
249 
 

A TEORIA DO INADIMPLEMENTO EFICIENTE (EFFICIENT BREACH 

THEORY) E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

Bernardo Salgado
1
 

 

 

SUMÁRIO: Introdução; – 1. Conceito; – 2. As críticas quanto às premissas 

em que a teoria está apoiada; – 3. Interação da efficient breach theory 

com o direito brasileiro; – 4. Conclusão. 

 

 

Introdução 

 

A importação de institutos jurídicos de ordenamentos 

estrangeiros é tarefa delicada. Os institutos encontram sua 

racionalidade no sistema em que se inserem e são forjados, em larga 

medida, como produto da cultura de um determinado povo. Se já se 

revela antiga a noção de que o Direito exprime, a um só tempo, a 

história e a identidade de uma nação, é certo também que as peças que 

o compõem têm de ser lidas sob o influxo dos valores e fundamentos 

que marcam cada ordenamento.  

O cuidado há de ser ainda maior quando o exame deita sobre a 

viabilidade de transplantar noções características de sistemas romanos-

germânicos para ordenamentos de origem anglo-saxã, ou vice-versa. A 

despeito da paulatina aproximação dos sistemas de civil law e de 

commom law, as ainda acentuadas diferenças impõem análise ainda 

mais parcimoniosa quando da tentativa de absorver instituto 

característico de família distinta. 

É o que começa a se passar, no Brasil, com o efficient breach, 

instituto de origem norte-americana que se apresenta como uma das 
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mais marcantes expressões da aplicação da escola da análise econômica 

no campo do direito contratual. Traduzido pela recente literatura 

brasileira como quebra ou inadimplemento eficiente do contrato, o 

efficient breach já é há algum tempo debatido nos Estados Unidos, e lá 

tem encontrado campo de aplicação jurisprudencial.  

Em linhas gerais, que serão pormenorizadas nas seções seguintes, 

a efficient breach theory arranca de valores inerentes à análise 

econômica do direito para, a partir daí, sair em defesa da possibilidade 

de uma das partes inadimplir o contrato se o desfazimento do vínculo 

lhe for economicamente eficiente e proveitoso, sem causar prejuízos à 

contraparte. Este artigo se dedica, portanto, a analisar a aplicabilidade 

do efficient no Brasil, e bem assim a medida em que interage com 

regras, princípios e valores do ordenamento jurídico brasileiro.  

Para alcançar esse propósito, a apresentação estará estruturada 

da seguinte forma: na primeira seção serão expostos a origem, o 

conceito e as maneiras de manifestação do inadimplemento eficiente; 

na segunda, serão elencadas as críticas que, mesmo dentro do sistema 

norte-americano, têm sido endereçadas ao instituto, em demonstração 

de que, no próprio sistema em que foi cunhado, não parece haver 

entendimento uníssono quanto à possibilidade de aplicação; e a terceira 

seção, por último, será presidida pelo propósito de examinar a 

compatibilidade do efficient breach com regras e princípios específicos 

do direito brasileiro. 

 

 Conceito 

 

Pense-se na seguinte hipótese: o dono de uma pequena fábrica 

de capas solares para carros celebra contrato em que vende 500 capas a 

uma concessionária pelo preço unitário de R$ 20,00. O custo de 

produção que o vendedor suporta, por capa, é de R$ 10,00, cifra que 

proporciona lucro total de R$ 5.000,00 na operação (500 x R$ 10,00 

de lucro por cada produto).  

No entanto, pouco após celebrar o contrato com a 

concessionária, o dono da fábrica recebe oferta de compra das mesmas 
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500 capas ao preço de R$ 50,00 cada, e não de R$ 20,00, totalizando 

R$ 25.000,00 por todos os produtos.  

Sua pequena estrutura não lhe permite assumir os dois contratos 

de uma só vez. E o vendedor sabe, por outro lado, que eventual 

inadimplemento do ajuste celebrado com a concessionária que fez a 

primeira proposta acarretaria, para essa última, prejuízo de R$ 10,00 

por unidade de capa que a compradora combinou adquirir – porque, por 

exemplo, a concessionária, em vez de R$ 20,00, precisará pagar pelo 

menos R$ 30,00 por unidade para que possa comprar os mesmos 

produtos, de igual qualidade, com outro fabricante.  

O dono da pequena fábrica resolve, então, inadimplir 

deliberadamente o contrato celebrado com a primeira contratante e, em 

vez de devolver os R$ 10.000,00 pagos pela aquisição das 500 capas 

(500 x R$ 20,00), dispõe-se espontaneamente a pagar à compradora o 

valor de R$ 15.000,00, suficiente para que a concessionária efetue a 

compra das mesmas 500 capas com outro vendedor pelo preço de R$ 

30,00 e, assim, não suporte nenhum prejuízo.  

Tomadas todas as contas, percebe-se que a opção por inadimplir 

o contrato é matematicamente benéfica ao vendedor, mesmo após pagar 

à compradora R$ 5.000,00 a mais que os R$ 10.000,00 recebidos pela 

aquisição dos produtos.  

Veja-se: o segundo contrato que foi oferecido ao dono da fábrica, 

de compra das 500 capas pelo preço de R$ 50,00 por unidade, tem 

aptidão para proporcionar ao vendedor um lucro global de R$ 

20.000,00, na medida em que, abatendo-se os R$ 10,00 de custo que 

suporta para a produção de cada unidade, sobrarão ainda os 

mencionados R$ 20.000,00 (500 x R$ 40,00 de lucro por capa).  

Nessa perspectiva, enquanto na primeira operação de compra e 

venda o pequeno fabricante recolheria um lucro total de R$ 5.000, na 

segunda, ainda se for abatida a indenização que voluntariamente pagou 

à concessionária após inadimplir o primeiro contrato, auferirá lucro de 

R$ 15.000,00 (equivalentes à subtração dos R$ 20.000,00 menos os R$ 

5.000,00 de indenização). 
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Em síntese, tem-se que a opção do dono da fábrica de 

descumprir o primeiro negócio é, a um só tempo, benéfica para si e 

insuscetível de causar prejuízos financeiros à concessionária que teve o 

contrato inadimplido. O vendedor fica em situação melhor e a 

compradora originária não sai da equação em situação pior.  

Os partidários da análise econômica do direito afirmam que, 

numa situação como essa, caracteriza-se o inadimplemento eficiente do 

contrato, ou o efficient breach. Em linhas gerais, explicam que haverá 

determinadas ocasiões em que inadimplir o contrato será tão lucrativo 

para uma das partes que ela estará habilitada a descumprir o ajuste e 

compensar a contraparte com quem celebrou o negócio.  

O descumprimento contratual, então, não deixará nenhuma das 

duas partes em situação pior que estaria se o contrato tivesse sido 

regularmente cumprido:
2
 aquele que tem a iniciativa de descumprir se 

beneficia do inadimplemento, mas, da mesma forma, indeniza o sujeito 

com quem contratou e não o deixa em um estado que possa ser tido por 

prejudicial quando comparado com o lugar em que as partes chegariam 

se tivesse sido cumprido o programa estabelecido.  

Em termos simples, portanto, o efficient breach fica configurado 

quando o inadimplemento é financeiramente benéfico a um dos 

contratantes e, ao mesmo tempo, não se revela prejudicial ao co-

contratante, que deixará a relação integralmente indenizado.
3
  

 
2
 SCALISE JR., Ronald. Why no efficient breach in civil law?, The American Journal of 

Comparative Law, v. 55, n. 4, 2007, p. 722. 

3
 Na definição de José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins, “a efficient breach theory 

diz que a quebra de um contrato é eficiente e desejável se o ganho da parte culpada pela 

inadimplência excede seu lucro esperado com o adimplemento, além de exceder os gastos 

que tem com a compensação pelas perdas e danos da parte contrária. Após todas as 

operações, ninguém fica em situação pior que a anterior e ao menos uma das partes se 

encontra em situação melhor” (MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Reflexões 

sobre a incorporação da teoria da quebra eficiente (efficient breach theory) no direito civil 

brasileiro. In: TEPEDINO, Gustavo et al. (Coord.). Anais do IV Congresso do Instituto 

Brasileiro de Direito Civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 94). Confira-se, também, a 

definição apresentada por Cláudia Haidamus Perri: “Em algumas situações, o 

inadimplemento do contrato pode colocar o devedor em uma situação melhor do que ficaria 

se o cumprisse, ou seja, em algumas hipóteses o inadimplemento pode ser mais benéfico 

para o devedor. Em outras palavras, se os custos a serem suportados pelo devedor com o 

cumprimento do contrato forem maiores que os custos que tiver de suportar com as 

consequências do seu inadimplemento (todos os consectários financeiros e morais, acima 
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Segundo defendem os partidários da teoria, nessas hipóteses o 

descumprimento não somente não deve ser reprimido, como deveria 

ser, inclusive, estimulado pelo direito.
4
 O excedente financeiro 

produzido como resultado da quebra contratual reverteria em favor da 

economia e evitaria o desperdício de recursos, fenômeno que desborda 

do campo de interesses apenas dos contratantes e passar a importar, em 

rigor, a toda a sociedade. 

Ao defender a autorização para o inadimplemento nessas 

ocasiões, a teoria do efficient breach, por lógica, desaconselha a adoção 

da execução específica como remédio para descumprimentos 

contratuais. Conceder ao credor a possibilidade de executar a prestação 

eliminaria a possibilidade de o devedor optar livremente pelo 

inadimplemento do contrato seguido do pagamento de indenização.  

Recomenda-se, por isso, a utilização do parâmetro dos 

expectation damages em situações de inadimplemento.
5
 Os expectation 

damages – que equivaleriam, no Brasil, ao pagamento de indenização 

pelos danos emergentes e lucros cessantes – funcionariam como 

remédio suficiente para compensar o credor e, ainda, viabilizar as 

quebras eficientes dos vínculos, a partir do momento em que tiram do 

campo de disponibilidade do sujeito ativo da relação obrigacional a 

opção de executar compulsoriamente o vínculo. 

Foi, aliás, justamente em meio à discussão sobre os remédios a 

serem empregados nas hipóteses de descumprimento contratual que a 

teoria ganhou seu berço no direito norte-americano. Seus adeptos 

defendiam que, dentre os três possíveis critérios de indenização a serem 

utilizados diante de uma situação de inadimplemento – reliance 

 
mencionados), o inadimplemento será considerado eficiente” (PERRI, Cláudia Haidamus. 

Aplicação da teoria do inadimplemento eficiente aos contratos nacionais. 2017. 212p. Tese 

(Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), São 

Paulo). 

4
 “The theory of efficient breach […] holds that if a promisor would gain more from 

breaching the contact, even after payment of expectation damages, than the promise would 

lose breach is efficient and for that reason should be encouraged” (EISENBERG, Melvin A. 

Actual and Virtual Specific Performance, the Theory of Efficient Breach, and the 

Indifference Principle in Contract Law. California Law Review, v. 93, n. 4, 2005, p. 977). 

5
 KLASS, Gregory. Efficient breach. Oxford University Press, 2014, p. 362. 
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interest, restitution interest e os expectation damages
6
 –, apenas a 

adoção dos expectation damages otimizaria a maximização do bem-estar 

social.
7
  

Dizia-se, à época, que, adotando-se o padrão dos danos pela 

expectativa, garante-se indenização plena ao credor da prestação e se 

viabiliza que só haja o cumprimento do contrato pelo devedor se o 

adimplemento não significar o desperdício de recursos. Caso o 

descumprimento do programa contratual se apresente como alternativa 

economicamente mais benéfica, bastará que o contratante indenize 

plenamente a outra parte – resultado a que se chega quando usado o 

padrão dos expectation damages, mas não quando empregadas as balizas 

do reliance interest e do restitution interest – e assim se libere do 

vínculo.  

O dever de cumprir um contrato, sob essa perspectiva, não 

significaria nada além da constatação de que o contratante deve 

indenizar as perdas e danos caso deseje inadimplir.
8
 Contrariamente à 

ideia que vigora desde a Roma antiga a respeito dos laços que unem duas 

partes contratantes, o contrato, dentro da teoria do efficient breach, é 

visto como fonte de duas obrigações alternativas postas à disposição do 

devedor: adimplir ou indenizar. Inadimplir é uma opção, e conceitos 

relacionados à culpa ou ao dolo de uma parte contratante seriam 

 
6
 Cabe explicar que, em linhas gerais, o parâmetro do reliance interest confere à parte 

prejudicada o direito de cobrar indenização pelas despesas que suportou sob a confiança de 

que o contrato seria cumprido. A baliza do restitution interest, por sua vez, confere à parte 

lesada o direito à restituição de eventuais valores que tenha antecipado à contraparte para 

viabilizar a execução do contrato. E, por último, a adoção do parâmetro do expectation 

damages lhe confere o direito a reclamar indenização pelos ganhos que auferiria com a 

celebração do negócio, caso tivesse sido regularmente executado. Também assim: 

MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Reflexões sobre a incorporação da teoria 

da quebra eficiente (efficient breach theory) no direito civil brasileiro, cit., p. 95. 

7
 “The simplest version of the theory recommends expectation damages because 

expectation damages give parties a reason to perform when and only when performance 

will increase overall social welfare” (KLASS, Gregory. Efficient breach, cit., p. 364). 

8
 “The duty to keep a contract at common law means a prediction that you must pay 

damages if you do not keep it — and nothing else” (HOLMES, Oliver Wendell. The path 

of the law. Harvard Law Review, 457, 1897). 
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insignificantes e inúteis para a doutrina contratual quando pensados em 

termos exclusivamente morais.
9
  

É possível perceber, a essa altura, que toda a ratio por trás da 

teoria do efficient breach conecta-se com a noção de eficiência 

econômica, elementar para a economia e para a escola da análise 

econômica do direito.  

Oriunda dos Estados Unidos, mais precisamente das 

Universidades de Chicago e Yale,
10

 a escola da análise econômica tem 

por objeto principal a “aplicação do instrumental analítico e empírico 

da economia, em especial da microeconomia e da economia do bem-

estar social, para se tentar compreender, explicar e prever as 

implicações fáticas do ordenamento jurídico, bem como a lógica 

(racionalidade) do próprio ordenamento”.
11

 Cuida-se, pois, da adoção 

de técnicas, conceitos e noções centrais da economia no exame e 

aplicação das normas jurídicas, como outrora definido por Richard 

Posner, um dos precursores do movimento.
 12

 

Dentro da análise econômica, em meio aos critérios propostos 

para medir a eficiência das operações, o mais conhecido deles é o 

 
9
 POSNER, Richard A. Let us never blame a contract breaker. Michigan Law Review, v. 

105, n.8, 2009, p. 1.349. 

10
 SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é pesquisa em direito e economia? Cadernos Direito 

GV, v. 5, n. 2, mar. 2008, p. 12. 

11
 GICO JR., Ivo. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Revista de 

Direito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 47, jan. 2010. Esclareça-se que a análise 

econômica do direito se subdivide, atualmente, em duas matrizes: a análise econômica 

positiva e a análise econômica normativa. Como explica Marloz Tomazette, “a análise 

positiva, dentro da análise econômica do direito, procura usar a economia para dizer como 

as coisas são no direito, ou para prever como as coisas irão acontecer. Ela não se preocupa 

como as coisas deveriam ser. Nesta linha de entendimento, tenta-se explicar, com o auxílio 

dos métodos econômicos, a atual estrutura do direito, sem se preocupar com o futuro do 

direito. [...] De outro lado, na análise normativa, as regras jurídicas que já existem são 

avaliadas, propondo-se novas normas jurídicas em função da sua eficiência econômica. Neste 

tipo de análise, não se usa a eficiência como uma teoria para explicar com as regras surgiram, 

mas usa-se a eficiência como um fundamento para propor como as regras devem ser. 

Acredita-se na necessidade de uma permanente intervenção legal para corrigir as distorções 

de atuação dos sujeitos de direito” (TOMAZETTE, Marlon. A viabilidade da análise 

econômica do direito no Brasil. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 75, jul./ago. 

2007, p. 180). 

12
 POSNER, Richard. The economic approach to law. Texas Law Review, v. 53, 1975, p. 

759. 



256 
 

critério de eficiência de Pareto, segundo o qual determinada operação 

poderá ser considerada eficiente se, como efeito dela, pelo menos uma 

das partes sair em situação melhor e a outra não deixar o negócio em 

situação pior.
13

 A eficiência que marca o efficient breach atenderia tanto 

ao critério de Pareto, como também ao de Kaldor-Hicks, desenvolvido 

posteriormente, e pautado sobre a mera possibilidade de compensação 

potencial do contratante prejudicado como critério para considerar 

eficiente o inadimplemento.
14

 

Em suma, pois, fato é que a eficiência econômica desponta como 

valor central para a teoria do efficient breach, radicada profundamente 

nas ideias subjacentes à utilização do método econômico para a avaliação 

das instituições jurídicas. Defende-se, com ênfase, que a eficiência deve 

assumir papel normativo central no que respeita ao direito contratual. 

Diante das premissas de que todo contrato é celebrado tendo em vista 

a realização de uma função econômica e ninguém contrata pelo simples 

prazer de trocar declarações de vontade, os adeptos ao movimento 

defendem ser “bastante razoável analisar o fenômeno contratual tendo 

em vista o critério de eficiência como um vetor normativo 

preponderante”.
15

 A teoria do inadimplemento eficiente estaria, 

portanto, perfeitamente alinhada com a razão fundamental para a 

celebração de qualquer contrato, e daí por que teria de ser prestigiada 

dentro da doutrina do direito contratual. 

 
13

 “A Pareto improvement (named after the italian economist Vilfredo Pareto) is a change 

in circumstances that renders at least one party better off than he was in a previous situation 

without rendering the other party worse off” (SCALISE JR., Ronald. Why no efficient 

breach in civil law? The American Journal of Comparative Law, v. 55, n. 4, 2007, p. 725, 

nota 15). 

14
 Sobre o critério de eficiência de Kaldor-Hicks, confira-se: “Diante da insuficiência do 

critério do ótimo de Pareto, desenvolveu-se outro critério, o da superioridade paretiana 

potencial ou critério de Kaldor-Hicks, pelo qual uma situação é superior a outra se a melhora 

produzida é capaz de compensar a piora produzida por outro lado. Uma situação seria 

eficiente quando representasse uma maximização da riqueza agregada, os ganhos para um 

seriam suficientes para compensar as perdas de outro. Trata-se de uma compensação 

potencial, pois a compensação daquele que perdeu não precisa realmente acontecer” 

(TOMAZETTE, Marlon. A viabilidade da análise econômica do direito no Brasil, cit., p. 

179). 

15
 PRADO FILHO, José I. F. A. A teoria do inadimplemento eficiente (efficient breach 

theory) e os custos de transação. UC Berkeley Latin American Caribean Law and 

Economics Association Annual Papers, 2007, p. 4-5. 
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É de se mencionar, ainda quanto ao conceito, que para a efficient 

breach theory a configuração do inadimplemento eficiente não está 

limitada às hipóteses em que o devedor recebe oferta mais alta pelo 

bem que compõe o objeto do contrato anteriormente celebrado, tais 

como a exemplificada linhas atrás.  

O efficient breach também se manifestaria, por exemplo, 

quando o custo para a execução do contrato superar as estimativas de 

ganho que dele se esperava. Naquele mesmo exemplo da venda das 

capas solares, se o dono da pequena fábrica tiver calculado mal as 

despesas de execução e apurar que o custo ultrapassa, com sobra, o valor 

que virá a ser pago pela concessionária, é possível que seja 

matematicamente benéfico inadimplir e indenizar, em vez de empenhar 

os esforços numa operação já fadada ao fracasso financeiro.
16

 

 

 Críticas quanto às premissas em que a teoria está apoiada 

 

Antes de examinar a compatibilidade do inadimplemento 

eficiente com o ordenamento jurídico brasileiro, importa expor as 

críticas dirigidas ao efficient breach mesmo nos próprios Estados 

Unidos, país em que foi desenvolvida e no qual a análise econômica 

 
16

 Juliana Tiemi Mizumoto Akaishi cataloga em três itens as possíveis manifestações do 

inadimplemento eficiente, nos seguintes termos: “Tendo X e Y celebrado contrato por meio 

do qual X se comprometia a fornecer determinado bem a Y, o rompimento contratual seria 

eficiente, nas seguintes hipóteses: a) Oferta mais alta: antes de X entregar o bem, Z oferece 

preço maior pelo mesmo bem. A solução mais eficiente, pois permite maior ganho líquido 

às partes, será X romper o contrato com Y, compensá-lo, e entregar o bem a Z; b) Incerteza 

quanto aos custos de produção: quando da celebração do contrato, X estimou o preço do 

bem, pois não tinha certeza do custo para sua produção. Pouco antes do início da produção, 

X percebe que o custo de produção será superior que o preço estipulado no contrato. A 

medida mais eficiente seria, portanto, o rompimento do contrato, já que seu cumprimento 

resultaria perda em função da diferença entre o valor do custo e o preço do bem; e c) 

Incerteza quanto ao valor do adimplemento para o agente: o adimplemento contratual 

somente trará benefício a Y se ocorrerem determinados fatores, estranhos à atuação das 

partes e imprevisíveis ex ante (i.e. a encomenda de uma máquina que elevará a produção 

da fábrica e que será absolutamente desnecessária se houver queda na demanda). Se essa 

situação não se concretizar, o pagamento do preço sem benefício futuro seria medida 

ineficiente, sendo preferível a quebra contratual” (AKAISHI, Juliana Tiemi Mizumoto. 

Quebra eficiente de contratos bilaterais e a teoria dos incentivos. Economic Analysis of Law 

Review, v. 1, n. 2, jul./dez. 2010, p. 243). 
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encontra terreno mais propício de aplicação. Essas críticas formuladas 

por autores norte-americanos não constituem obstáculos 

especificamente legais; revelam, sobretudo, erros de premissa sobre os 

quais a teoria do inadimplemento eficiente se apoia, além de barreiras 

principiológicas e até morais que terminam por ser desconsideradas 

pelos que a defendem. 

Sempre citada, a desconsideração dos custos de transação 

aparece como a primeira das objeções. Os custos de transação englobam 

todos os custos incorridos pelas partes nas transações que celebram, 

derivados ou impostos pelo conjunto de medidas necessárias para 

realizar uma determinada operação, e ainda que não estejam 

representados por dispêndios financeiros propriamente ditos.
17

  

Envolvem, v.g., despesas com pesquisas relacionadas ao 

contratante com quem se pretende celebrar o contrato; esforço com a 

procura comparativa de bens e preços; a segurança que se espera 

alcançar quanto ao adimplemento da prestação contratada; despesas 

com assessoramento e preparação dos instrumentos contratuais; 

despesas de inspeção no curso da relação contratual; gastos 

experimentados para buscar o cumprimento judicial do ajuste; e daí em 

diante.
18

 

A propósito dos custos de transação, alega-se, em primeiro lugar, 

que a teoria do efficient breach não leva em conta a forma pela qual, 

após o inadimplemento, as partes chegam ao pagamento da indenização. 

No mundo real, esse pagamento só tende a acontecer depois de 

deflagrado um litígio, que consome recursos tanto das partes, quanto da 

própria máquina judiciária, proporcionando desperdício de valores que, 

noutra conjuntura, contribuiriam para a maximização do bem-estar 

social.
19

 Os custos suportados pelas partes não raro tornam ineficientes 

 
17

 STAJN, Raquel. A incompletude do contrato de sociedade. Revista de Direito Mercantil, 

n. 131, jul./set. 2003, p. 8. 

18
 “These operations are often extremely costly, sufficiently costly at any rate to prevent 

many transactions that would be carried out in a world in which the pricing system worked 

without cost” (COASE, Ronald. The Problem of Social Cost. Journal of Law and 

Economics, v. 3, 1960, p. 15). 

19
 “The simple theory offers no account of how it is that breaching parties come to pay 

expectation damages. In the real world, payment often happens only after litigation or 
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inadimplementos que só em um mundo hipotético de inexistência de 

custos poderiam ser reputados verdadeiramente eficientes.  

Ainda quanto aos custos de transação, também se pondera, em 

segundo lugar, que, num cenário macro, a priorização das regras de 

indenização no lugar da autorização à execução específica conduz ao 

encarecimento global das relações negociais. Esse seria um efeito, 

principalmente, da elevação das despesas de confiança, pesquisa e 

elaboração de instrumentos contratuais. Afinal, diante da autorização 

para o devedor desvincular-se da relação sem cumprir a prestação, os 

contratantes interessados na execução específica precisariam redobrar a 

cautela na seleção do contratante e na preparação dos instrumentos 

negociais.
20

 

Outro equívoco de premissa na construção da teoria do 

inadimplemento eficiente está na suposição de que as partes 

contratantes possuem sempre informações perfeitas e completas a 

respeito de todos os aspectos da relação contratual, incluindo-se dados 

que interessam prioritariamente à parte contrária.  

A verdade é que o cálculo da eficiência da quebra não prescinde 

do conhecimento profundo sobre os efeitos que o rompimento do 

contrato projetará sobre o patrimônio do co-contratante, e essa 

completude de informações é raramente uma realidade. Na maior parte 

das situações, contratantes não têm condições de avaliar, na íntegra, os 

aspectos que interessam à definição da eficiência ou ineficiência do 

 
private settlement, which consume judicial and party resources that might otherwise be 

used to increase social welfare. Because litigation and settlement costs are deadweight 

losses, they can render an otherwise efficient breach socially inefficient. Litigation and 

settlement costs can also destroy the efficient incentives expectation damages would 

otherwise create” (KLASS, Gregory. Efficient breach, cit., p. 368-369). 

20
 “Embora idealizadas como redutoras de custos de transação, as regras de indenização que 

permitem ao devedor romper unilateralmente o contrato acabam por gerar, de fato, 

transações mai caras; é por essa razão que elas apresentam um desempenho pior do que 

regras de performance específica. No geral, parece possível presumir que a adoção do 

cumprimento específico como regra padrão contra o inadimplemento contratual levará a 

economias de custos de transação ex ante” (PRADO FILHO, José I. F. A. A teoria do 

inadimplemento eficiente (efficient breach theory) e os custos de transação, cit., p. 16). 



260 
 

inadimplemento contratual,
21

 circunstância que também reduz, em 

grande escala, o campo de aplicação da teoria.  

Sob essa mesma perspectiva de demonstração de que a efficient 

breach theory pressupõe cenários inconciliáveis com a realidade do 

tráfego negocial, alerta-se que as regras legais sobre os remédios para o 

descumprimento muitas das vezes não se afiguram decisivas para a 

escolha entre adimplir ou inadimplir. Reputação de mercado e 

possibilidade de celebrar novo contrato com a mesma parte são dois 

exemplos de considerações que podem dar mesmo a um “imoral e 

egoísta maximizador racional de utilidade razões extralegais para 

adimplir”.
22

  

Por isso, defender a utilização de um remédio específico – os 

expectation damages – sob a crença de que a medida estimularia o 

cumprimento somente quando o adimplemento se revelasse benéfico à 

maximização do bem-estar social encerraria, para os críticos, também 

uma falsa suposição. 

Tem-se igualmente criticado, com razão, a crença de que os 

remédios legais representam um substituto perfeito para o direito que 

asseguram.  

Os remédios, na sua ontologia mesmo, não se prestam a assumir 

o papel de substitutos dos direitos. Ao contrário, funcionam, 

primeiramente, como maneira de assegurar que os direitos criados pela 

celebração dos contratos serão efetivamente satisfeitos, e na forma 

como foram previstos. Funcionam, noutras palavras, como espécie de 

elementos de reforço da relação obrigacional. Oliver Wendell Holmes 

estaria, assim, flagrantemente equivocado quando dissera que “o dever 

de cumprir um contrato na common law significa a previsão de que se 

deve pagar perdas e danos caso o dever não seja cumprido – e nada 

mais”.
23

  

 
21

 MARTINS, José Eduardo Figueiredo de Andrade. Reflexões sobre a incorporação da 

teoria da quebra eficiente (efficient breach theory) no direito civil brasileiro, cit., p. 98. 

22
 KLASS, Gregory. Efficient breach, cit., p. 369, em tradução livre. 

23
 HOLMES, Oliver Wendell. The path of the law. Harvard Law Review, cit., em tradução 

livre. 
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Uma vez que não servem como substitutos perfeitos dos direitos 

que tutelam, remédios previstos para a hipótese de inadimplemento não 

devem ser postos lado a lado das prestações, como se oferecessem ao 

devedor obrigação alternativa, em que uma das possibilidades seria a de 

descumprir e remediar.
24

 

Crítica contundente às premissas também se extrai daquilo que, 

no Restatement Second of Contracts, vem denominado de violação à 

noção de santidade do contrato e à resultante obrigação moral de honrar 

as promessas estabelecidas.
25

 Gregory Klass assinala, com relação a esse 

ponto, que promessas contratuais criam para as partes, antes de tudo, 

uma obrigação moral de cumprir a palavra empenhada, e não uma 

obrigação de adimplir apenas se o adimplemento for economicamente 

eficiente, oferecendo-lhes carta branca para descumprir e indenizar.  

Inadimplementos eficientes permanecem sendo 

inadimplementos e, portanto, atos ilícitos. Daí por que a efficient 

breach theory recomendaria a adoção de atitudes que, no lugar de 

valorizar, o Direito deveria condenar.
26

 Indenizações não apagam o erro 

que inadimplementos representam.
27

 

 Interação da efficient breach theory com o direito brasileiro 

As objeções que a teoria do inadimplemento eficiente recebe no 

direito norte-americano não são suficientes para obstar por completo a 

 
24

 “Stated in a phrase, the weakness of Holmes’s approach lies in its conclusion that the 

remedy provides a perfect substitute for the right, when in truth the purpose of the remedy 

is to vindicate that right, not to replace it” (FRIEDMANN, Daniel. The efficient breach 

fallacy. The Journal of Legal Studies, v. 18, n. 1, jan. 1989, p. 1). 

25
 “[The efficient breach theory’s] focus on the pecuniary aspects of breach fails to take 

account of notions of the sanctity of contract and the resulting moral obligation to honor 

one’s promises. The analysis of breach of contract in purely economic terms assumes an 

ability to measure value with a certainty that is not often possible in the judicial process. 

The analysis also ignores the ‘transaction costs’ inherent in the bargaining process and in the 

resolution of disputes, a defect that is especially significant where the amount in 

controversy is small” (Restatement Second of Contracts). 

26
 KLASS, Gregory. Efficient breach, cit., p. 367. 

27
 “Damage payments might track or satisfy those obligations. They do not, however, make 

the wrong of breach go away, even if the promisee is fully compensated. Promissory 

obligations are about more than ensuring that the promisee achieves a certain level of 

welfare. They are about trust and moral authority. Post-breach redistribution does nothing 

to undo the moral wrong of breach” (KLASS, Gregory. Efficient breach, cit., p. 368). 
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sua aplicação. A grande difusão da escola da análise econômica e o 

apreço que aquele ordenamento guarda pela eficiência financeira fazem 

com que muitos permaneçam militando em favor da teoria, propondo 

correções e remodelações para os obstáculos apontados pelos críticos.
28

  

Não obstante, independentemente do que se passa no país 

vizinho, dá-se agora um passo adiante no estudo para, já apresentado o 

perfil geral do instituto, apurar se a teoria do inadimplemento eficiente 

é compatível com o ordenamento jurídico brasileiro. Convém aquilatar, 

em especial, se as regras e princípios incidentes sobre as relações 

contratuais no Brasil toleram a autorização a que uma das partes 

descumpra voluntariamente o contrato, liberando-se do vínculo 

mediante o pagamento de indenização à parte contrária.  

A análise aqui desenvolvida é, essencialmente, normativa, e não 

preditiva. Avalia-se se as regras e princípios autorizam, ou não, o 

inadimplemento eficiente, e em que medida interagem com os cânones 

fundamentais da teoria desenvolvida no direito norte-americano. 

Porém, uma vez alcançada – como se demonstrará – a conclusão pela 

impossibilidade de importação da efficient breach theory, isso não 

significa, como consectário necessário, que na realidade do tráfego 

negocial não haja contratantes que optem por inadimplir e indenizar. 

Na vida prática, embora seja reprimido pelo ordenamento, o ilícito 

acaba, ainda assim, sendo um caminho que o sujeito pode 

voluntariamente escolher seguir. Caberá descortinar como o direito 

brasileiro reage a essa situação, tarefa que será desenvolvida ao final 

desta seção. 

De fato, ao lado das objeções formuladas pelos críticos 

estadunidenses, são múltiplas as barreiras que o ordenamento jurídico 

nacional oferece à aplicação da efficient breach theory, e elas variam 

entre obstáculos decorrentes de regras e obstáculos decorrentes de 

princípios. Comecemos pelas regras. 

Primeiro obstáculo. Ao contrário do que se passa nos Estados 

Unidos, o remédio preferencial que o direito brasileiro outorga ao 

 
28

 É o que se observa, v.g., no trabalho de KLASS, Gregory. Efficient breach. Oxford 

University Press, 2014. 
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contratante prejudicado pelo inadimplemento, nas hipóteses em que 

ainda não tenha desaparecido o interesse útil na prestação e a sua 

execução ainda se revele possível, é o da execução específica.
29

  

Concede-se ao credor o direito de exigir do devedor o 

cumprimento exatamente daquilo a que se obrigou,
30

 e somente quando 

não for possível satisfazer coativamente a prestação, ou então o credor 

optar por seguir a via indenizatória, é que o devedor poderá deixar de 

cumpri-la, pagando perdas e danos.
31

  

Em última análise, essa é uma regra que abate em cheio a 

tentativa de transplantar para o ordenamento brasileiro o efficient 

breach. Se a execução específica é a regra, tira-se do devedor a 

possibilidade de preterir o cumprimento em prol do pagamento de 

indenização. Ronald Scalise Jr. chega a afirmar que a utilização da 

execução específica como regra representa barreira suficiente, por si só, 

a impedir o reconhecimento da teoria por julgadores filiados a sistemas 

de civil law.
32

 

Segundo obstáculo. A diferença que existe entre as formas de 

cálculo da indenização nos sistemas norte-americano e brasileiro 

também surge como obstáculo. Nos Estados Unidos vigora a ideia de 

que as perdas e danos decorrentes do inadimplemento do contrato 

 
29

 Art. 499 do CPC. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o 

requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático 

equivalente.  

30
 MARTINS-COSTA, Judith; ZANETTI, Cristiano de Souza. Responsabilidade 

contratual: prazo prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, v. 979, mai. 2017, p. 4-

5. 

31
 “A execução em natura ou específica é a que mais perfeitamente reestabelece o estado 

anterior, ou estabelece o estado que corresponde à justiça. Somente onde a execução 

específica não se pode obter, ou onde ela não satisfaz, é que se busca a execução no valor, 

ou, mais claramente, a execução forçada pela retirada e entrega do valor correspondente. 

(...) A execução em natura é, portanto, logicamente, a regra. Se a execução forçada não 

pode ser em natura, tem de ser por execução de valor” (PONTES DE MIRANDA, 

Francisco C. Tratado de direito privado. 2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, t. 25, p. 197-

198). 

32
 “First, of course, one is able to meaningfully talk in terms of ‘efficient’ and ‘inefficient’ 

breaches when the remedy for breaching a contract is that of damages. [...] Civil law 

systems, on the other hand, prefer specific performance, and this alone would seem to be 

a sufficient barrier to recognition of the theory of efficient breach by the civil law scholar 

or judge, at least unless he were willing to reject his system’s preferred theory for remedying 

a breach” (SCALISE JR., Ronald. Why no efficient breach in civil law?, cit., p. 726-727). 
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ficam limitadas àquilo que ambas as partes, credora e devedora, 

poderiam razoavelmente esperar como resultado do descumprimento 

contratual. Os prejuízos indenizáveis restringem-se aos danos que, no 

momento da celebração do contrato, o réu poderia prever como 

consequência provável do inadimplemento.
33

  

Como se pode intuir, a adoção de parâmetro desse gênero 

viabiliza cálculos e projeções que, por outro lado, não são de possível 

realização em um sistema que não se apoia em semelhante regra, tal 

como o brasileiro, em que prevalece o princípio da reparação integral.
34

 

Vislumbra-se, aí, uma segunda distinção entre os sistemas que 

desfavorece a aplicação do efficient breach na realidade do direito 

nacional. 

Terceiro obstáculo. Uma terceira distinção, semelhante à 

segunda, enxerga-se na maneira como ambos os ordenamentos alocam 

os custos decorrentes de um litígio. 

Enquanto no direito estadunidense a regra é cada parte suportar 

os honorários de seus respectivos advogados e as despesas que teve com 

o processo judicial,
35

 no direito brasileiro vale a lógica segundo a qual a 

parte vencida deve, além de reembolsar as custas, pagar honorários de 

sucumbência em favor do advogado da parte vencedora. Esse modelo 

contribui para a formação de um cenário de incerteza quanto às cifras 

que terão de ser pagas pelo inadimplente como consequência da quebra, 

fenômeno que, dificultando a realização de projeções pelo devedor, 

também desestimula a opção pelo inadimplemento. 

Quarto obstáculo. Quanto aos contratos em que existe cláusula 

penal compensatória, deve-se ter em vista que a cláusula penal do 

direito brasileiro difere da liquidated damages clause (cláusula de danos 

liquidados) praticada nos Estados Unidos. 

 
33

 SCALISE JR., Ronald. Why no efficient breach in civil law?, cit., p. 738-739. 

34
 “Como a comparação entre a eficiência de uma e da outra solução depende diretamente 

da certeza de quais serão os ganhos decorrentes do cumprimento e da quebra contratual, 

havendo imprecisão, não seria possível comparar o nível de utilidade que cada uma das 

opções traria. Dessa forma, não seria possível determinar qual seria a mais eficiente” 

(AKAISHI, Juliana Tiemi Mizumoto. Quebra eficiente de contratos bilaterais e a teoria dos 

incentivos, cit., p. 244-245). 

35
 SCALISE JR., Ronald. Why no efficient breach in civil law?, cit., p. 752. 
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São duas as distinções principais. Em primeiro lugar, a liquidated 

damages clause não encontra a mesma limitação que o art. 412 do 

Código Civil brasileiro estabelece para as cláusulas penais 

compensatórias,
36

 ao prever que seu valor não pode exceder o da 

obrigação principal.  

A liquidated damages clause se reveste, por isso, de melhor 

aptidão para indenizar plenamente as perdas e danos decorrentes do 

inadimplemento, reduzindo o risco de subcompensação do credor.  

Em segundo lugar, e como ponto de afastamento ainda mais 

decisivo, no Brasil a cláusula penal constitui alternativa a benefício do 

credor, e não do devedor (art. 410 do Código Civil). Significa dizer que 

não se concede ao devedor a opção de inadimplir e pagar o valor 

estabelecido na cláusula, como se pudesse bloquear, por escolha 

exclusivamente sua, a possibilidade de o sujeito ativo da relação 

obrigacional exigir a execução específica.  

Ao contrário, se o credor desejar, poderá abrir mão da cláusula 

penal e reclamar a execução específica da prestação, em mais uma 

demonstração de incompatibilidade da sistemática da efficient breach 

theory com o ordenamento pátrio. 

Quinto obstáculo. Já há alguns anos vem ganhando espaço no 

Brasil a teoria da responsabilização do terceiro cúmplice. 

Resumidamente, tal teoria advoga pela possibilidade de atribuir 

responsabilidade ao terceiro que contribui para o inadimplemento ao 

celebrar, com o devedor, contrato incompatível com a obrigação que 

este último havia assumido em momento anterior.
37

  

A possibilidade de responsabilização do terceiro que concorre 

para o inadimplemento do contrato não somente constitui um indício 

 
36

 O fato de a liquidated damages clause não estar atrelada a um “teto” representado pelo 

valor da obrigação principal pode ser confirmada pela análise do §356 do Restatement 

(Second) of Contracts: “§ 356 Liquidated Damages and Penalties, (1) Damages for breach 

by either party may be liquidated in the agreement but only at an amount that is reasonable 

in the light of the anticipated or actual loss caused by the breach and the difficulties of 

proof of loss. A term fixing unreasonably large liquidated damages is unenforceable on 

grounds of public policy as a penalty”. 

37
 BANDEIRA, Paula Greco. Fundamentos da responsabilidade civil do terceiro cúmplice. 

Revista Trimestral de Direito Civil, v. 30, abr./jun. 2007, p. 79. 
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da intolerância do ordenamento com a lógica que guia o efficient breach, 

como também dificulta, na prática, a sua configuração. E é assim 

porque, colocado diante do risco de responsabilização futura, o terceiro 

que tem conhecimento da existência do primeiro contrato não 

oferecerá oferta mais alta com a mesma facilidade que essa espécie de 

operação se passa nos Estados Unidos, onde não vigora o mesmo regime 

de responsabilidade. Inadimplementos eficientes são desencorajados 

diante de concepções mais largas de responsabilização do terceiro pela 

interferência no regime do contrato.
38

 

Como se pode notar, esses cinco primeiros obstáculos são 

compostos ou por fatores práticos de desestímulo à configuração do 

inadimplemento eficiente, ou por regras, extraídas do ordenamento, 

que representam obstáculos à aceitação do efficient breach. 

Ainda que se parasse por aí, já seria factível afirmar que o 

ordenamento jurídico brasileiro não oferece solo fértil à teoria de matriz 

norte-americana, e desautoriza que o devedor escolha, à sua livre 

vontade, inadimplir o contrato e pagar perdas e danos.   

De toda forma, para além dos obstáculos postos na forma de 

regras, os principais óbices à importação da efficient breach theory 

conectam-se, sobretudo, com a forma de pensar o direito e, mais 

especificamente, o direito civil. São, principalmente, as divergências 

entre os valores subjacentes às escolas brasileira e estadunidense que 

tornam impensável, no ordenamento brasileiro, autorizar o 

inadimplemento ao puro argumento de eficiência econômica, como se 

esse fosse o valor central que o direito deve tutelar. No Brasil, não é. 

Se de um lado o sistema norte-americano encara a eficiência 

financeira como elemento norteador do direito contratual,
39

 o 

 
38

 “Then narrower the ambit of the tort of contractual interference, the less the tort 

discourages breaches. (…) Efficient breaches are” (SCALISE JR., Ronald. Why no efficient 

breach in civil law?, cit., p. 749). 

39
 Em comentários aos métodos centrais da análise econômica, Pietro Perlingieri critica “as 

tentativas velhas e novas orientadas a exaurir a interpretação do enunciado legislativo em 

uma avaliação exclusivamente econômica, de maneira a legitimar uma economia com função 

normativa, que imponha a própria vontade ao legislador e ao juiz; uma economia elevada a 

parâmetro vinculante de controle da própria interpretação do jurista. Uma prospectiva 

nesse sentido é criticável em si mesma, como metodologia, pela sua unilateralidade e pela 

sua substancial função individualista, materialista e conservadora, certamente em contraste 



267 
 

ordenamento brasileiro, por sua vez, tem na valorização da pessoa 

humana e no solidarismo constitucional dois de seus principais vetores.  

Acata-se, com tranquilidade, a premissa de que o elemento 

econômico deve mesmo ser considerado na avaliação das instituições 

jurídicas, especialmente quando a análise recai sobre institutos 

diretamente relacionados a interesses patrimoniais. É certo, no entanto, 

que a eficiência financeira não deve funcionar como verdadeira e 

decisiva pedra de toque para se definir o que pode e o que não pode ser 

feito em tema de direito contratual.  

Vive-se, afinal, sob a vigência de Constituição que consagra viés 

prioritariamente solidário e personalista
40

, e impõe, como consequência 

imediata, a funcionalização dos interesses patrimoniais àqueles 

existenciais, calcados na incessante salvaguarda da pessoa humana, 

conforme tem sido defendido, v.g., pela escola do direito civil-

constitucional. 

Dentro desse cenário, a autonomia privada passa a ser 

remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial,
41

 

desmentindo-se a antiga noção de que o contrato seria reduto exclusivo 

dos contratantes, disciplinado única e exclusivamente de acordo com o 

que as partes diretamente envolvidas bem entendessem.
42

  

 
com a legalidade constitucional. Há de se observar, particularmente, que a) a ação humana 

tem uma pluralidade de motivações que não podem ser reduzidas em termos econômicos e 

utilitaristas; b) o direito moderno da economia, socialmente caracterizado, servindo-se das 

técnicas, dos programas e dos controles, assim como, realisticamente, deve levar em 

consideração as leis de mercado, livre ou planificado que seja, deve também propor 

intervenções de política do direito orientadas a realizar a justiça e os valores de quem “é”, 

mas não possui; c) o método econômico na interpretação jurídica mostra-se, a rigor, 

incompatível com os institutos diretamente centrados na dignidade da pessoa humana (os 

chamados direitos da personalidade) e d) esse método descuida da verdadeira questão 

jurídica que é aquela de resolver cada fattispecie respeitando as suas peculiaridades 

subjetivas e objetivas” (PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Tradução de Maria 

Cristina de Cicco. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 63-64).   

40
 SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Uma agenda para o direito civil-

constitucional. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, v. 10, out./dez. 2016, p. 12. 

41
 TEPEDINO, Gustavo. Normas constitucionais e Direito Civil na Construção Unitária do 

Ordenamento. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, t. 3, p. 3. 

42
 Sobre o tema, confira-se: “A passagem para o Estado Social de Direito, voltado à 

solidariedade, à igualdade, ao respeito à pessoa e à promoção de sua dignidade, altera, de 

modo significativo, a atuação estatal. Reconhece-se que, em sociedades desiguais, é a 

intervenção do poder público que garante e promove a liberdade da pessoa humana. A 
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Conforme esclarece Pietro Perlingieri, com essas considerações 

a respeito da eficiência econômica não se pretende, é claro, a expulsão 

ou desconsideração do elemento patrimonial,
43

 que tem, sim, de ser 

considerado pelo direito dos contratos.
 
A divergência, pelo contrário, 

“concerne à avaliação qualitativa do momento econômico e à 

disponibilidade de encontrar, na exigência de tutela do homem, um 

aspecto idôneo não a ‘humilhar’ a aspiração econômica, mas, pelo 

menos, a atribuir-lhe uma justificativa institucional de suporte ao livre 

desenvolvimento da pessoa”.
44

  

O movimento é de despatrimonialização do direito civil,
45

 que o 

entrega de braços abertos ao destino de uma Constituição que privilegia 

o personalismo e coloca o patrimonialismo a serviço da solidariedade e 

da dignidade da pessoa.  

A divergência dos valores dominantes em cada um dos 

ordenamentos fica escancarada quando se toma por exemplo a definição 

atribuída ao princípio da função social dos contratos.  

Segundo se afirma, “a função social do contrato, conforme 

preceitua o Movimento Law and Economics, é justamente contribuir 

para uma alocação eficiente de recursos e facilitar a negociação e trocas 

 
autonomia privada deixa, então, de ser considerada um valor em si mesmo, e passa a ser 

concebida como instrumento de promoção de finalidades constitucionalmente relevantes, 

como o são, a rigor, na esteira do que propugna a metodologia do direito civil-constitucional, 

todos os institutos jurídicos. [...] É sempre necessário verificar se o ato de autonomia é lícito 

e merecedor de tutela, conforme, portanto, aos princípios constitucionais. Não há liberdade 

dissociada de outros valores incidentes na construção da noção de autonomia dos 

particulares” (TERRA, Aline de Miranda Valverde. Autonomia contratual: da estrutura à 

função. Arquivo Jurídico – Revista Jurídica Eletrônica da Universidade Federal do Piauí, v. 

2, 2015, p. 86). 
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 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Tradução de Maria Cristina de Cicco. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 33. 
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 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil, cit., p. 33. 

45
 “Tendo em vista que os textos constitucionais em questão consagram um viés 

prioritariamente personalista, a superioridade normativa da Constituição e a unidade do 

sistema com base nesses valores conduziram ao que se costuma referir por primazia do ‘ser’ 

sobre o ‘ter’, ou ‘despatrimonialização do direito civil’. Não se pode entender, contudo, se 

tratar de segregação entre os interesses ou mera primazia: trata-se de uma diferenciação de 

instrumentos normativos para a realização da dignidade da pessoa humana” (SCHREIBER, 

Anderson; KONDER, Carlos Nelson. Uma agenda para o direito civil-constitucional, cit., 

p. 12). 
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entre agentes econômicos no mercado”.
46

 A eficiência econômica 

funciona, portanto, como norte essencial para o princípio da função 

social na escola da análise econômica, prevalecente nos Estados Unidos.  

No Brasil, por outro lado, a função social é vista e aplicada como 

princípio que “impõe às partes o dever de perseguir, ao lado de seus 

interesses individuais, interesses extracontratuais socialmente 

relevantes, dignos de tutela jurídica, que se relacionam com o contrato 

ou são por ele atingidos”.
47

 A imposição de atendimento à função social 

significa, noutros termos, exigir dos contratantes que o exercício de seu 

ato de autonomia seja condizente com interesses extracontratuais 

merecedores de tutela pelo ordenamento.  

O princípio, nessa perspectiva, exerce a função de impor deveres 

aos contratantes, condicionando o exercício do ato de autonomia. A 

tutela que dispensa tem por beneficiária a coletividade ou terceiros não 

contratantes, e somente por uma lógica de coincidência funcionará, por 

vezes, como mecanismo de proteção indireta também dos interesses dos 

próprios titulares das posições contratuais.
48

 E funcionalizar o contrato 

ao atendimento de interesses extracontratuais exprime comando que 

não pode ser apequenado à exigência de que os ajustes sirvam de 

eficientes mecanismos de trocas.
49

 

Para além de toda essa divergência valorativa, observe-se bem 

que, ao autorizar o inadimplemento dos contratos, a efficient breach 
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 CATEB, Alexandre Bueno; VELOSO, Silvia Mechelany. Análise econômica do 

inadimplemento contratual oportunista versus o inadimplemento eficiente (efficient 

breach). Revista da Associação Mineira de Direito e Economia, v. 10, 2013, p. 9. 
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 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos. In: Temas de Direito 

Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, t. 3, p. 399. 
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 TERRA, Aline de Miranda Valverde. Autonomia contratual: da estrutura à função, cit., 

p. 98. 
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 Cabe registrar que a apresentação do princípio da função social nesses termos não é objeto 

de consenso. Luciano Benetti Timm, v.g., oferece visão diferente para o princípio, 

aproximando-o da definição adotada pela escola da Análise Econômica: “[A] principal 

função social do Direito Contratual é possibilitar a ocorrência dos contratos, o fluxo de 

trocas no mercado, a alocação de riscos pelos agentes econômicos e seu comprometimento 

em ações futuras até que seja alcançada a situação mais eficiente, isto é, quando ambas as 

partes recebem os benefícios econômicos da barganha e distribuem o saldo positivo 

resultante da transação” (TIMM, Luciano Benetti. Função social do direito contratual no 

Código Civil brasileiro: justiça distributiva vs. eficiência econômica. Revista do Instituto de 

Direito Brasileiro, ano 1, n. 6, 2012, p. 3.771).   
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theory parece ir de encontro a um dos principais propósitos que, desde 

os primórdios, anima toda e qualquer contratação: a busca por 

segurança. Contrata-se por segurança e por previsibilidade. O contrato 

encerra a veste jurídica da palavra empenhada, do compromisso 

assumido e de um dever que, antes mesmo de ser especificado em 

obrigação jurídica, é ontologicamente moral.  

Cumpre ponderar, de mais a mais, que o pagamento de 

indenização não serve para salvar a teoria. Ao celebrar a contratação, as 

partes têm em vista o bem da vida que desejam alcançar com o 

cumprimento da prestação, e não um equivalente pecuniário que a 

equivalha.
50

 A teoria deixa de lado essa circunstância, e assume a falsa 

premissa de que, para o credor, adimplemento e indenização teriam o 

mesmo valor. Quando, entretanto, os contratantes desejam facultar a 

substituição da prestação pelo pagamento de determinada quantia em 

dinheiro, estabelecem obrigação alternativa ou preveem o direito ao 

arrependimento, instituto que serve, justamente, para viabilizar o passo 

atrás que a teoria do inadimplemento eficiente busca autorizar à mercê 

das expectativas depositadas pelo credor na satisfação da obrigação. 

Portanto, para muito além dos óbices pontuais extraídos de 

determinadas regras do Código Civil, percebe-se, na verdade, que a 

tentativa de importação da efficient breach theory para o Brasil é 

abalada pelo substancial dissenso que existe entre os valores-base dos 

ordenamentos brasileiro, de um lado, e norte-americano, de outro, dois 

filhos de duas famílias distintas.  

Essa acentuada diferença axiológica coloca-se ao lado tanto dos 

obstáculos advindos de regras, como das críticas que a teoria do 

inadimplemento eficiente recebe no próprio sistema norte-americano, 

para assim desaconselhar que se cogite da concessão de autorização ao 

inadimplemento sob o simples pretexto de eficiência econômica. 

 
50

 A respeito da execução pelo equivalente como alternativa à resolução contratual, nas 

hipóteses em que está configurado o inadimplemento absoluto, vale conferir TERRA, Aline 

de Miranda Valverde. Execução pelo equivalente como alternativa à resolução: repercussões 

sobre a responsabilidade civil. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil, Belo 

Horizonte, v. 18, p. 49-73, out./dez. 2018. 
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Ainda resta uma questão a ser enfrentada. Perceba-se o seguinte: 

a circunstância de o ordenamento proibir o efficient breach não impede 

que, em determinadas hipóteses, o contratante opte ainda assim por 

descumprir o contrato e celebrar outro que lhe traga melhor proveito 

econômico.  

Existem, como se viu, inúmeras razões que dificultam a 

configuração dessa hipótese no direito brasileiro: a dificuldade de 

mensuração das consequências do inadimplemento, a concessão ao 

credor da opção pela execução específica nos casos de inadimplemento 

relativo, a possibilidade de responsabilização do terceiro cúmplice etc. 

Esses obstáculos, no entanto, não são o bastante para impedir 

terminantemente que, em certas situações, o devedor opte por 

inadimplir. Se o inadimplemento for apenas relativo e ainda existir o 

interesse útil na satisfação da prestação, o credor poderá perseguir a 

execução específica. Mas, se for absoluto, a satisfação específica deixará 

de ser uma opção. Ou seja: a despeito de todos os óbices, poderá haver 

situações nas quais o devedor se livrará da satisfação da prestação 

contratada e ao credor sobrará apenas a via da indenização. 

O questionamento que se coloca, portanto, é o de saber se 

poderá ser imposta ao devedor, ao lado da obrigação de indenizar perdas 

e danos, também uma obrigação de restituir a vantagem recebida a 

partir do inadimplemento contratual. Os lucros ou parte dos lucros 

auferidos em função da celebração do segundo contrato – viabilizada 

apenas porque houve o inadimplemento do primeiro – devem ser 

restituídos, pelo devedor, ao primeiro contratante, que teve o direito de 

crédito violado?  

A extração desse lucro do patrimônio do contratante 

inadimplente é denominada, em ordenamentos estrangeiros de origem 

anglo-saxã, disgorgement of profits.  

No Brasil, até o momento, foram dedicados pouquíssimos 

trabalhos ao assunto.
51

 Por todas as repercussões que envolve, o tema 
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 Dois deles são: TERRA, Aline de Miranda Valverde; GUEDES, Gisela Sampaio da Cruz. 

Considerações acerca da exclusão do lucro ilícito do patrimônio do agente ofensor. Revista 

da Faculdade de Direito da UERJ, n. 28, dez. 2015, p. 20-21; e SILVA, Rodrigo da Guia. 
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merece análise exclusiva, em outra sede. Por ora, convém referir que a 

tentativa de aplicar o disgorgement busca principalmente no princípio 

do enriquecimento sem causa a justificação para que os lucros 

ilegitimamente obtidos sejam retirados do patrimônio do contratante 

ofensor, que só pôde pactuar a segunda contratação por ter violado 

direito de crédito alheio.
52

 No Código Civil brasileiro, a cláusula geral 

que estabelece a vedação ao enriquecimento sem justa causa está posta 

no art. 884, que prevê: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à 

custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, 

feita a atualização dos valores monetários”. 

A dificuldade encontrada para a utilização do enriquecimento 

sem causa como razão para a aplicação do disgorgement of profits 

residiria, entretanto, na impossibilidade de se afirmar a inexistência de 

justo título para o lucro auferido com o segundo contrato. 

Na contramão de um dos requisitos essenciais à aplicação do art. 

884, o segundo negócio funcionaria, precisamente, como o título 

jurídico que autorizaria a percepção dos lucros, ainda que tenha sido 

celebrado após o descumprimento da primeira relação contratual. Nessa 

linha de raciocínio, em tais hipóteses não estaria preenchido um dos 

requisitos basilares à configuração do enriquecimento sem causa, a 

inviabilizar a aplicação do art. 884 como norma que, de lege lata, 

autorizaria a extração das vantagens. 

De nossa parte, não descartaríamos, por completo, a 

possibilidade de aplicação do disgorgement. Em juízo de merecimento 

de tutela que considere todos os valores envolvidos na relação, parece-

 
Enriquecimento sem causa: as obrigações restitutórias no direito civil. São Paulo: Thomson 

Reuters Brasil, 2018, p. 320-321.  
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 Nesse sentido, v.g.: ““[P]uede sostenerse que es el incumplimiento intencional, 
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el que determina la responsabilidad del deudor y la necesidad que restituya las ganancias 

produto del incumplimiento. En otras palabras, la intención del deudor de incumplir (su 

dolo) se opone a la existencia del vínculo contractual, de manera que no puede beneficiarse 

de las normas aplicables a tal régimen, incluidas aquellas que limitan su responsabilidade” 

(URIBE, Rodrigo Momberg. Restituición de ganacias por incumplimiento contractual. In: 

TALCIANI, Hernán Corral; DOMÍNGUEZ, Pablo Manterola (Coords.). Estudios de 
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nos possível afirmar que o título jurídico que serve de suporte para o 

enriquecimento não é título que possa ser considerado plenamente 

justo. Há um segundo contrato, é verdade. Esse segundo contrato, 

porém, só pôde ser celebrado em razão de voluntário e consciente 

inadimplemento que o ordenamento jurídico não autoriza nem tolera, 

razão pela qual, em determinadas circunstâncias, deve ser tachado de 

injusto.  

Crucial, então, será avaliar o nexo causal existente entre o 

primeiro negócio e o segundo. Caso se constate a existência de um 

verdadeiro amálgama entre o inadimplemento do primeiro contrato e a 

celebração do subsequente, permitindo-se afirmar a conexão direta e 

imediata entre os dois eventos, pensamos que não é de se descartar em 

absoluto a aplicação do disgorgement of profits, sem prejuízo de toda 

análise mais cuidadosa que o instituto merece em sede particular. 

 

 Conclusão 

 

Eis a principal conclusão alcançada neste trabalho: a efficient 

breach theory – que defende, sobretudo, a permissão ao 

inadimplemento nas hipóteses em que um dos contratantes, em busca 

de melhor eficiência econômica, deseja romper o vínculo mediante o 

pagamento de indenização – não é compatível com o ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Além das críticas que a teoria recebe no próprio sistema norte-

americano, em que foi desenvolvida, a proposta do efficient breach 

colide com regras e princípios extremamente caros ao direito nacional. 

A Constituição que vigora no Brasil está mergulhada em valores que, 

diferentemente das bases da escola da análise econômica, não 

encontram na mera eficiência financeira vetor que deva preponderar no 

exame do tráfego negocial.  

Personalismo e solidarismo colocam-se à frente do 

patrimonialismo, e o direito dos contratos não deve ser enxergado como 

campo de uma intensa e interminável corrida concorrencial, como se o 

dinheiro fosse panaceia para todos os males e como se o bem-estar da 
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sociedade devesse ser medido única e exclusivamente pela quantidade 

de riqueza que produz.  

A teoria do inadimplemento eficiente não somente se apoia em 

falsas premissas e esbarra em regras específicas do direito pátrio sobre 

remédios contratuais, como também contraria a própria razão 

ontológica de existência dos contratos e abala, de um só golpe, elevados 

valores que uma constituição como a brasileira de 1988 visa tutelar.


