dias antes. 5. 

Com efeito, depreende-se que o inadimplemento 

do contrato - a par de ser desimportante em face 

do substancial adimplemento verificado durante 

todo o período anterior - não pode ser imputado 

exclusivamente ao consumidor. Na verdade, o evi

tável inadimplemento decorreu essencialmente 

do arbítrio injustificável da recorrida - entidade 

de previdência e seguros - em não receber as par

celas em atraso, antes mesmo da ocorrência do 

sinistro, não agindo assim com a boa-fé e coopera

ção recíproca que são essenciais à harmonização 

das relações civis. 6. A entidade de previdência 

obstou a purgação da mora por motivo injustifica

do, antes mesmo da ocorrência do fato gerador, so

mando-se a isso a inequívoca conduta pautada na 

boa-fé do consumidor, por isso incabível a negati

va de pagamento do pecúlio depois de verificada 

morte do contratante. Incidência do art. 21, S -3º, 

da Lei n. 6.435/77. 7. Recurso especial provido". 

9º caso - 3ª T., REsp nº 1215289-SP, Rei. Min. 

Sidnei Beneti, j. 5/2/2013, unanimidade. Resu

mo: Em contrato de compra e venda de imóvel 

em prestações, corrigidas pela extinta OTN, cujo 

número não foi estipulado no contrato, a incidên

cia da Teoria do Adimplemento Substancial, ante 

o efetivo pagamento de importância expressiva, 

vem em favor do aderente, ressalvado ao alienante 

o direito de cobrar eventuais resíduos, de modo 

que preservada a interpretação dada pelo tribu

nal de origem, sem contradição entre a exceção 

de contrato não cumprido e a teoria do adimple

mento substancial. Ementa do acórdão: "1.- De

manda entre promitente vendedor e promitente 

comprador que se comprometeu a pagar o valor 

do imóvel em parcelas indexadas pela já extinta 

OTN. Na ocasião, as partes acordaram que o ad

quirente arcaria com um valor equivalente a certo 

número de OTNs estabelecido no contrato. No 

entanto, no instrumento particular de compra e 

venda não restou definido o número de prestações 

a serem pagas. 2.- O Tribunal de origem sopesou 

o equilíbrio entre o direito do adquirente de ter 



o bem adjudicado, após pagamento de valor ex

pressivo, e o di eito do vendedor de cobrar even

tuais resíduos. Nesse diapasão, não há que se falar 

em violação do dispositivo mencionado referente 

à equidade. O artigo 127 do Código de Processo 

Civil, apontado como violado, não constitui im

perativo legal apto a desconstituir o fundamento 

declinado no acórdão recorrido no sentido de se 

admitir a ação do autor para garantir o domínio 

do imóvel próprio, reservando-se ao vendedor o 

direito de executar eventual saldo remanescen

te. 3.- Aparente a incompatibilidade entre dois 

institutos, a exceção elo contrato não cumprido 

e o adimplemento substancial, pois, na verdade, 

tais institutos coexistem perfeitamente podendo 

ser identificados e incidirem conjuntamente sem 

ofensa à segurança jurídica oriunda da autonomia 

privada. 4.- No adimplemento substancial tem-se 

a evolução gradativa da noção de tipo de dever 

contratual descumprido, para a verificação efetiva 

da gravidade do descumprimento, consideradas as 

consequências que, ela violação do ajuste, decor

rem para a finalidade do contrato. Nessa linha de 

pensamento, devem-se observa r dois critérios que 

embasam o acolhimento do adimplemento subs

tancial: a seriedade das consequências que de fato 

resultaram elo descumprimento, e a importância 

que as partes aparentaram dar à cláusula pretensa

mente infringida". 

10º caso - 4ª T., REsp nº 1287402-PR, Rei. 

Min. Marco Buzzi (vencido), Rei. para Acórdão : 

Min.-Antonio Carlos Ferreira, j. 3/5/2012, maioria. 

Resumo: É de cinco dias o prazo para a purgação 

da mora em ação de busca e apreensão fundada 

em alienação fiduciária em garantia, com o paga

mento integral de parcelas vencidas e vincendas, 

afastando-se ( cf. voto vencido) a invocação da boa

-fé objetiva, ela função social do contrato (Enuncia

do nº 361 da IV Jornada de Direito Civil - CNJ), 

do dever de cooperação ou do Código de Defesa 

do Consumidor. Ementa do acórdão: "l) A atual 

redação do art. 3º elo Decreto-Lei n. 911/1969 não 

faculta ao devedor a purgação ela mora nas ações 

ele busca e apreensão ele bem alienado fiduciaria

mente. 2) Somente se o devedor ficluciante pagar 

a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) 

dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituí

do o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 

3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débi

to, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e en

cargos. 4) Inexistência de violação do Código de 

Defesa do C onsumidor. Precedentes". 

11º caso - 3ª T., REsp nº 1255179-RJ, Rei. Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/8/2015, maio

ria (vencidos Moura Ribeiro e Paulo de Tarso 

Sanseverino). Resumo: A aplicação da Teoria do 

Adimplemento Substancial no caso de não paga

mento de uma parcela de contrato de alienação 

fiduciária em garantia na aquisição ele veículo não 

prejudica o direito do credor de recebimento do 

débito, de forma que o devedor não tem direito 

a indenização por danos morais alegadamente 

decorrentes do cumprimento de busca e apreen

são. Ementa: "4. A teor elo que expressamente dis

põem os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, 

é assegurado ao credor fiduciário, em virtude da 

comprovação ela mora ou do inadimplemento das 

obrigações assumidas pelo devedor fiduciante, 

pretender, em juízo, a busca e apreensão elo bem 

alienado ficluciariamente. O ajuizamento ele ação 

ele busca e apreensão, nesse cenário, constitui 

exercício regular ele direito elo credor, o que afasta 

sua responsabilidade pela reparação de danos mo

rais resultantes elo constrangimento alegadamente 

suportado pelo devedor quando do cumprimento 

da medida ali liminarmente deferida. 5. O fato ele 

ter sido ajuizada a ação de busca e apreensão pelo 

inadimplemento de apenas 1 (uma) das 24 (vinte 

e quatro) parcelas avençadas pelos contratantes 

não é capaz de, por si só, tornar ilícita a condu

ta do credor fiduciário, pois não há na legislação 

de regência nenhuma restrição à utilização da 

referida medida judicial em hipóteses de inadim-
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plemento meramente parcial da obrigação. 6. Se

gundo a teoria do adimplemento substancial, que 

atualmente tem sua aplicação admitida doutriná

ria e jurisprudencialmente, não se deve acolher 

a pretensão do credor de extinguir o negócio em 

razão de inadimplemento que se refira a parcela 

de menos importância do conjunto de obrigações 

assumidas e já adimplidas pelo devedor. 7. A apli

cação do referido instituto, porém, não tem o con

dão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo 

que permanece possibilitado o credor fiduciário 

de perseguir seu crédito remanescente (ainda que 

considerado de menor importância quando com

parado à totalidade da obrigação contratual pelo 

devedor assumida) pelos meios em direito admi

tidos, dentre os quais se encontra a própria ação 

de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 

nº 911/1969, que não se confunde com a ação de 

rescisão contratual - esta, sim, potencialmente in

devida em virtude do adimplemento substancial 

da obrigação. 8. Recurso especial provido para, 

restabelecendo a sentença de primeiro grau, jul

gar improcedente o pedido indenizatório autoral". 

■ Adimplemento substancial, boa-fé 
objetiva e função social do contrato 

Como visto, a Teoria do Adimplemento Subs

tancial tem como finalidade preservar as relações 

contratuais, a despeito do inadimplemento da 

obrigação contratada. 

Embora não positivada no Direito pátrio, a 

Teoria do Adimplemento Substancial encontra 

na legislação os elementos necessários para sua 

fundamentação, desenvolvimento e aplicação. 

De fato, embora o art. 475 do CC estabeleça que 

o inadimplemento da obrigação gera ao credor 

o direito de resolver o contrato ou de exigir seu 

adimplemento, a aplicação de outros princípios le

gais autoriza que seja obstada ao credor a primei

ra opção, privilegiando a manutenção da relação 

contratual. 

Assim, inadimplida a obrigação contratual, 

mas havendo o adimplemento substancial dentro 

dos elementos fáticos e jurídicos adequados, não 

se resolve o contrato. Mas isso não significa que 

a obrigação deve restar esquecida ou perdoada, 

pois ainda compete ao credor a segunda opção 

do art. 475 do CC, de exigir seu adimplemento, 

juntamente com os encargos de mora, incluindo 

ressarcimento por perdas e danos. 

Ademais, fica o credor capacitado a reter parte 

equivalente de sua eventual obrigação ainda pen

dente, em proporcional aplicação da excepctio non 

adimpleti contractus. 

Diante do texto do art. 475 do CC, qual seria a 

fundamentação legal para que se afastasse a pos

sibilidade de resolução do contrato? A doutrina 

debate se a Teoria do Adimplemento Substancial 

encontra seu fundamento no princípio da função 

social do contrato, na boa-fé objetiva ou em 

ambos. 

É relevante o debate para precisar-se o fun

damento legal que autoriza o julgador a, diante 

do caso concreto, negar a rescisão contratual, 

preservando a relação pactuada, a despeito do 

inadimplemento e do texto do art. 475 do CC. E, 

de fato, isso se torna possível porque os princípios 

hoje regentes das relações contratuais são, primor

dialmente, a boa-fé objetiva e a função social do 

contrato. 

Em termos breves, a boa-fé objetiva representa 

o comportamento orientador das partes em todas 

as fases do contrato, a partir das tratativas iniciais, 

durante sua execução e mesmo após sua conclusão. 

Conforme ensina José de Oliveira Ascensão, 

"a boa-fé surge aqui como evidente cláusula 

geral. Não obstante a escassez das previsões que se 

lhe referem, o ânimo destas é vastíssimo. Assim, 

toda a formação do negócio, o seu conteúdo, a sua 

execução, devem ser iluminados pelos ditames da 

boa-fé" (ASCENSÃO, 2010, p. 149). 

Para Adalberto Pasqualotto, a boa-fé objeti

va possui feição de uma regra ética de conduta, 



podendo ser chamada de "boa-fé-lealdade", pela 

qual, citando IÇ_arl Larenz, "cada um deve guar

dar fidelidade à palavra dada e não defraudar a 

confiança ou abusar da confiança alheia" (PAS

QUALOTTO, 1997, p. 111 ). 

Se a definição de boa-fé objetiva já encontra 

alguma dificuldade, a da função social do con

trato é ainda mais complexa, impondo algumas 

distorções do princípio e sua finalidade. 

A essa distorção já se referia Miguel Reale, em 

breve trabalho no qual procurou esclarecer o prin

cípio da função social do contrato, apontando se

rem incabíveis os temores de restrição à liberdade 

de contratar, bem como os riscos às garantias de 

respeito aos termos dos acordos entabulados. 

O pacta sunt servanda continua 

sendo o primeiro fundamento das 

obrigações contratuais. 

O jurista, sob esse enfoque, esclarece que o 

então novo Código Civil não conflitaria com o pacta 

sunt servanda, princípio que deveria permanecer 

como primeiro fundamento das obrigações con

tratuais, mas que este passaria a ser interpretado 

de acordo com os princípios da boa-fé objetiva e 

da função social dos contratos, que então restaram 

positivados nos arts. 421 e 422 do CC. 

Conclui, então, que o princípio da função 

social impõe que o contrato 

"não pode ser transformado em um instru

mento para atividades abusivas, causando dano à 

parte contrária ou a terceiros , já que não há razão 

para se sustentar que o contrato deva atender tão 

somente aos interesses das partes que o estipulam, 

porque ele, por sua própria finalidade, exerce uma 

13. "361 - Arts. 421, 422 e 475. O adimplemento substancia l decor

re dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a 

função soc ial do contrato e o princípio da boa-fé ob jetiva, balizando 

a aplicação do art. 475." 

função social inerente ao poder negocial que é 

uma das fontes de direito" (REALE, 2003, p. 2). 

Portanto, o princípio da função social do con

trato pretende incluir os contratantes e o instru

mento por eles entabulado nos limites legais e 

sociais da finalidade do negócio jurídico, preser

vando a si mesmos e terceiros contra abusos e vio

lações de direitos. 

Assim, na forma de nossa legislação atual, o 

princípio pacta sunt servanda, essencial aos con

tratos, passa a ser interpretado de acordo com a 

boa-fé objetiva e a função social dos contratos. 

Nada mais lógico, em consequência, que essa 

interpretação se estenda não apenas às condições 

e cláusulas contratuais, mas também à execução 

do contrato em si e seu eventual inadimplemen

to, como é natural do próprio princípio da boa-fé 

objetiva. 

E é por esse prisma que se fundamenta a Teoria 

do Adimplemento Substancial, mitigando o regra

mento do art. 475 do CC, para obstar a resolução 

do contrato por inadimplemento, conforme su

marizado no Enunciado nº 361 da IV Jornada de 

Direito Civil - CJF.13 

Dessa forma, entende-se que o fundamento 

principal para a adoção da Teoria do Adimple

mento Substancial, no Direito brasileiro, parece 

ser mesmo o princípio da boa-fé objetiva, este que 

cuida especialmente do regramento objetivo do 

comportamento dos contratantes. 

Constata-se, ademais, a influência da função 

social do contrato, a qual, conforme visto das pa

lavras de Miguel Reale, busca evitar o abuso e o 

exercício dos direitos dos contratantes dentro dos 

limites e da sua função social. 

Em verdade, talvez o mais justo seja atribuir à 

função social do contrato a regra geral de limita

ção dos direitos contra o abuso da resolução con

tratual na hipótese de adimplemento substancial, 

enquanto se atribui à boa-fé objetiva a orientação 

para análise do caso concreto e a decisão, quanto 

a este, do cabimento da restrição à resolução. 
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Isso porque, de fato, na prática, a boa-fé obje

tiva encontra papel mais extenso na apuração da 

situação fática do contrato, para que se defina a 

presença, ou não, dos requisitos gerais para a apli

cação da Teoria do Adimplemento Substancial. 

Cabe anotar, ainda, que a Teoria do Adimple

mento Substancial, assim como os princípios da 

função social do contrato e da boa-fé objetiva, vem 

sofrendo desvirtuamento interpretativo, no sentido 

de tentar justificar e validar o inadimplemento das 

obrigações contratadas ou simplesmente alterar o 

conteúdo contratual, como se dessem fundamento 

a toda sorte de atos que o contratante venha a prati

car no curso da execução do contrato . 

Em alguns casos, nega-se a própria subsistência 

do pacta sunt servanda, impondo aos contratantes 

uma séria incerteza quanto às obrigações contrata

das, sob o argumento ele que todas podem ser revis

tas sob a ótica da boa-fé ou da função social. 

No entanto, conforme visto, embora o pacta sunt 

servanda não possa mais ser considerado o único e 

absoluto fundamento das relações contratuais e de 

suas interpretações, fato é que as declarações existen

tes nos contratos ainda representam a linha principal 

de conclução dos contratantes, tanto no que se refere 

ao compromisso assumido quanto à expectativa ele 

comportamento do outro contratante. 

A Teoria do Aclimplemento Substancial, assim 

como os princípios que lhe dão substrato, devem 

ser ponderados conjuntamente com outras cir

cunstâncias do caso, para que se realize a justiça, 

sem, contudo, nulificar o próprio instituto mul

tissecular do contrato. Em caso lembrado pelo 

ministro Ruy Rosado ele Aguiar Jr. , aliás, as cir

cunstâncias do caso foram bem postas por voto elo 

ministro Sálvio ele Figueiredo Teixeira - conquanto 

voto vencido.14 

Arremate-se, por fim, em prol do exame de to

dos os elementos concretos elo caso, a conclusão 

das VII Jornadas de Direito Civil: 

"Enunciado 586 - Para a caracterização elo 

adimplemento substancial (tal qual reconhecido 

pelo Enunciado 361 da IV Jornada de Direito 

Civil - CJF), levam-se em conta tanto aspectos 

quantitativos quanto qualitativos". 

■ Conclusão 

A teoria não pode ser aplicada de forma rígida 

e absoluta, apenas com base no aspecto quanti

tativo, do valor menor da parte inadimplida do 

contrato, devendo-se analisar outros fundamentos 

qualitativos existentes em prol do devedor, espe

cialmente o comportamento dos contratantes, 

tudo sob a orientação da boa-fé objetiva. 

É o que se depreende dos julgados, especial

mente os mais recentes proferidos pelo STJ, nos 

quais , passado o primeiro momento de aplica

ção meramente quantitativa da nova teoria, pas

saram a ponderar outros elementos em acrés

cimo, para a definição da substancialidade do 

adimplemento. 

Como visto, portanto, a Teoria elo Adimple

mento Substancial não valida o inadimplemento, 

mas apenas evita, em determinados casos, a reso

lução do contrato por inadimplemento, desde que 

apreciado o comportamento das partes e, tam-

14. Trata-se de caso de financiamento de imóvel em que à devedora 

restava pagar 15 % do valor de longo contrato, constando do voto

-vista que, para a adoção ela teoria , dois fatores ainda incidiam: "a) É 
que, de um lado, está a empresa de construções, que tem um crédito 

cobrável pelas ações ele adimplemento cabíveis; de outro, está uma 

senhora que apli cou as economias de uma vida para comprar a casa 

onde mora , hoje na iminência de perdê-la. A solução é altamente 

favorável à autora , construtora que sequer tem endereço conheci

do (pelo que consta à fl. 471) e está recebendo ele volta um prédio 

valorizado; porém, é grave e irreversivelmente prejudicial à ré, que 

perde a morada e fi ca nessa situação indefinida, com a perspecti

va ele vir a receber o que pagou depois ele defi n idos esses fatores. 

Não me parece razoável que se extinga o contrato para beneficiar 

uma construtora que recebeu quase noventa por cento cio preço - e 

tem as vias adequadas para cobrar o seu débito-, para criar situação 

insustentável à compradora , valetudinári a ele 70 anos, que há vinte 

litiga sobre o imóvel; b) Além di sso, a construtora cumpriu mal o seu 

contrato deixa ndo ele realizar obras ele sua conta, daí a origem•de to

das as demandas entre as pares, com cautelar de depósito e ação co

minatória. Nestes mesmos autos fi cou referido tal fato (testemunho 

ele fl. 395), tema que foi afastado cio exame elas in~ âncias ordinárias 

por mera questão formal, mas que serve também para a ponderação 

ela melhor solução". 



bém, as obrigações, seus pontos de reciprocidade, 

a relevância do.s compromissos assumidos ante a 

expectativa dos contratantes . 

A síntese conclusiva de Maurício Rios Jr. na II 

Jornada de Direito Civil da Esmaf bem salienta 

a necessidade de ponderar todos os elementos e 

circunstâncias do contato e de seu cumprimento 

em todo o processo contratual, para a incidência 

da Teoria do Adimplemento Substancial, interfe

rindo na estrutura do contratado: 

"a) o reconhecimento factual da substanciali

dade do adimplemento, assim considerado aquele 

que se encontra bem próximo da integralidade, 

torna abusivo o exercício do direito de resolução 

com base em inadimplemento inexpressivo, res

tando ao credor a pretensão de cobrança e/ou in

denização; b) a constatação da substancialidade 

do pagamento está a cargo da prudente avaliação 

do magistrado acerca dos fatos postos sob sua 

apreciação, devendo-se levar em consideração, 

além de um pagamento muito próximo da in

tegralidade, as peculiaridades do caso concreto 

reveladoras da boa-fé objetiva do devedor, sem 

se perderem de vista, ainda, as demais cláusulas 

abertas gasalhadas pelo nosso Código Civil, tais 

como a função social do contrato, o princípio da 

eticidade, etc.; c) o afastamento dessa linha de 

raciocínio mediante a utilização de critérios ma

temáticos genéricos para a definição do que vem 

ser adimplemento substancial é desaconselhável, 

podendo resultar em um incentivo ao calote e no 

aumento da taxa de juros dos contratos de finan

ciamento, no que se reverteria em detrimento dos 

bons consumidores; d) finalmente, a aplicação da 

Teoria do Adimplemento Substancial independe 

de justa causa para o inadimplemento" (RIOS 

JR., 2012, p. 326). 

Vale para a aplicação concreta das decorrên

cias da Teoria do Adimplemento Substancial o 

mesmo que vale para os contratos em geral, nos 

termos em que, com amplitude geral, já expôs 

Luiz Edson Fachin: 

"Aos contratos em geral se impõem os limites 

da função social, que passa a ser o sentido orien

tador da liberdade de contratar, pilar e espelho 

da sociedade brasileira contemporânea. Novos 

tempos traduzem outro modo de apreender tra

dicionais institutos jurídicos. Não se trata de ani

quilar a autonomia privada, mas sim de superar 

o ciclo histórico do individualismo exacerbado, 

substituindo-o pela coexistencialidade. Quem 

contrata não mais contrata apenas com quem 

contrata , eis aí o móvel que sinaliza, sob uma 

ética contratual contemporânea, para a solida

riedade socia l. Probidade e boa-fé são princípios 

obrigatórios nas propostas e negociações prelimi

nares, na conclusão do contrato, assim em sua 

execução, e mesmo depois do término exclusi

vamente formal dos pactos. Desse modo, quem 

contrata não mais contrata tão só o que contrata, 

via que adota e oferta um novo modo de ver a re

lação entre contrato e ordem pública" (FACHIN, 

2008, p. 24). 

Afinal, no ensinamento sempre apropriado de 

Tércio de Sampaio Ferraz, o Direito 

"não nasce da pena do legislador. Contudo, 

a decisão do legislador, que não o produz, tem 

a função importante de escolher uma possibi

lidade de regulamentação do comportamento 

em detrimento de outras que, apesar disso, não 

desaparecem do horizonte da experiência jurí

dica, mas firma aí, presentes à disposição, toda 

vez que uma mudança se faça oportuna ( ... ]. 

Ora, essa situação modifica o status científico da 

Ciência do Direito, que deixa de se preocupar 

com a determinação daquilo que materialmente 

sempre foi Direito com o fito de descrever aqui

lo que, então, pode ser direito (relação causal), 

para ocupar-se com a oportunidade de certas de

cisões, tendo em vista aquilo que deve ser direi

to (relação de imputação). Neste sentido, o seu 

problema não é propriamente uma questão de 

verdade, mas ele cleciclibiliclacle" (FERRAZ JR., 

2014, p. 44). ■ 
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