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RESUMO 

 

São rotineiros os casos em que ocorrem atrasos de pequena monta no 

pagamento de parcelas ajustadas pelas partes no bojo de um termo de 

conciliação qualquer. Quando isto ocorre, a parte insatisfeita costuma vir a 

juízo para pleitear, além do vencimento antecipado do saldo, e a aplicação da 

multa estipulada. Em muitas ocasiões, o desfecho da relação processual 

acabou por gerar situações de manifesta injustiça. Este trabalho se propõe a 

estudar os efeitos de uma mínima inexecução das cláusulas de um acordo 

trabalhista. Para atingir os fins colimados, proceder-se-á, inicialmente, à 

delimitação e descrição dos institutos básicos para a compreensão do tema – a 

saber, “adimplemento”, “resolução”, “cláusula penal”, “teoria do adimplemento 

substancial” e “acordo trabalhista”. Feito isto, serão analisadas as imbricações 

entre os conceitos em voga. Posteriormente, passar-se-á à demonstração da 

compatibilidade entre as conclusões às quais se chegou e o direito trabalhista, 

através da exposição dos princípio juslaborais pertinentes. 

Palavras-chave: acordo trabalhista; boa-fé; adimplemento substancial; 

direito das obrigações; cláusula penal. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Cases in which happens small delay in the payment of portion of the deals 

firmed in front of Labour Courts are pretty common. When it happens, the one 

who is irresigned petitions to apply the sanctions they had agreed before: fine 

and early balance due of the obligation.  That kind of situation can cause many 

sorts of injustice. This work has as objective study the effects of the minimal 

execution of that kind of obligation. To achieve its objectives, it will describe the 

concepts of the institutes that composes itself – like “payment”, “fine”, “theory of 

substancial performance”, etcetera. Once it is done, it will be demonstrated de 

synchrony of the first conclusions and the labour law, through the exposition of 

the principles of its principles. 

Keywords:  deals firmed in front of labour courts; substancial performance; fine; 

good faith. 
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INTRODUÇÃO 

A Justiça do Trabalho foi pensada e instituída tendo na conciliação um de 

seus pilares1, sendo significativo o número de litígios judiciais em que as partes 

acabam por transigir. Apenas a título de exemplo, na 2ª Semana Nacional de 

Conciliação Trabalhista foram celebrados 26.840 (vinte e seis mil, oitocentos e 

quarenta) acordos, o que resultou em um montante de R$ 600.737.149,80 

(seiscentos milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e nove 

reais e oitenta centavos), conforme dados extraídos do sítio eletrônico do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho2. 

Não é incomum, todavia, que alguma parcela de tais pactos venha a ser 

paga3 a destempo, em decorrência dos mais diversos fatores. Sendo praxe 

forense a cumulação de cláusulas penais com o vencimento antecipado do 

saldo remanescente, um dia de atraso pode justificar uma (açodada) execução 

forçada de toda a avença – o que, a depender do montante da dívida, pode 

comprometer os fins buscados pelas partes na conciliação. 

 Conclui-se que, para impasses tais, o manejo da Teoria do 

Adimplemento Substancial pode se mostrar instrumento hábil para uma 

solução justa. 

 Tradicionalmente, entendia-se que, em face do não cumprimento de 

uma obrigação, teria o credor um direito potestativo de resolvê-la (FARIAS e 

ROSENVALD, 2015, curso, vol. 1, p. 604), nos termos do art. 475, CC. 

Partindo-se de uma hipotética relação contratual de prestações sucessivas, o 

accipiens, a seu critério, pode tanto exigir o cumprimento da avença quanto dá-

la por resolvida em caso de eventual impontualidade no que tange a 

(alg)uma(s) da(s) parcela(s)4. 

                                            
1 Neste sentido, os arts. 846 e 850 (este com mais ênfase, pois permanece inalterado desde a 
promulgação do texto celetista), ambos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), cuja 
inobservância resulta, via de regra, em nulidade do julgamento. 
2 Relatório disponível em <http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=187a89bf-
c44f-4202-bdec-c0abc2c69a07&groupId=955023>. Acesso em 11/09/16 
3 Note-se que não se está cogitando de pura e simples insolvência. Esta é uma diferenciação 
importante para fins deste estudo. 
4 Perdas e danos são cabíveis em ambos os casos. 
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 É neste momento que a Teoria tem aplicação, visando a evitar a 

sujeição abusiva (FARIAS e ROSENVALD, 2015, curso, vol. 1, p. 604) de uma 

parte da relação por outra ao propor-se a analisar se a obrigação sob enfoque 

merece de fato o qualitativo de “inadimplida”, por meio de critérios de índole 

quantitativa e qualitativa. Na hipótese supra, poderia o Judiciário, julgando que 

o cerne do acordo foi quitado, (i) impedir a resolução de pronto do acordo – o 

que abriria ensanchas tão somente à continuidade da avença em seus normais 

termos –; (ii) limitar o valor da cláusula penal; (iii) ou, em casos extremos, dá-lo 

por cumprido integralmente. 

Transplantando tal arcabouço teórico às searas juslaborais, busca-se evitar 

que uma mínima violação ao ajuste entabulado dê ensejo à execução (forçada) 

do acordo. Tal situação seria, se não antijurídica, no mínimo precipitada. 

Para isto demonstrar, este trabalho abordará, em um primeiro momento, as 

linhas gerais dos institutos necessários à compreensão do tema. Após, serão 

analisadas as imbricações entre eles. Por fim, será analisado se as conclusões 

às quais se chegou podem ser aplicadas ao direito trabalhista. 

Como metodologia, será utilizada pesquisa majoritariamente doutrinária, 

com exposição de alguns arestos para ilustrar a forma pela qual os tribunais 

vêm abordando o tema. 
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1. CONCEITOS BASILARES 

1.1. ADIMPLEMENTO 

As obrigações vêm conceituadas, classicamente, como o enlace jurídico, 

coercitivo e transitório, entre credor (accipiens) e devedor (solvens) para 

assecução de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. 

No magistério de Farias e Rosenvald: 

[...] é possível, então, conceituar a obrigação como a relação jurídica 
transitória, estabelecendo vínculos jurídicos entre duas diferentes 
partes (denominadas credor e devedor, respectivamente), cujo objeto 
é uma prestação pessoal, positiva ou negativa, garantido o 
cumprimento, sob pena de coerção judicial (FARIAS e ROSENVALD, 
curso..., vol. 2, 2015, pg. 14). 

Sem maiores minúcias, a transitoriedade é uma das mais marcantes 

tônicas do conceito. Ao passo que outros institutos jurídicos são pensados para 

durarem por tempo indefinido – verbi gratia, os direitos reais (VENOSA, 2013, 

vol. II, pg. 173) –, as obrigações nascem para desaparecerem tão logo quanto 

cumpridas. Nesta esteira, estão elas teleologicamente orientadas para o 

adimplemento, que é a via ótima e desejada para pôr fim ao vínculo.  

É o que Venosa chama de “extinção normal das obrigações” (VENOSA, 

2013, pgs. 173-174). O adimplemento é termo técnico, e caracteriza-se pelo 

cumprimento espontâneo e exato da prestação. Esmiuçando a matéria, dizem 

Farias e Rosenvald: 

[...] pois o adimplemento não é o único modo de extinção da 
obrigação, mas é vocábulo que merece distinção, pois de 
“adimplemento” só se poderá cogitar quando houver atendimento 
voluntário e adequado e direto da obrigação – adimplemento em 
sentido estrito. Neste senso o adimplemento equivale aos vocábulos 
cumprimento, pagamento, solução e execução. Aliás, ao contrário do 
que sugere a linguagem corrente, o termo pagamento não se exaure 
na satisfação e obrigações pecuniárias, mas no genérico atendimento 
à prestação devida, seja em obrigações de dar, fazer ou não fazer 
[grifos no original] (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 

358). 

Como se pode observar do excerto supra, existem formas outras de 

encerramento do vínculo obrigacional. Alguns autores pugnam ser a extinção 

gênero que comporta diversas espécies, como as extinções “não satisfativas”, 

as que se operam por via de coerção judicial, et alii. Como bem leciona Gama: 
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Como se sabe, a obrigação se extingue dos seguintes modos: (a) 
execução voluntária da obrigação com o cumprimento da prestação, 
o que normalmente é denominado de adimplemento ou de 
pagamento; (b) execução forçada da obrigação, através de forma 
específica ou via conversão da prestação originária no equivalente 
pecuniário; (c) extinção da obrigação por meio de satisfação direta 
(adimplemento da obrigação) ou indireta (como, por exemplo, a 
compensação) do credor; (d) extinção da obrigação sem satisfação 
do credor, como nos exemplos da remissão ou da impossibilidade 
superveniente de cumprimento da prestação sem culpa do devedor 
(GAMA, 2008, pg. 218). 

Não parece ser esta a melhor conclusão. Farias e Rosenvald advogam a 

tese de que o termo “adimplemento”, em sentido estrito, deve ser utilizado para 

referir-se ao cumprimento direto das obrigações, enquanto “extinção”5 é ideia 

que deve ser atrelada ao cumprimento indireto, ou seja, a todas as demais 

hipóteses (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 358). 

Nesta conclusão se chega pela análise do epíteto sob qual jaz o Título II, 

Livro I, do Código Civil (Do Adimplemento e Extinção das Obrigações”), que 

chancela o entendimento de que o legislador se preocupou em estabelecer as 

duas categorias aludidas no parágrafo anterior. O adimplemento, para além da 

pura ideia de extinção, serve também de molde para a estruturação dos 

capítulos subjacentes. Veja-se: 

Em síntese, o Título III é fracionado em nove capítulos, que se 
resumem em dois grandes seguimentos> o pagamento (capítulo I) e 
os demais modos extintivos (capítulos II a IX). O pagamento não é 
mera modalidade extintiva como as demais, porém uma espécie de 
carta de princípios com base na qual os demais capítulos se 
estruturam. Vale dizer, a parte especial trata de hipóteses em que 
não ocorre o pagamento em sentido estrito pelas próprias vicissitudes 
do processo obrigacional, pela realização prestação de modo distinto 
ao inicialmente previsto. A extinção desejada da obrigação é pelo 
adimplemento, seja pelo pagamento ou pelos modos de pagamento 
especiais (indiretos) (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, 

pg. 358).  

Logo, é possível que haja satisfação dos interesses do credor – e, por 

conseguinte, liberação da prestação pelo devedor – sem que se tenha 

necessariamente verificado o adimplemento6. Este binômio (satisfação e 

liberação) são realidades distintas (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 

2015, pg. 359) e, de certa forma, independentes. 

                                            
5 Ou “adimplemento em sentido lato”. 
6 O que ocorreria, exempli gratia, quando a prestação foi realizada ou por terceiro em virtude de       
ordem judicial (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol.  II, 2015, pg. 359) 
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1.1.1. Natureza jurídica 

Indagar sobre a natureza jurídica de determinado instituto jurídico é 

perquirir o seu significado perante o Direito. Embora esta nunca seja uma 

tarefa fácil, é especialmente tormentosa no que toca à figura do adimplemento. 

Isto se dá porque, como diz Venosa, o pagamento pode consistir em 

“transferência de numerário, na entrega de uma coisa, na elaboração de uma 

obra, na apresentação de uma atividade ou mesmo numa abstenção” 

(VENOSA, 2013, pg. 174). 

Há diversas correntes no tocante ao tema. Exemplificativamente, existe 

a que entende ser o adimplemento um ato jurídico em sentido estrito (ALEIXO, 

2005, pgs. 279-280 apud GOMES, 2013, p. 223). Confira-se: 

Celso Aleixo reputa o pagamento como ato jurídico stricto sensu, 
ainda que se trate de compromisso a realizar um negócio jurídico 
(como na promessa de contratar), já que é necessário distinguir o ato 
negocial do ponto de vista intrínseco de seu aspecto extrínseco; 
assim, encarado internamente, o pagamento seria realmente um 
negócio jurídico, mas visualizado externamente verifica-se que houve 
apenas um ato humano que produziu efeitos na relação jurídica 
anterior, justificando sua conclusão ao mencionar que, em havendo 
celebração de um ato negocial diverso daquele que deveria ser 
realizado, pagamento não será, embora se possa afirmar que houve 
negócio jurídico (GOMES, 2013, pg. 223). 

Há também a corrente que o compreende como um “híbrido” – ora fato 

jurídico, ora negócio jurídico (VENOSA, 2013, pgs. 174- 176). Confira-se: 

Desse modo, impossível compreender o pagamento como sendo de 
natureza uma. Desnecessário, pois, perscrutar as várias doutrinas 
que tentaram unificar sua teoria. 
Ora o pagamento é um fato jurídico: o pintor conclui o retrato 
encomendado. Esse fato jurídico se transforma em ato jurídico 
quando o pinto comunica o término do trabalho ao encomendante e o 
coloca a sua disposição. Ora o pagamento é por vezes negócio 
jurídico, uma vez que as partes fazem dele um meio de 
verdadeiramente extinguir a obrigação, inserindo-se no conceito do 
art. 81 do Código de 1916, como um recibo de sinal ou arras, por 
exemplo (VENOSA, 2013, pg. 175). 

 Há, ainda, a corrente que o assimila como um ato-fato jurídico. A 

propósito desta última, leia-se: 

Cuida-se o adimplemento, portanto de um ato-fato que se 
contextualiza no plano da eficácia do negócio jurídico. Na ampla 
família dos fatos jurídicos, o ato-fato dispensa o elemento volitivo do 
agente, sendo suficiente que queira ele o fato (conduta), 
independentemente de perseguir os seus efeitos. Assim, mesmo que 



14 
 

no instante do cumprimento a vontade do devedor não se dirija às 
suas conseqüências legais (v.g., por acredita que estivesse pagando 
outra dívida), estas se concretizam automaticamente pelo ato material 
de realização fática da prestação. Inexiste vontade negocial no ato de 
adimplir, porém um simples comportamento devido, concretizado da 
prestação de uma coisa, um fato ou uma abstenção capaz de 
satisfazer o interesse do credor exclusivamente por seu resultado 
fático. O cumprimento produz eficácia liberatória ex lege em prol do 
devedor, sendo também dispensada a investigação da vontade do 
credor para aceitar o pagamento (FARIAS e ROSENVALD, curso..., 

vol. II, 2015, pg. 364). 

É a corrente adotada neste trabalho. Em outras palavras: 

Com efeito, o pagamento não se insere no plano de validade do 
negócio jurídico e tampouco se localiza dentre os atos negociais. Na 
fase genética da relação obrigacional houve uma manifestação de 
vontade destinada à produção de efeitos jurídicos queridos pelo 
declarante e previstos em lei. Esse ato voluntário do devedor é objeto 
de validação, a teor do art. 140 do Código Civil. Todavia, 
independentemente da causa da obrigação preexistente (que muitas 
vezes sequer será negocial, mas legal), o ato posterior de realização 
da prestação pela via do cumprimento – e consequentemente 
extinção da obrigação – dispensará uma nova exteriorização 
qualificada de vontade pelo devedor ou um pretenso animus solvendi, 
pois o adimplemento é mera concretização de uma atividade devida e 
finalidade natural e normal da obrigação: a transformação de uma 
prestação potencialmente devida em realidade (FARIAS e 
ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 363). 

1.1.2. A obrigação como processo 

O conceito de obrigação acima exposto, conquanto vetusto, permanece 

praticamente inalterado desde a era justiniana. De sua leitura, é possível 

vislumbrar certa proeminência da figura do credor, já que, basicamente, o 

vínculo obrigacional é instituído para satisfação de seus interesses.  

A primeva posição do solvens, destarte, situava-se em um estado de 

sujeição em relação ao accipiens (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 2, 

2015, pg. 15). Isto era corroborado pelo grau de compulsoriedade que 

emanava do vínculo obrigacional, que já chancelou inúmeras sanções 

extremamente gravosas para o inadimplemento (verbi gratia, suplício e, até 

recentemente, prisão por dívida). 

Este é a perspectiva estática do vínculo obrigacional. Sobre o tema, 

discorrem Farias e Rosenvald: 

A definição tradicional de uma obrigação envolvia a caracterização de 
uma relação jurídica entre sujeitos determinados – ou determináveis –
, cujo objeto consistiria em uma prestação de dar, fazer ou não fazer. 
As obrigações, portanto, seriam resultado da exclusiva atuação da 
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vontade humana, e sua aptidão para criar, modificar ou extinguir 
direitos, por intermédio de negócios jurídicos. Em suma, as 
obrigações eram simples, tendo como único objeto a prestação 
principal, cujo resultado caberia à atuação do devedor (2015, curso..., 
vol. 2, 2015, pg. 479). 

A hodierna abordagem da teoria obrigacional não se contenta em ficar 

indiferente ao patrimônio jurídico do devedor. O conceito exposto alhures pode 

ter permanecido ileso com o passar do tempo, mas as premissas que lhe 

orientam já não são mais as mesmas. 

Por conta da incidência do art. 3º, I, CF/88, que elevou a construção de 

uma sociedade livre, solidária e justa ao patamar de objetivo da República, o 

estudo da Teoria das Obrigações foi tomado por uma perspectiva 

constitucional. Sobre o tema, confira-se: 

[...] com a inclusão da solidariedade social no conteúdo negocial, 
adimplir o contrato passou a significar muito mais do que 
simplesmente desempenhar as prestações voluntariamente 
acordadas. O privilégio conferido pela análise funcional ao perfil do 
interesse proporcionou uma nova forma de tutela da relação, que 
passa a se preocupar muito mais com a inteira satisfação dos 
interesses juridicamente relevantes das partes (FURTADO, 2014, pg. 
2). 

O ocaso da perspectiva estática da obrigação deu lugar ao que se 

costumou chamar de “obrigação como processo”. Vislumbrou-se que, além do 

dar, do fazer ou do não fazer (prestação principal), existem também deveres 

laterais a serem observados, que resultam da incidência direta do princípio da 

boa-fé objetiva (vide item 1.2.2., infra). A obrigação passa a ser percebida, 

então, em seu aspecto dinâmico. 

A doutrina converge a tal entendimento por diversas vozes. Confira-se: 

Para tanto, impende perceber a artificialidade da existência de um 
simples estado de sujeição de uma parte à outra, imaginando que, 
dentro de uma relação obrigacional, apenas haveria uma única parte 
responsável pelo cumprimento. 
Ao contrário disso, é fácil notar que em cada relação obrigacional há 
uma série de direitos e deveres recíprocos entre as partes, tomando a 
obrigação muito mais dinâmica e funcional e afastando-se da estática 
ideia de direitos para o credor e responsabilidades para o devedor, 
isoladamente. Vivenciamos a passagem da obrigação para um 
verdadeiro processo obrigacional (FARIAS e ROSENVALD, 2015, 
curso, vol. 2, p. 15). 

Ainda: 
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[...] a obrigação deixou de ser vista de modo atomizado, a partir da 
perspectiva de duas partes contrapostas e com papéis antagônicos 
(um credor e um devedor), e passou a ser compreendida com um 
processo, que faz agregar ao regulamento negocial um novo 
conteúdo, com base legal e decorrente diretamente do princípio da 
solidariedade, como os deveres de cooperação derivados da boa-fé 
objetiva. De outro lado, abandonou-se a preocupação eminentemente 
estrutural em torno da obrigação para se privilegiar seu aspecto 
funcional, aglutinador dos interesses envolvidos no contrato e 
necessariamente sujeito a um permanente juízo de merecimento de 
tutela (FURTADO, 2014, p. 2). 

Por fim:  

[...] a obrigação passou a ser visualizada de maneira complexa. Deste 
modo, a relação obrigacional admite a coexistência de direitos e 
deveres principais com outros que os extrapolam, surgidos, antes, 
durante e depois do nascimento do contrato, mitigando a 
exclusividade atribuída à autonomia privada para dar lugar também à 
boa-fé objetiva como fundamento do direito das obrigações 
(MARTINS, 2011, p. 17). 

O atual Código Civil concedeu à matéria certa autonomização, eis que 

destacou ao adimplemento um título separado das demais formas (anormais) 

de extinção do vínculo obrigacional7; isto, para Farias e Rosenvald, comprova 

que a novel legislação cível encampou a teoria da obrigação como processo 

(FARIAS e ROSENVALD, curso..., 2015, vol. 2, pg. 112). 

Estas novas luzes lançadas sobre a Teoria das Obrigações 

reestruturaram a forma pela qual a própria figura do inadimplemento é 

encarada, não sendo mais ela entendida, nos dizeres de Furtado, como 

simples “não realização da prestação devida”, eis que tal “definição não é 

apropriada por se referir exclusivamente à prestação principal” (FURTADO, 

2014, p. 22) 

Entendida a obrigação como processo, passou o inadimplemento a não 

estar vinculado tão somente à prestação principal (dar, fazer ou não fazer), 

mas à inobservância de qualquer dos deveres jurídicos que emanam e 

circundam o vínculo obrigacional – os chamados deveres laterais. 

Neste sentido: 

Toda vez que o credor ou o devedor não cumprir a obrigação, o 
princípio da boa-fé objetiva, as disposições legais cogentes ou 
mesmo supletivas aplicadas ao caso, estar-se-á diante de 

                                            
7 Diferentemente da legislação pretérita (CC/16), que as englobava todas sob o epíteto “Dos 
Efeitos das Obrigações” (FARIAS e ROSENVALD, curso.., vol.  2, 2015, pg. 112). 
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inadimplemento. Assim, poderá haver inadimplemento e, 
consequentemente, responsabilidade mesmo nas hipóteses em que a 
prestação tida como principal tiver sido cumprida (MARTINS, 2011, p. 
24). 

1.2. RESOLUÇÃO CONTRATUAL 

1.2.1. Linhas gerais 

O adimplemento de um negócio jurídico, no que tange ao quesito 

temporal, pode tanto se protrair no tempo quanto dar-se em apenas um ato, 

conforme a execução seja instantânea (ou diferida, hipótese na qual o 

adimplemento também ocorre em um só ato, mas a posteriori) ou de trato 

sucessivo. 

Quanto a estas últimas, o desenrolar da vida pode cuidar de corroer a 

relação de tal forma que a continuidade do vínculo não mais sequer se 

justifique. Metaforicamente: a desordem que um acorde destoante gera na 

evolução da cadência é a premissa que informa o direito de resolução. 

Ao discorrer sobre uma perspectiva histórica do instituto, leciona Martins 

que o direito de resolução é engenho do direito canônico. São suas palavras: 

Em Roma não existia uma ação geral de resolução dos contratos em 
caso de descumprimento dos deveres do parceiro contratual. 
Portanto, o contratante que havia cumprido com as obrigações não 
possuía outra ação senão a de cumprimento. Apenas em alguns 
casos excepcionais, em decorrência de expresso pacto entre as 
partes, é que se permitiu a dissolução do vínculo contratual e a 
restituição patrimonial. 
Somente veio a ser considerada a resolução como subentendida aos 
contratos com prestações recíprocas com o direito canônico, 
entendimento este justificado por razões de equidade, bem como em 
decorrência do valor dado à interdependência das obrigações. O 
Decreto Quemadmodum, do papa Inocêncio III, ao reconhecer o 
direito do marido de deixar a esposa infiel, recorre ao expediente de 
considerar implícita no contrato de matrimônio a condição de que só é 
obrigado a manter-se casado durante toda a vida quando há o 
cumprimento pela outra parte do dever de fidelidade. Logo, tal 
expediente foi estendido para todos os contratos com prestações 
recíprocas, sobressaindo, então a visão de interdependência das 
prestações (MARTINS, 2011, p. 56). 

O exemplo colacionado é de boa valia: a infidelidade, ao fulminar o que 

há de mais caro e sensível no matrimônio, abriria ensanchas à dissolução do 

sagrado vínculo conjugal por tornar insuportável a convivência familiar. O 

direito à resolução passa a ser encarado, então, como forma de libertação de 

um vínculo pútrido e sem sustentação. 
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A conceituação do instituto, como sói acontecer com qualquer 

classificação jurídica, varia de autor para autor. Para Becker: 

O direito de resolução é um direito formativo extintivo. Seu 
fundamento está na destruição da relação de reciprocidade, no 
rompimento do vínculo contratual, que faz com que as partes de um 
contrato oneroso não mais possam lograr o fim econômico-social por 
elas visado (BECKER, 1993, p. 65) 

Debruçando-se sobre o tema, diz Martins: 

[...] a resolução dos contratos é o remédio colocado à disposição do 
credor para a dissolução do liame contratual em caso de 
descumprimento pelo devedor do dever contratual ou da prestação a 
que estava obrigado (2011, pg. 85). 

Por fim, com respaldo em Pontes de Miranda, assere Furtado: 

[...] a resolução contratual é um como se: como se o contrato nunca 
tivesse existido. Isso porque tal espécie extintiva, ao desconstituir o 
vínculo que ligava os contratantes, age tendencialmente para que as 
partes retornem ao estado das coisas existentes antes da conclusão 
do contrato. Daí se afirmar que a resolução do contrato faz com que 
se tenha “o negócio jurídico concluído como se concluído não tivesse 
sido” (MIRANDA, 2012, p. 393 apud FURTADO, 2014, p. 21). 

É de se notar, como faz o citado jurista (FURTADO, 2014, p. 21), que o 

direito à resolução atinge o plano de eficácia do negócio jurídico, não o da 

existência ou o da validade, como em um primeiro momento se possa inferir. É 

dizer: o contrato a ser resolvido não é nulo nem anulável; ele apenas deixa de 

produzir efeitos em decorrência da resolução. 

Em obra já citada neste trabalho, também afirmam Farias e Rosenvald: 

Resolução é a desconstituição da relação obrigacional, em virtude de 
fatos posteriores à contratação. Ou seja: o desfazimento do vínculo é 
motivado pela inexecução da avença ou de uma das cláusulas 
contratuais por uma das partes. Normalmente, é derivada do 
inadimplemento. A relação jurídica atende inicialmente aos planos de 
existência, validade e eficácia, porém ver a ser sepultada por 
ineficácia superveniente, fundada no fato do descumprimento da 
prestação, de modo lesivo a uma das partes. Isto é, a obrigação 
nasce de forma adequada, sem vícios passíveis de invalidação do 
negócio jurídico. Em virtude de fatos posteriores, porém, ela adoece e 
morre (FARIAS e ROSENVALD, curso.., vol. II, 2015, p. 492). 

Furtado, com conspícua clareza, arremata dizendo que, inobstante a 

cessação de efeitos, não se pode abstrair que a relação obrigacional existiu 

validamente, de forma que a ineficácia opera efeitos por meio do próprio 

vínculo obrigacional. São seus dizeres: 
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Desse modo, superveniente é a ineficácia do contrato como 
consequência de sua resolução, que nada afeta sua existência e 
validade como negócio jurídico. Se é certo que, exercida a faculdade 
resolutória, projeta-se o retorno ao estado das coisas existente antes 
da conclusão do contrato, igualmente certo é que esse retorno não se 
dá ao largo ou em desconsideração ao programa contratual, mas sim 
por meio deste. Os defeitos que possibilitam a resolução do contrato 
estão ligados, então, às prestações devidas pelos contratantes; 
levam-se em conta, por exemplo, as prestações já parcialmente 
cumpridas durante o caminho de retorno ao status quo ante 

(FURTADO, 2014, pg. 22). 

Não é demais pontuar que a resolução jamais será o caminho desejado 

pelas partes contratantes, sendo ela apenas instrumento contingencial para 

substituição do adimplemento em virtude da eventualidade de sua inocorrência. 

Não é outro o entendimento de Martins, que se expressa da seguinte 

forma: 

De todo modo, a resolução constitui medida extrema de extinção da 
relação contratual, colocando-se em direção antagônica ao fim 
inicialmente previsto e desejado pelas partes de que as obrigações 
contraídas fossem adimplidas e satisfeitos os respectivos credores. 
Daí se tratar de caminho excepcional no desenvolvimento da relação 
contratual, sendo admitida apenas nos casos previstos em lei e em 
que haja interesse legítimo e merecedor de tutela de quem a pleiteia 
(FURTADO, 2014, pg. 23). 

Em sede de direito brasileiro, estabelece o Código Civil, em seu art. 475, 

que o credor, a seu critério, pode pedir tanto a resolução do contrato quanto 

exigir o seu cumprimento, sem prejuízo à indenização por perdas e danos em 

ambos os casos. 

Note-se que a legislação cível erige a resolução como verdadeiro direito 

potestativo8;9, na medida em que estabelece ser o interesse do credor, puro e 

simples, o mecanismo hábil para fender a eficácia de um negócio jurídico 

qualquer. 

Nesta toada, cabe ao accipiens escolher se prefere ou livrar-se da 

obrigação originária (pleiteando perdas e danos) ou a entrega/feitura coercitiva 

                                            
8 Enriquecendo a doutrina pátria, escreve a pena de Venosa que “direitos potestativos são 
aqueles que se traduzem numa faculdade ou poder, por ato livre da vontade, e que podem ser 
exercidos enquanto perdurar uma situação jurídica ou de fato. A eles corresponde um estado 
de sujeição de outra parte” (VENOSA, 2010, pg. 336). 
9 Faz-se mister destacar, também, que os direitos potestativos são espécies de direitos 
subjetivos. Estes seriam, para Farias e Rosenvald, “o poder de agir do indivíduo, concedido e 
tutelado pelo ordenamento, a fim de que possa satisfazer um interesse próprio, pretendendo de 
outra pessoa um determinado comportamento” (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 2, 2015, 
pg.  
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do bem ou do serviço avençados (pecuniariamente acrescidos dos prejuízos 

sofridos e do que razoavelmente deixou-se de ganhar). 

1.2.2. O princípio da boa-fé objetiva e o abuso do exercício de direito 

como ato ilícito 

Em inovação à legislação pretérita (PEREIRA, 2011, pg. 17), o Código 

Civil de 2002 elencou a boa-fé objetiva como cláusula geral, cuja observância 

não se adstringe a uma modalidade contratual específica e nem mesmo à 

estipulação expressa pelas partes. 

É necessário ressaltar que a boa-fé objetiva distingue-se da subjetiva. 

Esta guarda nexo com um estado psíquico do agente, marcado pelo 

entendimento de estar obrando em licitude; aquela, por seu turno, assenta-se 

no agir do sujeito durante o desenrolar da relação obrigacional. Neste sentido, 

assere Pereira: 

A boa-fé referida no art. 422 do Código é a boa-fé objetiva, que é 
característica das relações obrigacionais. Ela não se qualifica por um 
estado de consciência do agente de estar se comportando de acordo 
com o Direito, como ocorre com a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva 
não diz respeito ao estado mental subjetivo do agente, mas sim ao 
seu comportamento em determinada relação jurídica de cooperação. 
O seu conteúdo consiste em um padrão de conduta, variando as suas 
exigências de acordo com o tipo de relação existente entre as partes 
(PEREIRA, 2011, pg. 18). 

Conforme esclarecedora lição de Gama: 

Não se pode confundir a boa-fé objetiva – parâmetro de correção de 
conduta leal, proba, honesta – com a noção de boa-fé subjetiva, esta 
considerada como estado anímico (ou psicológico) representado pela 
ausência de malícia, ou seja, a ignorância de determinado aspecto 
relevante, proporcionando a crença pessoal de agir conforme o 
direito, como no exemplo clássico da posse de boa-fé – a ignorância 
da existência de algum vício ou obstáculo que lhe impede a aquisição 
da propriedade. A má-fé é o contrário da boa-fé subjetiva, sendo que 
o contrário da boa-fé objetiva não é a má-fé, e sim a ausência de boa-
fé [grifo nosso] (GAMA, 2008, pg. 97). 

São três os préstimos jurídicos da boa-fé objetiva (PEREIRA, 2011, pg. 

18): (i) conceder substrato para interpretação dos negócios jurídicos, a teor do 

art. 113, CC; (ii) a criação de deveres laterais; e (iii), o estabelecimento de 

óbices à limitação e à ruptura de direitos. 
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A primeira busca evitar que o rigor formal e a palavra escrita sobrepujem 

o conteúdo real da vontade dos contratantes. Trata-se, como diria o próprio 

autor (PEREIRA, 2010, pg. 429), do antigo brocardo “potentior est quam vox 

mens dicentis”. Sobre o tema, diz Martins: 

Como cânone hermenêutico-interpretativo, a boa-fé objetiva assume 
o papel de informar a interpretação em casos de ambiguidade ou 
contradição do programa contratual, tendo como objetivo precisar o 
exato conteúdo do contrato e de suas respectivas cláusulas e as 
efetivas obrigações impostas a cada um dos contratantes, informadas 
não somente pela autonomia privada ou pelas regras que sobre ela 
incidem, como também pelos valores admitidos pelo sistema. O 
objetivo desta compreensão é atingir uma relação obrigacional mais 
justa, com maior equilíbrio entre direitos e obrigações e que, ao 
mesmo tempo, atenda aos legítimos interesses dos contratantes, a 
fim de que sua função econômico-social seja cumprida (MARTINS, 
2011, pg. 79). 

A segunda cuida de estabelecer aos contratantes deveres que se 

projetam para além do cumprimento da prestação principal. São os chamados 

“deveres laterais”, criadores de diversos standards de conduta de observância 

obrigatória por todos os contratantes. A título de exemplo, destacam-se os 

deveres de prestação de contas, de informação, de sigilo, entre outros (vide 

PEREIRA, 2011, pg. 18). 

Neste sentido: 

Quanto à segunda função da boa-fé objetiva, denominada “função 
ativa”, a doutrina costuma se referir à criação de deveres laterais de 
conduta exigíveis do devedor e do credor. Os deveres jurídicos 
decorrentes da boa-fé costumam ser definidos sob a nomenclatura 
generalista de deveres secundários, laterais, anexos, acessórios ou 
instrumentais, como tais qualificados como deveres imputados tanto 
ao credor quanto ao devedor, cuja fonte não é manifestação volitiva. 
A concepção de “obrigação como processo”, isto é, como um 
processo dinâmico de cooperação e lealdade entre as parte, é 
diretamente associada à incidência do princípio da boa-fé objetiva 
(MARTINS, 2011, pg. 79). 

É importante dizer que não se pode cogitar de deveres laterais “em 

espécie”. Isto se dá porque a boa-fé objetiva é uma cláusula aberta, devendo o 

seu eventual descumprimento ser aferido sempre em concreto. Para isto 

demonstrar, diz Furtado, ao discorrer sobre os direitos laterais: 

[...] são frutos da incidência do princípio da boa-fé objetiva no direito 
civil e, mais especificamente na seara contratual, vêm a ser 
classificados como deveres laterais de conduta, que no direito 
brasileiro são criados e impostos legalmente pelo art. 422 do Código 
Civil. Esse dispositivo não estipula tipologicamente quais seriam 
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todos e cada um dos deveres laterais de conduta, tendo a feição de 
uma cláusula geral que se amolda aos casos concretos criando 
deveres específicos para cada das relações contratuais, na medida 
de suas peculiaridades. Deveres esses dentre os quais, além 
daqueles de colaboração e cooperação, incluem-se, por exemplo, os 
de: cuidado, previdência, proteção e segurança com a pessoa e o 
patrimônio da contraparte; aviso, esclarecimento e informação; 
prestar contas; e omissão e segredo (FURTADO, 2014, pg. 62). 

Por fim, a terceira é responsável por impedir o que Martins denomina de 

exercício inadmissível de posições jurídicas (MARTINS, 2011, p. 79). Existem 

aqui verdadeiras limitações às partes no que tange à inserção de cláusulas no 

bojo do contrato e realização de condutas marcantemente abusivas, pois a 

função ora abordada “é limitadora, reduzindo a liberdade de agir das partes 

negociantes ao definir, por vontade, determinadas condutas e cláusulas que 

podem ser consideradas abusivas – irrazoabilidade de determinada prática ou 

cláusula” (GAMA, 2008, p. 98). 

Inobstante tratar-se de uma cláusula aberta, o legislador preocupou-se 

em delinear certos contornos decorrentes da infração da boa-fé objetiva.  

Neste sentido, o art. 187 do Código Civil estabelece que se alguém, no 

exercício de algum direito, viola a boa-fé, os bons costumes e os fins 

socioeconômicos para os quais aquele foi instituído, está em situação de abuso 

e se imiscuindo nas searas do ilícito civil. 

Logo, encampou o codex a teoria do abuso do exercício de direito. Ela é 

responsável pela atenuação clássica da acepção irrestrita que se tinha dos 

direitos subjetivos (e, por conseguinte, dos direitos potestativos), o que acabou 

por relativizá-los. Veja-se: 

A teoria do abuso do direito somente despontou no final do século 
XIX, como superação de concepções individualistas, que entendiam o 
direito subjetivo como poder da vontade e da expressão maior da 
liberdade individual, e, assim, ilimitado. Concedida a liberdade e a 
autodeterminação ao ser humano racional, deveria ele, 
eventualmente, arcar com a responsabilidade pelas condutas 
ofensivas ao ordenamento jurídico e, portanto, ilícitas. A introdução 
do abuso de direito permite vislumbrar uma via intermediária entre o 
permitido e o proibido (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, 

p. 580). 

Costuma-se elencar como leading case da citada teoria o caso de 

Clement Bayard (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, pgs. 580-581), 

que, sendo vizinho de um campo de pouso de dirigíveis, ergueu em seu terreno 
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diversas torres encimadas por lanças de ferro. A Corte de Amiens, verificando 

que não havia causa justa ou legítima para tal conduta, reputou-a abusiva, vez 

que adveio do “uso anormal” (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, 

pg. 581) do direito de propriedade. 

O abuso do exercício de direito, como se pode inferir, guarda afinidade 

estreita com a boa-fé objetiva, posto que, como visto, uma de suas funções é 

justamente a vedação do exercício de posições abusivas. São ora trazidas à 

liça as palavras de Farias e Rosenvald: 

Não se pode deixar de reconhecer uma íntima ligação entre a teoria 
do abuso de direito e a boa-fé objetiva – princípio vetor dos negócios 
jurídicos no Brasil (CC, arts. 113 e 422) – porque uma das funções da 
boa-fé objetiva é, exatamente, limitar o exercício de direitos subjetivos 
(e de quaisquer manifestações jurídicas) contratualmente 
estabelecidos em favor das partes, obstando um desequilíbrio 
negocial (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, pgs. 585 e 

586). 

Ante a vultosa importância da cláusula da boa-fé objetiva, o Poder 

Judiciário – eis que somente este pode aferir se tal ou qual conduta exacerbou 

o direito que lhe respalda (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, pg. 

586) – se viu incumbido de verificar, casuisticamente, qual seria a tutela mais 

justa, à míngua de sanção legal expressa. Confira-se: 

Reconhecido o ato abusivo (judicialmente, afinal somente cabe ao 
magistrado detectar, caso a caso, se houve transgressão ao exercício 
de um direito), a sanção ao ofensor será aquela que possa de 
maneira razoável atender às peculiaridades do caso. Como as 
consequências não são rígidas, em alguns casos defluirá o dever de 
indenizar, em outros, poderá o magistrado determinar a revisão de 
cláusula abusiva. Por fim, em outras hipóteses o desfecho suficiente 
será a decretação da nulidade do ato, em conformidade com o art. 
166, VI, do Código Civil, quando se refere à fraude da lei imperativa 
(FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, pg. 586). 

Esta aferição casuística deu azo à percepção de que determinadas 

condutas abusivas acabavam por mostrarem-se corriqueiras e detentoras de 

caracteres comuns – aptos, portanto, a conceder-lhes um tratamento mais 

sistemático. 

Vários institutos despontaram, então, do estudo do ato abusivo. 

Segundo Farias e Rosenvald, tem-se, exemplificativamente o venire contra 

factum proprio; a supressio e a surrectio; o tu quoque; o duty to mitigate the 

loss; a violação positiva do contrato; e a substancial performance (vide FARIAS 
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e ROSENVALD, curso..., vol. 1, 2015, pg. 591 e ss.). As primeiras fogem do 

âmbito de incidência deste trabalho; a última será melhor abordada em tópico 

específico. 

1.2.3. Perspectiva contemporânea da resolução contratual 

O princípio da boa-fé objetiva causou uma releitura em institutos já 

consagrados pelo tempo. Neste sentido, a resolução contratual, até então 

encarada como um direito absoluto, teve seu exercício refreado em razão de 

sua inserção em uma perspectiva obrigacional mais harmônica e sistemática. 

Como visto, os direitos potestativos grafam-se pela sujeição. Dão eles 

ensejo para que seus titulares, em atuação unilateral, subordinem terceiros ou 

a um agir ou a uma abstenção independentemente de uma prévia (ou mesmo 

posterior) anuência. 

No que tange à resolução, a potesdade do direito é situada na 

prerrogativa que tem o credor de dissolver o programa obrigacional unicamente 

em virtude de um querer. Em assim sendo, a mora ou a resolução seriam as 

duas extremidades de um labirinto cujas sebes podem ser livremente dispostas 

pelo accipiens. 

Ocorre que é hodiernamente impossível se cogitar em direitos absolutos, 

alheios e ensimesmados. Se é bem verdade que o credor pode valer-se da 

dissolução obrigacional sponte propria, também é verdade que não se pode 

admitir a “denúncia vazia” da obrigação por simples capricho. Em outras 

palavras: 

Diante do princípio da solidariedade, previsto no art. 3º, I, da 
Constituição da República, do preceituado pelo art. 422 do Código 
Civil, de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé”, e tendo-se em conta os deveres laterais de 
lealdade e cooperação impostos pela boa-fé objetiva, não há de se 
aceitar pleito de resolução motivado – ilustrativamente – por mero 
capricho, ou outras razões escusas, do credor (FURTADO, 2007, pg. 
26). 

Ainda neste mesmo sentido, entendem Farias e Rosenvald que: 

Enfim, podemos conceber uma alteração de paradigma, vazado na 
impossibilidade de dar-se eficácia a uma cláusula resolutiva 
expressa, sem que o Poder Judiciário possa avaliar o grau de 
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sacrifício de uma das partes, em cotejo ao que já foi objeto de 
cumprimento e à parcela restante. Não podemos mais cogitar de 
direitos absolutos ou da parêmia “tudo que não é proibido é 
permitido”. A relativização de direitos subjetivos ou potestativos é 
uma forma de acomodação das pretensões patrimoniais individuais 
ao respeito aos direitos da personalidade da contraparte (FARIAS e 
ROSENVALD, 2015, pgs. 496 e 497). 

Os arts. 421 e 422, ambos do Código Civil, assinalam aos contratantes 

que, para além dos interesses estritamente patrimoniais avençados, existe uma 

expectativa de desenvoltura proba e orientada pela boa-fé objetiva no 

cumprimento da obrigação. É só assim que se torna possível a consecução, 

além dos anseios privados, dos fins sociais que embasam e dão subsistência 

ao sistema obrigacional vigente. 

Isto faz com o que o direito de resolução não encontre guarida em uma 

existência autônoma e bastante em si, sendo mister que seu manejo dê-se em 

conformidade com as bases jurídicas que lhe sustentam. 

Neste sentido, a resolução contratual, conquanto derive de um direito 

potestativo, não pode (rectius, não deve) ser utilizada por puro talante. Seu 

exercício indiscriminado e sem critério pelo accipiens sobejará a noção de 

licitude para desaguar nas latitudes do ilícito civil, vez que tal conduta restará 

marcada pelo abuso do exercício de direito. 

Foi a manifesta iniquidade perante determinados casos concretos que 

fez urgir a necessidade de frenagem do direito à resolução. Foi assim que se 

começou a cogitar, então, da Teoria do Adimplemento Substancial. 

1.3. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

Em artigo publicado nos idos anos de 1993, já dizia a professora Anelise 

Becker que a discussão acerca da Teoria do Adimplemento Substancial 

encerra grande parte dos novos paradigmas do Direito das Obrigações 

(BECKER, 1993, pg. 60). 

Inobstante, como alerta Furtado, houve escasso trato da matéria em 

terrae brasilis, não sendo a ela dispensada sequer uma abordagem legislativa 

(FURTADO, 2011, pg. 55). À míngua de previsão legal, o desenvolvimento da 

temática deve-se à doutrina e aos tribunais, que vêm aos poucos delineando 

seus contornos. 
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1.3.1. Breve escorço histórico 

Becker, em introdução ao estudo do adimplemento substancial, faz 

menção ao caso Boone vs. Eyre, julgado por Lord Mansfield em 1779. In 

verbis: 

O caso é bastante elucidativo: o demandante, Boone, obrigara-se a 
transferir ao demandado, Eyre, a propriedade de uma plantação nas 
Antilhas, com os escravos que ali viviam. Garantia ao adquirente seu 
domínio e posse pacíficos. Em contrapartida (consideration), Eyre 
obrigara-se a pagar-lhe 500 libras e uma renda anual de 160 libras. 
Em juízo, Boone cobrava-lhe o pagamento de 400 libras de renda 
atrasada e Eyre alegava que Boone não havia executado a obrigação 
de garantir-lhe o domínio sobre os bens alienados, pois a plantação 
lhe pertencia por hora da conclusão do contrato, mas não mais os 
escravos. Lord Mansfield entendeu que esta inexecução não 
dispensava o comprador da obrigação de pagar o preço e a ação foi 
julgada procedente (BECKER, 1993, pg. 61). 

Ao se debruçar sobre o leading case, Lord Mansfield serviu-se de uma 

distinção entre obrigações dependentes (conditions) e independentes (que 

seriam mais tarde chamadas de warranties) para julgá-lo10. Na pena de Becker: 

Lord Mansfield, que julgou o caso Boone v. Eyre, distinguia, em um 
contrato, obrigações dependentes (conditions) e obrigações 
independentes. As primeiras tinham o sentido de “interdependentes”, 
significando que estavam indissoluvelmente ligadas a todas as 
obrigações correlativas do co-contratante (sentido clássico de 
consideration). Já as obrigações chamadas independentes 
escapariam à reciprocidade contratual, de vez que acessórias, 
secundários [sic]. Sua inexecução restaria sem efeito sobre o direito 
de exigir as prestações prometidas pela outra parte e, por 
conseguinte, não lhes poderia ser oposta uma exceção de não 
cumprimento, eximindo-se a parte de pagar-lhe o preço (BECKER, 
1993, pg. 61). 

A entrega dos escravos, para o julgador, consistiria em uma obrigação 

secundária, de menor importância. Desta forma, a sua infringência não 

chancelaria a ruptura contratual (resolução), mas apenas o pleito de perdas e 

danos (BECKER, 1993, pg. 62). 

Esta visão dual (desrespeito à uma condition acarreta resolução; 

desrespeito à uma warranty acarreta em perdas e danos) não mais subsiste no 

direito inglês. Segundo Martins: 

                                            
10 Frise-se que a inserção uma cláusula em tal ou qual categoria era obrigação das partes. O 
magistrado, ao julgar o caso, estava vinculado aos critérios por ela adotados (BECKER, 1993, 
pg. 62). 
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[...] não obstante a utilidade de tal distinção, esta se tornou 
insuficiente, uma vez que ignorava a gravidade do descumprimento, 
podendo, assim, dar azo a grandes injustiças. Nesse sentido, por um 
lado, uma ínfima e irrelevante infração a uma condition poderia 
ensejar a resolução do contrato; por outro lado, o descumprimento 
substancial e grave de uma warrant somente dava o direito ao 
recebimento de perdas e danos (MARTINS, 2011, pg. 58). 

Hoje, os tribunais ingleses se utilizam do critério da gravidade do 

inadimplemento (fundamental breach). O juiz não mais se vincula ao critério 

adotado pelas partes (embora este seja um fator importante), podendo aferir a 

gravidade do que foi descumprido e o quanto ainda há por adimplir para decidir 

sobre o caso concreto (BECKER, 1993, pg. 62). 

E foi o aprofundamento do fundamental breach que fez brotar a teoria da 

substancial performance. Becker descreve o seguinte caso: 

Cutter partiu em 02 de agosto de 1.793 de Kingston, Jamaica, como 
imediato do navio, em viagem para Liverpool, que terminaria em 09 
de outubro seguinte. Mas em 20 de setembro, Cutter morreu a bordo, 
em pleno mar. Sua viúva postulou em juízo o valor que lhe seria 
devido pelo trabalho prestado a bordo (BECKER, 1993, pg. 62). 

As partes haviam convencionado que era uma condition para percepção 

do ordenado servir como imediato do ponto de partida até o de chegada. Por 

ter falecido antes, ficou decidido que Cutter não faria jus à percepção da 

remuneração proporcional aos dias trabalhados. 

Foi a flagrante injustiça proporcionada por este tipo de situação que pôs 

em cheque a autonomia das partes de decidirem por si o que daria ensejo à 

resolução e o que legitimaria apenas o pedido de perdas e danos. A análise da 

gravidade do descumprimento (fundamental breach) assume relevo para evitar 

que uma inexecução de pequena monta legitime um benefício escuso advindo 

de um excessivo rigorismo formal. Confira-se: 

Começou-se a cogitar, então, da gravidade do incumprimento para 
efeitos de outorga da resolução, como forma de proteger a 
contraparte. E a noção de substancial performance surgiu da inversão 
do ponto de vista do julgador que, de apreciar a gravidade a partir da 
inexecução, passou a considerar a execução, a fim determinar [sic] 
se ela satisfazia em substância a totalidade das obrigações 
estipuladas, apesar de sua imperfeição. 
Aplicada esta doutrina, aquele contratante que prestou de forma 
quase exata (mas não exata) não perderia o direito de reclamar o 
preço, como ocorria por força da referida regra da Common Law. Se 
o seu adimplemento tivesse sido substancial, ainda que imperfeito, 
teria direito á contraprestação, resguardado o direito do credor em 
exigir-lhe o ressarcimento dos prejuízos causados pela imperfeição 
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e/ou parte faltante. Um desvio insignificante do que fora estipulado no 
contrato não mais justificaria sua resolução e a conseqüente perda de 
toda a contraprestação por parte daquele que adimpliu inexata, mas 
substancialmente (BECKER, 1993, pg. 63). 

Aparece a Teoria do Adimplemento Substancial, então, como 

consectária do princípio da boa-fé objetiva. 

Como visto (item 1.2.2., supra), o citado princípio tem na vedação ao 

exercício abusivo de posições jurídicas uma de suas funções magnas. Isto é 

corroborado pela Teoria do Adimplemento Substancial, que tem como objetivo 

estabelecer óbices ao exercício abusivo do direito de resolução. Confira-se: 

Para quem possui uma percepção nítida da boa-fé objetiva, deve 
incluir-se entre as atribuições do magistrado a análise da gravidade 
da infração contratual, não sendo crível o desfazimento de uma 
significativa relação jurídico-econômica pelo fato do insignificante 
descumprimento da avença. Em outras palavras, na linha do princípio 
constitucional da proporcionalidade, o desfazimento do contrato pode 
impor um sacrifício excessivo a uma das partes, comparativamente à 
opção de manutenção do contrato. Na falta de uma pequena parcela 
para o alcance do adimplemento, é coerente que o credor procure a 
tutela adequada à percepção da prestação faltante (v. g., ação de 
execução ou monitória), e não a pura e simples resolução contratual 
(FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. I, 2015, pg. 605). 

1.3.2. Parâmetros para aplicação da teoria 

É impossível fixar de antemão todas as hipóteses nas quais restará 

configurado inadimplemento de pequena monta. Isto se dá porque não se pode 

cogitar de um critério apto a ser aplicado indiscriminadamente a todos os 

casos, sob pena de retrocesso da teoria com a retomada, exempli gratia, da 

contraposição pura entre warranties e conditions. 

Deve ser a gravidade da inexecução, então, aferida em concreto, sendo 

apurada não por regras rígidas, mas por padrões mínimos, ou standards. Neste 

sentido, a experiência inglesa tem o condão de impulsionar o estudo do tema. 

Becker conclui pela existência de três parâmetros de aferição, segundo 

o direito inglês: (i) a insignificância do inadimplemento; (ii) a satisfação do 

interesse do credor; e (iii), a diligência por parte do devedor (BECKER, 1993, 

pgs. 63-65). 
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O primeiro parâmetro cuida de verificar se a inexecução foi suficiente 

para, diante da totalidade da obrigação, abalar a confiança depositada pelas 

partes em si. Segundo Becker: 

O adimplemento substancial consiste em um resultado tão próximo 
do almejado, que não chega a abalar a reciprocidade, o sinalagma 
das prestações correspectivas. Por isso mantém-se o contrato, 
concedendo-se ao credor o direito de ser ressarcido pelos defeitos da 
prestação, porque o prejuízo, ainda que secundário, se existe, deve 
ser reparado (BECKER, 1993, pg. 63). 

O segundo critério tem por fim analisar o interesse do credor na 

manutenção do pacto. Uma infringência ao programa obrigacional pode se 

mostrar inofensiva e de pequena monta em um primeiro momento, mas pode 

acabar por tornar a prestação principal totalmente desinteressante para o 

accipiens. Como exemplo, Becker cita a hipótese de um buffet que, 

encomendado para ser entregue em uma festa que ocorria às vinte horas, o é à 

meia-noite (BECKER, 1993, pg. 64). 

O terceiro parâmetro é controverso. Como assinala Becker, mesmo que 

o devedor tenha querido agir de forma displicente no cumprimento da 

obrigação, o credor não poderá resolvê-la se ainda for útil para si (BECKER, 

1993, pgs. 64-65). 

 Mesmo que não tenha o peso dos demais parâmetros, não pode a 

diligência do devedor passar despercebida, até mesmo por ser um dever lateral 

de conduta imposto pela boa-fé objetiva. A questão assume ainda mais relevo 

se relembrada a obrigação como processo, pois a infração de um dever anexo 

pode, por si só, ensejar a resolução do pacto (FARIAS e ROSENVALD, 

curso..., vol. I, 2015, pg. 606). 

Na síntese de Becker: 

Assim, há um adimplemento substancial onde a variação das 
especificações do contrato é pouco importante, de modo que a 
prestação realmente oferecida é, substancialmente, aquela estipulada 
no contrato e então pode ser usada (e o é) para o propósito 
pretendido; onde os defeitos podem ser sanados sem grande 
despesa e sem dano material em outras partes da obra, podendo ser 
compensados sem injustiça com deduções no preço do contrato e, 
conforme o caso, onde seja evidente que o devedor se esforçou pra 
adimplir integralmente. Resulta, daí, que o contrato não poderá ser 
resolvido (BECKER, 1993, pg. 65). 
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No ensejo, por fim, é pertinente trazer à colação recente decisão do STJ, 

que parece ter entendido por um parâmetro negativo para aplicação do 

instituto. Em interessante posicionamento, afirmou a Corte que o manejo da 

teoria do adimplemento substancial não pode desvirtuar o cerne da avença. 

Nos autos do REsp nº 1.581.505 – SC, mais de trinta por cento de um 

contrato restou descumprido. O ministro relator assim se expressou: 

Neste caso, o que se pode adjetivar de substancial é a inadimplência 
da recorrente, e não a parcela que cumpriu da avença. O débito 
superior a um terço do contrato de mútuo, incontroverso, jamais 
poderá ser considerado irrelevante ou ínfimo. 
O uso do instituto da substantial performance não pode ser 
estimulado a ponto de inverter a ordem lógico-jurídica que assenta o 
integral e regular cumprimento do contrato como meio esperado de 
extinção das obrigações. Definitivamente, não. A sua incidência é 
excepcional, reservada para os casos nos quais a rescisão contratual 
traduz, icto oculi, solução evidentemente desproporcional (REsp nº 
1.581.505 – SC, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira; órgão 
julgador: 4ª turma; data de julgamento: 18/08/2016). 

O excelentíssimo ministro, ainda, fez questão de consignar que o uso 

indiscriminado da teoria acabaria por contaminá-la, por causar encarecimento 

nos custos de contratação e socialização de prejuízos decorrentes da 

“inadimplência praticada por alguns em detrimento de todos” (REsp nº 

1.581.505 – SC, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira; órgão julgador: 4ª 

turma; data de julgamento: 18/08/2016, pg. 10). 

1.4. CLÁUSULAS PENAIS 

1.4.1. Linhas gerais 

Como visto, o meio ideal de extinção das obrigações é o adimplemento. 

Isto se dá porque a inexecução de uma obrigação, como se pode intuir, 

acarreta prejuízos das mais diversas ordens no patrimônio jurídico do credor. 

Cientes do fato, as partes, com o fito de conferirem maior segurança e 

estabilidade ao negócio, podem realizar uma estimativa das repercussões 

patrimoniais que um eventual inadimplemento pode acarretar.  

Desponta, então, a figura da cláusula penal, que pode ser conceituada 

como o “pacto acessório” que tem por objetivo “prefixar a indenização no caso 

de inexecução da obrigação ou de retardamento no seu cumprimento” (FILHO, 

2012, pg. 316), sendo meio de “mitigar a intranquilidade propiciada pelo natural 
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risco de descumprimento das obrigações voluntariamente pactuadas” (FARIAS 

e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 555). 

Em síntese: 

Com base na autonomia privada, podem os sujeitos obrigacionais 
estipular cláusula penal de modo a reforçar o cumprimento da 
obrigação ou a permitir a prefixação do calor das perdas e danos, de 
acordo com sua finalidade. A cláusula penal representa estipulação 
negocial em que o devedor se compromete a realizar uma prestação 
para o caso de não cumprir ou de não cumprir perfeitamente a 
obrigação. Cuida-se, pois, de cláusula que regula o momento 
patológico da obrigação (principal), daí ser cuidada como 
consequências (sic) do não-cumprimento da obrigação. Seu objetivo 
maior é o de estabelecer regra convencional referente ao dever de 
reparar na eventualidade do descumprimento da obrigação, 
permitindo que não haja insegurança a respeito da liquidação das 
perdas e danos (GAMA, 2013, pg. 300). 

Conclui-se, então, que a cláusula penal possui dúplice função: ressarcir 

e exercer pressão. É o que se infere do excerto abaixo colacionado: 

A cláusula penal desempenha função dúplice: inegavelmente, a sua 
função principal detém caráter ressarcitório, pois a pena convencional 
é previamente estipulada pelas partes e, em caso de inexecução, o 
credor ficará dispensado de produzir provas em processo de 
liquidação, quanto aos eventuais danos emergentes e lucros 
cessantes. Já uma pré-avaliação os prejuízos pela inexecução 
culposa; outrossim, acidentalmente, a cláusula penal possui natureza 
coercitiva, à medida que a imposição de uma sanção de caráter 
punitivo constrangerá o devedor a adimplir o contrato, reduzindo os 
riscos de descumprimento. Em suma, a coação é uma conseqüência 
indireta da liquidação prévia dos danos (FARIAS e ROSENVALD, 
2015, vol. 2, pgs. 555-556). 

No ensejo, relembre-se que hoje prevalece a ideia de obrigação como 

processo, como dito alhures. É interessante, nesta esteira, o posicionamento 

de Farias e Rosenvald, que dizem ser a cláusula penal um meio de dar 

cumprimento aos deveres laterais de conduta, nos termos que seguem: 

Sendo já conhecida a noção de obrigação complexa, como um 
processo direcionado ao adimplemento, podemos visualizar a 
possibilidade de as partes fixarem cláusula penal, cuja função seria a 
de evitar o descumprimento de um dever de conduta (lateral, anexo) 
relativo aos cuidados com a pessoa ou os bens da outra parte. Há o 
objetivo de desencorajar as partes, mutuamente, a ofender a boa-fé 
objetiva do parceiro contratual (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 

II, 2015, pg. 555). 

Quanto ao momento da celebração, a cláusula penal pode ser estipulada 

no mesmo instrumento que prevê a prestação principal; contudo, existe óbice 

para que seja firmada a posteriori (GAMA, 2013, pg. 392), via termo aditivo 
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(FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 556). Sem prejuízo, há que 

se ressaltar, entretanto, que seu ajuste não pode ocorrer posteriormente à 

configuração do inadimplemento, eis que, como visto, a cláusula penal é uma 

“forma de liquidação prévia de danos” (GAMA, 2013, pg. 391). 

Ainda no âmbito das generalidades, faz-se mister asseverar que a 

cláusula penal não necessariamente resultará em desembolso de pecúnia. 

Dentro da autonomia das partes, a sanção pode atinir a qualquer obrigação de 

dar, fazer ou não fazer. 

Neste propósito, existe mesmo a possibilidade de a penalidade consistir 

na perda de determinada vantagem – o que é, nos dizeres de Venosa “uma 

estipulação ao avesso” da cláusula penal (VENOSA, 2013, pg. 354). É a 

chamada “sanção premial”: estabelecem as partes que, se o pagamento das 

parcelas ocorrer até certo dia, haverá um abatimento no valor destas. Venosa 

diz ser esta uma espécie de multa moratória (vide 1.4.2., infra) (VENOSA, 

2013, pg. 354), mas Farias e Rosenvald demonstram que os tribunais têm 

entendido que não se está, de fato, perante uma sanção (FARIAS e 

ROSENVALD, curso..., vol II, 2015, pg. 557). 

1.4.2. Cláusulas penais em espécie: as multas moratórias e compensatórias 

Conforme sejam destinadas ao inadimplemento total ou ao parcial, as 

cláusulas penais podem ser classificadas, respectivamente, como moratórias 

ou compensatórias. Como diz Venosa: 

Quando a multa é aposta para o descumprimento total da obrigação, 
ou de uma de suas cláusulas, será compensatória. Como denota a 
própria rotulação, sua finalidade é compensar a parte inocente pelos 
entraves e infortúnios decorrentes do descumprimento. Quando se 
apõe a multa para o cumprimento retardado da obrigação, mas ainda 
útil ao credor, a cláusula penal será moratória. Nesta hipótese, o 
devedor moroso pagará um plus pelo retardamento no cumprimento 

de sua obrigação (VENOSA, 2013, pg. 354-355). 

Na primeira modalidade de cláusula penal, o credor possui interesse em 

receber a prestação principal, pois ainda há nela utilidade. Desta forma, a multa 

consigna o prejuízo do credor durante o tempo em que a parcela ficou em 

atraso. Segundo a doutrina: 

Vê-se que, na cláusula penal moratória, o credor tem interessem em 
obter a prestação que lhe foi recusada no momento adequado, pois 
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esta ainda lhe é útil (parágrafo único do art. 395 do CC). A multa 
contratual funciona como sucedâneo das perdas e dos danos 
decorrentes do período em que a prestação ficou em atraso. Daí se 
infere que, em geral, a cláusula penal moratória terá um calor 
reduzido, enquanto a cláusula penal compensatória, por substituir a 
própria prestação, apresentará soma elevada (FARIAS e 
ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 558). 

Diferente é o trato das cláusulas penais compensatórias, vez que o 

credor pode ou não vislumbrar utilidade na prestação principal. Confere-se ao 

accipiens, aqui, a oportunidade de avaliar se o objeto do pacto ainda lhe é útil – 

se sim, pode ele se utilizar da tutela judicial apta a proporcionar-lhe o bem da 

vida almejado; se não, pode ele resolver a obrigação e exigir do devedor a 

multa convencionada. 

Em termos outros: 

Avulta ponderar que a cláusula penal é apenas uma opção a mais em 
prol do credor, eis que subscrita a seu benefício. Ao invés de buscar 
a multa, poderá optar pela tutela específica da obrigação, insistindo 
em receber o próprio bem que lhe fora voluntariamente recusado pelo 
devedor (art. 475 do CC) 
Quando o art. 410 do Código Civil menciona que a cláusula penal é 
uma “alternativa a benefício do credor”, pretende demonstrar que o 
cumprimento da prestação objetiva primeiramente atender a uma 
utilidade do credor e, portanto, ele decidirá se é caso de desconstituir 
a relação obrigacional pela via da resolução, com imposição de 
cláusula penal ou, então, insistir no cumprimento da prestação, se 
ainda possível, como pretende o art. 475 do Código Civil (FARIAS e 
ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 558). 

Então, como demonstrado, pode o credor tanto utilizar-se de uma tutela 

específica quanto resolver a avença e exigir judicialmente o pagamento da 

multa compensatória. Em verdade, é possível até a cumulação de ambos os 

pedidos, desde que nessa ordem. 

O caminho inverso não é possível, eis que, como diz Venosa, electa 

uma via non datur regressum ad alteram (escolhida uma via, não se pode optar 

pela outra) (VENOSA, 2013, pg. 356). Ensinam Farias e Rosenvald que, ao 

ingressar em juízo pleiteando a multa, subentende-se que o credor não mais 

tem interesse na obrigação principal. Se o tivesse, teria optado pela tutela hábil 

a garantir-lhe a obtenção da prestação principal e, caso impossível fosse, faria 

pedido subsidiário para que então a cláusula penal fosse aplicada. Confira-se: 

Outra possível conjugação, em nível processual, seria a cumulação 
entre dois pedidos. O principal seria a tutela específica e, na 
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inviabilidade da obrigação originária, far-se-ia o pedido subsidiário de 
imposição da cláusula penal. 
Mas a recíproca não é válida, pois, se o pedido principal for o de 
execução da multa penitencial, não haverá interesse em agir, da 
parte do autor, e subsidiariamente pleitear pelo cumprimento da 
obrigação, pois o credor já demonstrou o intuito de resolver o negócio 
jurídico pelo inadimplemento (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. 

II, 2015, pg. 559). 

Por fim, é necessário dizer que o ordenamento veda, em regra, a 

cumulação do pedido de aplicação da cláusula penal compensatória com o de 

reparação de perdas e danos. Isto se dá porque, como visto, aquela já é uma 

estimativa dos prejuízos que podem ser ocasionados pela inexecução total da 

obrigação, consistindo em bis in idem a tentativa de imputação ao solvens do 

dever de pagar um eventual valor que sobeje o quantum prefixado. Neste 

sentido: 

Conforme afirmado alhures, se não houver prévia regulamentação 
quanto a eventual indenização suplementar, a única opção do credor 
será receber o valor da cláusula penal e suportar os prejuízos que lhe 
excederem. O devedor será beneficiado se a pena estipulada for 
inferior ao prejuízo, pois a antecipação da responsabilidade torna 
inconcebível o ajuizamento de ação autônoma de indenização ou a 
substituição da execução da cláusula penal pela pretensão de perdas 
e danos (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, pg. 562). 

Por seu turno, o legislador cuidou de estabelecer exceção à citada regra, 

facultando às partes a possibilidade de estipulação de uma indenização 

suplementar para quando for verificada a insuficiência da cláusula penal para 

cobrir os prejuízos (art. 416, parágrafo único, CC). Frise-se, entretanto, que 

este é um instrumento que deve ser necessariamente previsto no bojo do 

instrumento negocial, sob pena de o credor ter que se contentar unicamente 

com a cláusula penal compensatória. 

Neste caso, a soma dos valores da indenização suplementar e da 

cláusula penal poderá exceder o valor da prestação principal, nos termos do 

art. 412, CC (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 561). Todavia, 

há que se ressaltar que, diferentemente do que ocorre com a cláusula penal, o 

valor da indenização  – isto é, o quantum que traduz o prejuízo “sobejante” – 

deverá ser comprovado, nos moldes do que ocorre com as ações reparatórias. 

É o que se extrai do trecho que segue: 

Para que possa incidir a eficácia da indenização suplementar, 
necessário que ela expressamente conste do contrato. Mesmo com a 
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inserção da referida cláusula, caberá ao credor comprovar o prejuízo 
excedente, pois a dispensa quanto à prova do prejuízo somente se 
aplica à cláusula penal, não à indenização suplementar (art. 416, 
parágrafo único) (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 

561). 

1.4.3. Os poderes do juiz diante da cláusula penal 

O Código Civil de 1916, em seu art. 924, concedia ao juiz a faculdade de 

reduzir proporcionalmente a cláusula penal quando verificada a inexecução 

parcial da obrigação. A atual legislação (art. 413, CC), por seu turno, 

estabelece que o magistrado, em casos tais, deve reduzir o montante, 

utilizando-se, para tanto, da equidade. 

As mudanças legislativas merecem aplausos. Primeiramente, ao 

estabelecer a equidade (não a proporcionalidade) como critério de diminuição 

da cláusula penal, deu-se maior liberdade ao juiz para dar ao caso concreto 

uma solução mais justa, não estando mais ele vinculado à aplicação de um 

simples critério aritmético (se, exempli gratia, oitenta por cento da prestação 

tivesse sido adimplida, a redução, nos termos da legislação pretérita, deveria 

observar este percentual,) (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 

562). 

Em segundo lugar, a lei impôs ao magistrado não mais o poder, mas o 

dever de controle da abusividade das cláusulas penais, em virtude da 

incidência dos princípios constitucionais da igualdade material e da 

solidariedade (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 567). 

Em conclusão, este dever legal, em conjunto com a possibilidade de 

estipulação de indenização suplementar pelas partes, fecha um mecanismo de 

freios e contrapesos (FARIAS e ROSENVALD, curso..., vol. II, 2015, pg. 564) 

para controle das cláusulas penais. In verbis: 

Por todo o exposto, percebe-se uma nítida preocupação do legislador 
com a formação de um sistema de freios e contrapesos no capítulo 
da cláusula penal. Em princípio, a medida da pena convencional 
ajustada pelas partes servirá como tetos mínimo e máximo de 
indenização. O devedor não pode alegar o seu valor excessivo e o 
credor também não pode reclamar a timidez da cláusula penal. Mas 
os arts. 413 e 416, parágrafo único, permitem que, em alguns casos, 
a pena convencional sirva como mínimo de indenização – acrescida 
de indenização suplementar – e, em outros, que possa ser objeto de 
redução. Trata-se de uma perfeita simetria (FARIAS e ROSENVALD, 
curso..., vol. II, 2015, pg. 564). 
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1.5. ACORDO TRABALHISTA 

1.5.1. Generalidades 

Diz a doutrina que o ordenamento jurídico não é capaz, por si, de evitar 

ou eliminar os conflitos que emergem no seio da sociedade (CINTRA, 

GRINOVER e DINAMARCO, 2014, pg. 38). 

Estes conflitos adviriam da impossibilidade de obtenção de um bem 

qualquer, em virtude de vedação legal ou mesmo porque quem poderia 

satisfazer a pretensão não a satisfaz (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 

2014, pg. 38). 

A solução de tais conflitos pode dar-se pelas próprias partes (individual 

ou conjuntamente consideradas) ou por um terceiro. Confira-se: 

A eliminação dos conflitos ocorrentes na vida em sociedade por se 
verificar por obra de um ou de ambos os sujeitos dos interesses 
conflitantes, ou por ato de terceiro. Na primeira hipótese, um dos 
sujeitos (ou cada um deles) consente no sacrifício total ou parcial do 
próprio interesse (solução consensual, ou autocomposição) ou impõe 
o sacrifício do interesse alheio (autodefesa ou autotutela). Na 
segunda enquadram-se a defesa de terceiro, a conciliação, a 
mediação e o processo (estatal ou arbitral) (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2014, pg. 38) 

Em sede de processo do trabalho, aponta Schiavi a existência destas 

três formas de resolução de conflitos: (i) a autotutela11; (ii) a autocomposição12; 

e (iii), a hetercomposição13 (SCHIAVI, 2016, pg. 38).  

A conciliação, espécie Fo gênero autocomposição, é entendida por 

alguns como verdadeiro princípio do processo do trabalho14, ante a leitura 

                                            
11 Para o citado autor, traduz-se no “meio mais primitivo de resolução dos conflitos em que uma 
das partes, com utilização da força, impõe sua vontade sobre a parte mais fraca” (SCHIAVI, 
2016, pg. 38). O vetusto instrumento, via de regra, é vedado pelo ordenamento jurídico, que o 
permite unicamente em situações de excepcional jaez. No caso do direito trabalhista, a greve é 
um claro exemplo de autotutela. 
12 Consiste esta em uma forma de solução do conflito pelas próprias partes, sem a intervenção 
de terceiros para auxiliar na solução do litígio ou mesmo para sobre ele decidir (SCHIAVI, 
2016, pgs. 38-39). No que toca ao direito trabalhista, existem diversos exemplos, como a 
conciliação (conflitos individuais) e a negociação coletiva (conflitos coletivos) (SCHIAVI, 2016, 
pg. 39). 
13 Nesta, exsurge a figura de “um agente externo e desinteressado ao litígio que irá solucioná-
lo e sua decisão será imposta às partes de forma coercitiva” (SCHIAVI, 2016, pg. 39). São 
exemplos, como visto, a arbitragem e o processo estatal. 
14 A emenda constitucional 45 suprimiu o termo “conciliar e julgar” do art. 114, CF, substituindo-
o por “processar e julgar”. Contudo, nem por isso deixou a conciliação de ter guarida no 
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sistemática dos arts. 764, 831, 846, 847, 850, 852-E, 862 e 863, CLT (LEITE, 

2016, pgs. 121 e 743). 

Ela consiste em um método autocompositivo de conflitos, que tem por 

escopo a transação de direitos disponíveis. Neste sentido, dizem Cintra, 

Pellegrini e Dinamarco que “o instituto da conciliação, estimulado pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelo Código de Processo Civil e pela Lei 

dos Juizados Especiais, visa de modo precípuo a conduzir as partes à 

autocomposição endoprocessual (CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2014, 

pg. 48). 

Em arremate, diz Humberto Theodoro, in verbis: 

A conciliação é, em nosso processo civil, um acordo entre as partes 
para solucionar o litígio deduzido em juízo. Assemelha-se à 
transação, mas dela se distingue, porque esta é ato particular das 
partes e a conciliação é ato processual realizado por provocação e 
sob mediação do juiz ou de auxiliares do juízo. 
Por participar da natureza da transação e assim envolver 
potencialmente renúncia de direitos eventuais, só se admite a 
conciliação nas causas que versem sobre direitos patrimoniais de 
caráter privado, e em algumas causas relativas à família, em que a lei 
permite às partes transigir (art. 334, § 4º, II). É pressuposto da 
autocomposição, pois, a disponibilidade do direito em disputa 
(JÚNIOR, 2015, pg. 815). 

Necessário dizer que a conciliação não se confunde com a transação, 

eis que esta seria um negócio jurídico por meio do qual as partes, por via de 

concessões recíprocas, põe fim a uma relação jurídica duvidosa, prevenindo a 

superveniência de um litígio (SCHIAVI, 2016, pg. 43). Além disso: 

A transação pode ser judicial ou extrajudicial. É importante destacar 
que a transação provém das próprias partes, ou seja: elas próprias, 
sem a interferência do conciliador ou do magistrado, chegam a uma 
solução consensual do conflito (SCHIAVI, 2016, pg. 43). 

A conciliação, por seu turno, é obtida em juízo (via juiz ou conciliador), 

podendo ela consistir até mesmo em renúncia ou reconhecimento de pedido 

(SCHIAVI, 2016, pg. 43). Nota-se que são conceitos que se entrelaçam, mas 

que não se confundem. 

                                                                                                                                
Processo do Trabalho, eis que ainda prevista no âmbito da legislação infraconstitucional e por 
não haver incompatibilidade entre os textos celetistas e constitucionais (LEITE, 2016, pg. 121). 
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Voltando, a conciliação só pode versar sobre direitos disponíveis. Isto 

leva à discussão acerca da aplicabilidade (ou, ao menos, sobre a legitimidade) 

do instituto no que concerne ao direito trabalhista. 

Schiavi, enfrentando o tema, afirma que é possível que a conciliação 

verse sobre a transação de direitos, mesmo sendo ramo juslaboral permeado 

de normas de ordem pública. In verbis: 

Pertencendo ao Direito Privado e contando com uma elevada gama 
de normas de ordem pública e, ainda, considerando-se o estado de 
subordinação a que está sujeito o empregado, os Direitos 
Trabalhistas, durante a vigência do contrato de trabalho, são 
irrenunciáveis, como regra geral. Entretanto, uma vez cessados o 
vínculo de emprego e o conseqüente estado de subordinação, pode o 
empregado renunciar e transacionar direitos, máxime estando na 
presença de um órgão imparcial, como o Sindicato ou a Justiça do 
Trabalho (SHCIAVI, 2016, pg. 42). 

É interessante notar que o citado autor secciona a matéria em dois 

momentos. No primeiro, por ainda estar inserido na estrutura da empresa, o 

trabalhador não pode renunciar aos direitos que lhe são assegurados – o que 

não poderia ser diferente, ante o princípio tuitivo inerente ao Direito de 

Trabalho. 

No segundo, o vínculo já cessou. Desta feita, caso algum direito tenha 

restado violado, pode o trabalhador buscar o Judiciário com o fito de perceber a 

expressão pecuniária do que lhe é devido. 

Conclui-se, então, que os direitos trabalhistas são, de fato, indisponíveis. 

Contudo, a sua expressão pecuniária – esta sim –, pode ser objeto da 

conciliação. 

1.5.2. Algumas minúcias 

A legislação trabalhista estimula a conciliação em diversos momentos. 

Neste sentido, o art. 764, CLT estabelece que todos os processos sob crivo do 

Judiciário juslaboral, indiscriminadamente, devem ser sujeitos à conciliação.  

Neste sentido, relembra Leite que o próprio conceito legal de sentença 

passa pelo de conciliação, eis que o art. 831 da CLT a estabelece como 

condição de validade para aquela (LEITE, 2016, pg. 122). Logo, a ausência de 
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proposta conciliatória, por violar preceito de ordem pública, inquina de nulidade 

o julgado (LEITE, 2016, pg. 744). 

Quanto ao momento de proposição, a primeira tentativa de conciliação 

ocorre na abertura da audiência (art. 846, CLT), enquanto a última é tentada 

após a apresentação de razões finais (art. 850, CLT) (LEITE, 2016, pg. 743). 

Faz-se mister asseverar, entretanto, que a conciliação pode ocorrer em 

qualquer momento processual, inclusive em fase de execução do julgado. 

As tratativas entabuladas pelas partes são exteriorizadas por meio do termo 

de conciliação, que é o que se costuma chamar de acordo trabalhista. É por 

meio dele que se explicitam os deveres e direitos das partes daquele momento 

em diante.  

Segundo Leite, devem constar do acordo seu prazo (se for o caso) e as 

demais condições de cumprimento (LEITE, 2016, pg. 745). As consequências 

do desrespeito à avença atingem quatro ordens, para tal autor: (i) a satisfação 

integral dos valores constantes do pedido formulado na inicial; (ii) o pagamento 

de uma indenização convencionada; (iii) a cumulação dos dois itens anteriores; 

e (iv), o cumprimento do acordo, independentemente da ocorrência de qualquer 

uma das hipóteses descritas (LEITE, 2016, pg. 745). 

Em caso de descumprimento do ajuste, passa-se já à fase de execução, eis 

que, para todos os fins, o acordo transita em julgado no momento de sua 

homologação, revestindo-se, então, do caráter de irrecorribilidade (Súmula 100, 

V, TST) – salvo contra o Instituto Nacional do Seguro Social (art. 813, 

parágrafo único, CLT). 

É importante frisar que a homologação do acordo é uma faculdade do juiz. 

Nos dizeres de Schiavi, ela não é um direito das partes, mas um ato 

jurisdicional derivado do livre convencimento motivado (SCHIAVI, 2016, pg. 

44).  

Logo, vislumbrando que o acordo possa ser potencialmente “prejudicial ao 

empregado, vise a lesar a ordem jurídica, ou for objeto de simulação das partes 

para prejudicar terceiros” (SCHIAVI, 2016, pg. 44), deve o magistrado se 

recusar a homologar o acordo em decisão motivada, hipótese na qual o 
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processo seguirá nos seus termos normais. Não sendo este o caso, o juiz 

homologará o acordo, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

A este propósito, é possível que o objeto do acordo atina a todas as verbas 

discutidas em juízo, a apenas a algumas delas ou até mesmo àquelas que 

sequer constam do petitório inicial. Se não houver alguma ressalva expressa 

no termo, subentende-se que o acordo é dotado de eficácia liberatória geral 

(analogia ao art. 625-E, CLT). 

Por fim, é importante frisar que o acordo é das partes. Embora a sua 

homologação seja uma faculdade do juiz15 e esteja ele obrigado a propô-lo em 

diversos momentos processuais, a conciliação é uma forma de solução 

consensual de conflitos. O juiz, aqui, atua como se mediador fosse, 

estimulando ou até propondo soluções, mas a conciliação não pode jamais ser 

imposta, sob pena de desvirtuamento do instituto. 

1.6. PRIMEIRAS CONCLUSÕES 

O próximo capítulo se ocupará da compatibilidade entre a teoria do 

adimplemento substancial e os princípios juslaborais. Neste item, serão 

analisadas as imbricações entre os tópicos até então apresentados. 

1.6.1. Adimplemento substancial e direito processual 

Prima facie, é notório que o presente trabalho traz em si um alargamento da 

compreensão da Teoria do Adimplemento Substancial, pois busca demonstrar 

a sua aplicabilidade a uma situação não sobre uma relação de direito material, 

mas tipicamente de direito processual. 

Costuma-se entender que as obrigações advêm de duas fontes: a lei (fonte 

imediata) e a vontade (fonte mediata). Expondo esta visão, escreve a doutrina: 

Para alguns autores, o Código Civil adotou duas fontes, a saber, a lei 
e a vontade humana. A lei é reputada fonte devido à circunstância de 
constituir a obrigação em decorrência de um comportamento das 
pessoas, independentemente da manifestação de sua vontade. A 
vontade humana também é considerada fonte de obrigações, 

                                            
15 Neste sentido, a súmula 418, TST, que diz que a recusa na homologação do acordo pelo juiz 
não desafia nem a impetração do Mandado de Segurança. Contudo, como bem pontua Bezerra 
Leite, a negativa deve vir fundamentada, sob pena de cabimento do mandamus não para 
discussão sob uma eventual erronia do indeferimento, mas por violação ao art. 93, IX, CF/88 
(LEITE, 2016, pg. 746). 
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porquanto o sujeito manifesta o seu querer, por ação ou omissão, na 
conformidade com o ordenamento jurídico para o fim de gerar a 
relação obrigacional (GAMA, 2008, p. 32). 

O aludido autor diz que este modelo (clássico) já está em crise. Ipsi litteris: 

Deve-se reconhecer a crise dos modelos tradicionais em matéria de 
fonte das obrigações, devido às transformações operadas, com os 
exemplos das convenções coletivas de consumo, das sentenças, das 
decisões judiciais, das resoluções e dos regulamentos administrativos 
(GAMA, 2008, p. 32). 

Este excerto traz à baila a derrocada do modelo tradicional das fontes 

obrigacionais em virtude, dentre outros fatores, de influências de outros ramos 

do Direito, como o administrativo, o consumerista e o processual. 

A conciliação foi abordada alhures (vide item 1.5., supra). Como se pôde 

constatar, nela há um proeminente – embora não exclusivo – caráter 

patrimonial, consistente basicamente em uma obrigação de dar  - rectius, de 

pagar.  

Logo, temos aqui duas partes que, para por fim a um litígio e se precaverem 

da existência de outro, estabelecem direitos e obrigações recíprocos. Existe um 

dever de pagar pelo devedor. O vínculo formado tem natureza transitória, 

programado para dissolver-se quando do adimplemento do acordo. A 

inexecução pode ser coercitivamente corrigida pelo juiz. 

A conjugação de todos estes fatores leva à conclusão que se está diante de 

uma obrigação, tal qual delineada no item 1.1. deste trabalho. Por isso, muito 

do que é estudado no Direito Civil pode ser aplicado também aos acordos, 

sendo evidente que não se pode falar em conciliação estando-se alheio às 

relações entre ela e a Teoria Geral das Obrigações. 

Logo, se aceito o termo de conciliação como instrumento de veiculação e 

vinculação obrigacional (tal qual um contrato), necessariamente se conclui que 

a boa-fé objetiva sobre ele incide, exercendo todas as suas três funções 

típicas. E esta conclusão deságua, por fim, na consequente aplicabilidade da 

Teoria do Adimplemento Substancial a situações de jaez processual. 

É uma evolução no trato do tema. A substancial performance vem 

geralmente associada a um nicho específico dos negócios jurídicos – o dos 

contratos (o que não poderia ser diferente, ante a gênese do instituto). Busca 
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ela evitar o exercício abusivo do direito de resolução – direito este 

topologicamente inserido, no Código Civil, na parte que trata desta matéria. 

Os Tribunais não têm abordado o tema de modo diverso. Eis a forma pela 

qual a questão comumente se apresenta: 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.  
Trata-se de REsp oriundo de ação de reintegração de posse ajuizada 
pela ora recorrente em desfavor do recorrido por inadimplemento de 
contrato de arrendamento mercantil (leasing) para a aquisição de 135 
carretas. A Turma reiterou, entre outras questões, que, diante do 
substancial adimplemento do contrato, qual seja, foram pagas 30 das 
36 prestações da avença, mostra-se desproporcional a pretendida 
reintegração de posse e contraria princípios basilares do Direito Civil, 
como a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Ressaltou-se 
que a teoria do substancial adimplemento visa impedir o uso 
desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo 
desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, 
com vistas à realização dos aludidos princípios. Assim, tendo ocorrido 
um adimplemento parcial da dívida muito próximo do resultado final, 
daí a expressão "adimplemento substancial", limita-se o direito do 
credor, pois a resolução direta do contrato mostrar-se-ia um exagero, 
uma demasia. Dessa forma, fica preservado o direito de crédito, 
limitando-se apenas a forma como pode ser exigido pelo credor, que 
não pode escolher diretamente o modo mais gravoso para o devedor, 
que é a resolução do contrato. Dessarte, diante do substancial 
adimplemento da avença, o credor poderá valer-se de meios menos 
gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do 
crédito remanescente, mas não a extinção do contrato. Precedentes 
citados: REsp 272.739-MG, DJ 2/4/2001; REsp 1.051.270-RS, DJe 
5/9/2011, e AgRg no Ag 607.406-RS, DJ 29/11/2004. (REsp 
1.200.105-AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 
19/6/2012).  

 A questão de fundo parece sempre se repetir – é celebrado um contrato de 

arrendamento mercantil (exempli gratia); a última parcela do avençado não é 

cumprida; a parte que se sente lesada propõe Ação de Reintegração de Posse; 

perquire-se a substancialidade do que foi adimplido. A doutrina não tem 

oferecido exemplos outros16. 

Este paradigma tem de ser superado. A adoção da Teoria do Adimplemento 

Substancial, por ser resultado da incidência do princípio da boa-fé objetiva, 

pode lançar bons auspícios ao espraiar efeitos sobre situações que, em um 

primeiro momento, não se tenha cogitado em sua aplicação. 

Quanto á boa-fé objetiva, sua própria concepção abre ensanchas à 

aplicação a outros ramos do Direito. A este propósito, os juristas que tratam do 

                                            
16 Por todos, MARTINS, 2011, pp. 82 e 83; FARIAS e ROSENVALD, 2015, vol. 2, p. 496. 
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tema costumam inseri-lo no ramo geral das Obrigações (por todos, FARIAS e 

ROSENVALD, 2015, pp. 494 e ss.; e GAMA, 2008, pp. 348 e 349), não sendo 

ele aplicável somente à seara contratual. Confira-se: 

Em princípio, sabemos que a resolução é um fenômeno que se 
vincula à Teoria Geral dos Contratos (arts. 474-480). Todavia, os 
contatos não passam de uma soma de obrigações definidas em 
categorias específicas de negócios jurídicos. Assim, é absolutamente 
corriqueiro que, da extinção da relação obrigacional, decorra a 
resolução, como o direito potestativo da parte lesada de submeter o 
outro contratante à desconstituição da relação jurídica (FARIAS e 
ROSENVALD, vol. 2, pgs. 492-493). 

1.6.1. Digressões acerca do enquadramento jurídico das cláusulas do acordo 

trabalhista 

Os acordos trabalhistas, para que tenham assegurado seu cumprimento, 

costumam contar com diversas sanções. As mais comuns são a aplicação de 

multa (a praxe demonstra que esta varia de cinquenta a cem por cento) e o 

vencimento antecipado do saldo. 

É incontroverso que a multa é uma cláusula penal (LEITE, 2016, pg. 745). 

Mas seria ela uma cláusula penal moratória ou compensatória? A resposta 

para esta pergunta variará em conformidade com a execução do acordo. 

Isto se dá porque não é costume esmiuçar qual é o papel da multa, 

fazendo-se consignar nos termos de conciliação apenas qual é o seu 

percentual. 

Para inserção da cláusula em alguma das duas categorias, então, será 

mister adentrar no mérito da pretensão do credor. 

Se ainda tiver interesse o credor no parcelamento, o acordo não poderá ser 

resolvido. Esta é uma matéria afeita às cláusulas penais moratórias, como se 

pode constatar. Logo, a multa terá de incidir apenas sobre as parcelas pagas 

com atraso, sob pena de abusividade. 

Se, contudo, o autor pleitear o vencimento antecipado do saldo, estar-se-á 

diante de uma cláusula penal compensatória. Isto se dá porque tal pedido 

expressa a vontade do credor de resolver o pacto por ausência de utilidade 
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para si do parcelamento avençado. Logo, a multa deverá incidir sobre todo o 

saldo para que sejam evitados maiores prejuízos ao accipiens. 

Continuando, viu-se que cabe ao credor optar ou pela cláusula penal ou 

pela tutela específica da obrigação. Esta situação não se aplica ao tema ora 

em estudo. 

Isto se dá porque a obrigação principal – que seria objeto da tutela 

específica – é justamente uma obrigação de pagar, não a entrega de algo 

(como ocorre com as obrigações cíveis em geral). Desta forma, esta figura da 

tutela específica confundiria-se com o instituto da resolução, o que será 

abordado no item que segue.  

1.6.2. A “resolução convencional” e seus efeitos 

Urge a necessidade de discussão sobre a natureza jurídica do vencimento 

antecipado do saldo – matéria deveras tormentosa, posto que não há nenhuma 

discussão neste sentido em nenhum dos livros que embasaram a feitura deste 

trabalho. 

Mesmo que não haja algum outro autor com quem dialogar, entende-se que 

o vencimento antecipado do saldo traduz-se em verdadeira cláusula resolutiva 

expressa. 

Tome-se, como exemplo, um acordo celebrado em sede de execução, no 

qual as partes avençaram o parcelamento do valor já homologado na sentença 

de liquidação (dez parcelas, suponha-se), estipulando uma cláusula penal para 

o caso de inadimplemento. O Reclamante já possuía, então, um crédito líquido, 

certo e exigível. 

Se houver inadimplemento, opera-se a cláusula que prevê o vencimento 

antecipado do saldo, voltando as partes ao status quo ante, fazendo jus o 

credor ao valor atualizado e acrescido da multa anteriormente convencionada. 

Mutatis mutandis, operou-se o que pode se chamar de “resolução 

convencional”. 

Os contornos do acordo o diferenciam de uma obrigação imanentemente 

cível.  Diversamente do que ocorre com os contratos em geral (por exemplo), 
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não há uma contraprestação direta pelo solvens para que o accipiens faça jus 

ao seu crédito. É dizer o óbvio: o trabalhador, ao firmar o acordo, não precisará 

entregar ou fazer algo em benefício do empregador para receber17. 

Cum granus salis, então, deve ser tratada a resolução no que tange ao 

acordo trabalhista. 

Pense-se num hipotético contrato de arrendamento mercantil. O exercício 

de resolução contratual importa, basicamente, em devolução do bem em posse 

alheia e em pleito de perdas e danos. O mesmo não pode se dizer dos termos 

de conciliação, considerando que, a priori, não há bem a ser devolvido. 

Conclui-se, então, que a extinção da obrigação que se opera por via da 

resolução convencional dá ensejo ao vencimento antecipado do saldo e, por 

consequência, à incidência da multa compensatória, a incidir sobre todo o 

saldo. 

1.6.3. Adimplemento substancial e abusividade de cláusulas penais  

Não se confundem os dois institutos epigrafados. A Teoria do 

Adimplemento Substancial serve de frenagem para o exercício do direito de 

resolução; o controle de abusividade, expresso no art. 413, CC, tem por 

objetivo conformar o percentual da multa aos prejuízos sofridos in concreto 

pelos obrigados. 

Como visto, no que tange aos acordos trabalhistas, a resolução 

convencional importa no vencimento antecipado do saldo remanescente e, por 

conseguinte, na aplicação da multa. Nesta esteira, a Teoria do Adimplemento 

Substancial serve única e exclusivamente para evitar o vencimento antecipado 

do saldo. 

Todos os autores abordados no corpo deste estudo entendem que a 

aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial não impede a cominação da 

multa convencionada pelas partes. Segundo Becker, será vedado ao credor 

resolver a avença de forma abusiva; contudo é a ele garantido o direito “a ser 

                                            
17 Decorre daí o entendimento de que inexiste tutela específica da modalidade processual de 
obrigação ora estudada. Se assim não se entendesse, chegar-se-ia paradoxalmente à 
conclusão de que a resolução do vínculo, típico direito formativo extintivo, importaria na 
continuidade deste mesmo vínculo. 
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ressarcido pelos defeitos da prestação, porque o prejuízo, ainda que 

secundário, se existe, deve ser reparado (BECKER, 1993, pg. 63). 

Com a devida vênia, algumas ponderações devem ser feitas. Para ilustrar, 

torne-se ao exemplo do acordo celebrado em sede de execução – o réu-

devedor se obrigou a pagar determinada quantia, parcelada em dez vezes, sob 

pena de multa e vencimento antecipado do saldo.  

Suponha-se que nove parcelas foram executadas à risca, sendo a última 

paga com atraso de algumas horas (ao invés de depositar até às 23:59 do dies 

ad quem, o devedor efetuou a transação bancária às 10:00 do dia posterior, 

ficando a quantia disponível na conta corrente do credor poucos minutos 

depois). 

Argue-se: qual foi, na espécie, o prejuízo experimentado pelo devedor? 

Percebe-se que se está diante de uma inexecução tão, mas tão mínima da 

avença que é como se ela sequer tivesse existido.  

Neste caso, a aplicação da multa (quer incidente sobre todo o pacto, quer 

sobre apenas a que foi adimplida com atraso) resultaria em manifesta e 

repudiável iniquidade. 

Logo, possível seria a aplicação sucessiva dos dois institutos. Primeiro, com 

a Teoria do Adimplemento Substancial, vedar-se-ia a resolução “convencional”. 

Em segundo lugar, utilizar-se-ia o controle de abusividade para, por meio da 

equidade, zerar o valor da multa, considerando que a inexecução, por ser 

extremamente mínima, não chegou a acarretar prejuízos de qualquer ordem 

para o credor. 

Não sendo tão extremo o caso, contudo, a solução mais adequada para o 

caso seria a limitação da incidência da multa às parcelas que foram pagas em 

atraso, unicamente. 

Resta agora perquirir se tudo o que foi exposto é compatível com o conjunto 

de princípios que regem o ramo juslaboral. É disso que tratará o próximo 

capítulo. 
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2. COMPATIBILIDADE ENTRE A TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL E O SISTEMA DE CONTROLE DE ABUSIVIDADE DAS 

CLÁUSULAS PENAIS COM O DIREITO TRABALHISTA 

2.1. INTRODUÇÃO 

É sabido que o Direito Trabalhista é um ramo autônomo do Direito, 

sendo, portanto, dotado de uma gama específica de princípios. 

Diz Delgado ser o conceito vernáculo do termo “princípio”: 

Assim, princípio traduz, de maneira geral, a noção de proposições 
fundamentais que se formam na consciência das pessoas e grupos 
sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-
se à compreensão, reprodução ou recriação da realidade 
(DELGADO, 2013, pg. 178). 

A aludido autor assevera que, nas ciências em geral, o vocábulo é 

entendido de forma similar, dizendo que “Aqui, os princípios correspondem à 

noção de proposições ideais, fundamentais, construídas a partir de uma certa 

realidade e que direcionam a compreensão da realidade examinada” 

(DELGADO, 2013, pgs. 178-179). 

Também diz o citado doutrinador que os princípios, por conta de sua 

abstração, têm sido repelidos pelas ciências, que se assentam e orbitam em 

torno de pressupostos fáticos (DELGADO, 2013, pg. 179). Ele pondera, 

contudo, que isto não se aplica às Ciências Jurídicas. Seguem seus 

ensinamentos: 

A Ciência Jurídica, portanto, tem objeto singular, consistente em 
realidades essencialmente conceituais, realidades ideais e 
normativas, que se desdobram em proposições ou modelos de 
comportamento ou de organização. Seu dado central e basilar 
consiste no dever-ser (elemento nitidamente ideal, em suma) e não 
no ser (elemento nitidamente concreto-empírico). Nesse sentido, a 
direção emergente da noção de princípio – isto é, proposição diretora 
à compreensão de uma certa realidade – surge como condutor 
importante à compreensão do sentido da norma e do instituto jurídico, 
do sentido do dever-ser jurídico. Noutras palavras, a premissa 
orientativa consubstanciada no princípio favorece à correta percepção 
do sentido do instituto e da norma no conjunto do sistema normativo 
em que se integra. Por esta razão, os princípios, na Ciência Jurídica, 
não somente preservam irrefutável validade, como se destavam pela 
qualidade de importantes contributos à compreensão global e 
integrada de qualquer universo normativo (DELGADO, 2013, pg. 
180). 

É dizer: enquanto as demais ciências têm índole majoritariamente 

descritiva, a jurídica é basicamente prescritiva. 
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Para Delgado, são duas as funções dos princípios. Na fase pré-jurídica, 

os princípios tomam forma de inspiração para construção de um caminho 

coerente para feitura do direito posto (DELGADO, 2013, pg. 181); na fase 

jurídica, teriam eles a função de auxiliar na interpretação de normas, de para 

integrar a ordem jurídica (supressão de lacunas normativas) e de 

estabelecimento de padrões de conduta, independente de posterior integração 

(DELGADO, 2013, pg. 181). 

2.2. PRINCÍPIOS DO DIREITO INDIVIDUAL DO TRALHO 

Delgado leciona que o núcleo basilar da principiologia trabalhista é 

composto por nove princípios especiais. São os seguintes: (i) princípio da 

proteção; (ii) princípio da norma mais favorável; (iii) princípio da imperatividade 

das normas trabalhistas; (iv) princípio da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas; (v) princípio da condição mais benéfica; (vi) princípio da 

inalterabilidade contratual lesiva; (vii) princípio da intangibilidade salarial; (viii) 

princípio da primazia da realidade; e (ix) princípio da continuidade da relação 

de emprego (DELGADO, 2013, pg. 189). 

Sem se olvidar da importância de todos, para o presente trabalho 

interessam especialmente os de número i, iii e iv, que serão abordados na 

sequência. 

2.2.1. Princípio da Proteção (ou Tutelar) 

Este princípio põe em evidência a situação de hipossuficiência do 

empregado em face do empregador. Cuida ele de estabelecer uma série de 

garantias aos obreiros como forma de reduzir a disparidade entre estes e o 

patronato. Segundo Delgado: 

O princípio tutelar influi em todos os segmentos do Direito Individual 
do Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-
se, desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla 
predominância nesse ramo jurídico especializado de regras 
essencialmente protetivas, tutelares da vontade e interesses obreiros; 
seus princípios são fundamentalmente favoráveis ao trabalhador; 
suas presunções são elaboradas em visa do alcance da mesma 
vantagem jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na 
verdade, pode-se afirmar que sem a ideia protetivo-retificadora, o 
Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e 
cientificamente (DELGADO, 2013, pg. 190). 

Vólia Cassar não entende diferente. Confira-se: 
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O princípio da proteção ao trabalhador está caracterizado pela 
intensa intervenção estatal brasileira nas relações entre empregado 
e empregador, o que limita, em muito, a autonomia da vontade das 
partes. Desta forma, o Estado legisla e impõe regras mínimas que 
devem ser observadas pelos agentes sociais. Estas formarão a 
estrutura basilar de todo contrato de emprego (CASSAR, 2014, pg. 
2013). 

2.2.2. Princípio da Imperatividade das Normas Trabalhistas 

O princípio epigrafado enuncia que o direito trabalhista é típico exemplo 

de hard law – ou seja, a maioria dos seus institutos têm caráter imperativo, 

sendo defeso às partes contratantes elidirem sua aplicação por base na 

autonomia da vontade (DELGADO, 2013, pg. 193). Confira-se: 

Informa tal princípio que prevalece no segmento juslaborativo o 
domínio de regras jurídicas obrigatórias, em detrimento de regras 
apenas dispositivas. As regras justrabalhistas são, desse modo, 
essencialmente imperativas, não podendo, de maneira geral, ter sua 
regência contratual afastada pela simples manifestação de vontade 
das partes. Nesse quadro, raros são os exemplos de regras 
dispositivas no texto da CLT, prevalecendo uma quase unanimidade 
de preceitos imperativos no corpo daquele diploma (DELGADO, 
2013, pg. 193). 

2.2.3. Princípio da Indisponibilidade de Direitos 

O princípio da indisponibilidade possui extrema afinidade com o anterior. 

Nos dizeres de Delgado, expressa ele a vedação ao simples despojo do 

arcabouço protetivo típico do Direito do Trabalho pelo empregado (DELGADO, 

2013, pg. 193). 

Delgado assere que este é um importante instrumento para equalização 

da relação entre obreiros e patrões. In verbis: 

A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se talvez 
no veículo principal utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar 
igualizar, no plano jurídico, a assincronia clássica existente entre os 
sujeitos da relação socioeconômica de emprego. O aparente 
contigenciamento da liberdade obreira que resultaria da observância 
desse princípio desponta, na verdade, como instrumento hábil a 
assegurar a efetiva liberdade no contexto da relação empregatícia: é 
que aquele contingenciamento atenua ao sujeito individual obreiro a 
inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o 
sujeito coletivo empresarial (DELGADO, 2013, pg. 193-194). 

A professora Vólia Cassar esclarece que existe diferença entre renúncia 

e transação. Aquelas seriam declarações unilaterais de vontade que atingem 

“direito certo e atual” com o fito de extingui-lo; estas, por seu turno, seriam 

marcadas pela bilateralidade, e teriam como cerne concessões mútuas acerca 
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de direito duvidoso, com a finalidade de se prevenir a superveniência de litígio 

(CASSAR, 2013, pg. 245). 

O debate sobre a compatibilidade destes institutos (renúncia e 

transação) é tão aceso que dá ensejo à existência de seis teorias. Em resumo 

sobre elas, diz Cassar: 

A primeira defende que não poderá haver renúncia e transação 
quanto aos direitos previstos em lei, salvo quando a própria lei 
autorizar, mas não haverá óbice àqueles de caráter privado, seja de 
forma individual ou coletiva. 
O segundo entendimento não admite haver renúncia e transação aos 
direitos previstos em lei, salvo quando a própria lei autorizar e quanto 
àqueles previstos em norma de ordem privada a alteração só poderá 
ocorrer se não causar prejuízo ao trabalhador, salvo disposição legal. 
Defendemos esta posição. 
A terceira posição é no sentido de classificar os direitos trabalhistas 
em direitos de indisponibilidade absoluta ou de indisponibilidade 
relativa. O problema desta corrente é que cada autor conceitua de 
forma diferente quais são os direitos de indisponibilidade absoluta e 
aqueles de indisponibilidade relativa. De qualquer forma, os de 
indisponibilidade absoluta não podem ser transacionados (ou 
renunciados), enquanto os de indisponibilidade relativa, sim. 
A quarta vertente é a adotada por alguns tribunais, no sentido de que 
tudo é possível através de norma coletiva, em face da flexibilização 
autorizada pela Carta/88. Defendem que, se a Constituição permitiu o 
mais, que é a redução salarial pela via negocial, o menos está 
automaticamente autorizado. 
A quinta tese, minoritária, sustenta que se o trabalhador pode 
renunciar seus direitos em juízo, ou seja, perante um juiz do trabalho, 
qualquer renúncia é válida. Todavia, os defensores desta posição não 
esclarecem se até mesmo os direitos indisponíveis (previstos na 
Carta e nas leis trabalhistas) podem ser objeto de renúncia. 
A sexta e última corrente relaciona-se aos conflitos entre acordo e 
convenção coletiva. Alguns advogam que o acordo coletivo sempre 
prevalece sobre a convenção, seja porque efetuado entre empresa e 
sindicato dos empregados (critério da especialização), pois vislumbra 
os problemas enfrentados individualmente por aquela empresa; seja 
porque o acordo, quando cronologicamente posterior à convenção, 
demonstra que a empresa empregadora não tem condições de 
garantir as vantagens previstas na convenção, flexibilizando esses 
direitos (critério cronológico). Para alguns dos defensores desta tese, 
o acordo pode até prevalecer sobre a lei ou sentença normativa, 
mesmo que o sindicato que representa o empregador tenha sido 
parte dissidente (CASSAR, 2014, pgs. 251-252). 

 

No entendimento da autora, tanto a transação quanto a renúncia são 

possíveis quanto aos direitos previstos em lei, desde que a própria lei legitime 

tal “estado de coisas”. Schiavi parece se filiar à quinta corrente (SCHIAVI, 

2016, pg. 43), enquanto Delgado perfilha-se à terceira, conforme dito pela 

expositora das teorias (CASSAR, 2014, pg. 246-247). 
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Entretanto, como restou fixado, a conciliação judicial não se confunde 

com a transação (vide 1.5.1., supra). Cassar deixa entrever que o objeto da 

conciliação, diferente do da transação, é o risco da demanda (CASSAR, 2014, 

pg. 254). 

2.3. DESFECHO 

Este capítulo tratou especificamente da aplicabilidade da Teoria do 

Adimplemento Substancial porque o controle da abusividade das cláusulas 

penais aparenta já possuir maior aceitação no Processo do Trabalho. Confira-

se: 

É certo que o acordo firmado em juízo representa a vontade das 
partes e deve ser cumprido, pois trata-se da coisa julgada, imutável, 
nos termos do art. 832 da CLT. 
Efetivamente, ao se pactuar o pagamento em determinada data, não 
há como se admitir que a devedora, a seu alvedrio, proceda ao 
pagamento da parcela em outra data, conduta que acaba por 
configurar afronta ao pactuado e homologado pelo juízo. 
Nesse sentido, o prazo consignado em ata, de cinco dias, para que o 
reclamante informasse ao juízo o pagamento da parcela, não se 
traduz em elastecimento do prazo para que a reclamada fizesse o 
depósito na data aprazada. Esse argumento, aliás, é todo inútil para 
justificar o atraso no pagamento da 3ª e 4ª parcelas. 
Todavia, a equidade é medida que se impõe no caso dos autos (art. 
8º da CLT e art. 413 do CC) porque apesar de ter descumprido os 
termos expressos do acordo firmado, pagando duas parcelas com 
atraso de quatro e três dias, respectivamente, o que, certamente 
causou transtornos ao exeqüente, a executada pagou parte da 5ª 
parcela, vencível em junho, no valor de R$25.000,00, com 
antecedência de quatro, três, dois, três e um dia, fato que deve ser 
sopesado na análise conjuntural dos autos. 
É nessa ordem de idéias que entendo desproporcional a incidência 
da multa de 100% sobre o restante de todas as parcelas, inclusive 
sobre aquelas pagas a tempo e modo e já comprovadamente 
quitadas nos autos, haja vista que a penalidade pelo descumprimento 
de acordo judicial não pode ensejar o enriquecimento sem causa da 
parte a quem favorece, como ocorre na hipótese. A execução do 
acordo, nesse caso, importaria em locupletamento indevido, à custa 
do executado, o que não pode ser admitido (AP 00037-2004-053-03-
00-9; relatora: Juíza Adriana Goulart de Sena Orsini; órgão julgador: 
4ª turma, julgado em: 14/12/2011). 

Ao ponto: como visto, a teoria do adimplemento substancial busca evitar 

a utilização abusiva do direito de resolução quando restar verificado um mínimo 

inadimplemento que, por si só, é incapaz de eliminar o interesse do credor na 

execução da prestação. 
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Pode-se pugnar pela inaplicabilidade da Teoria ao processo do trabalho, 

em virtude da principiologia deste ramo jurídico especializado (art. 8º, parágrafo 

único, CLT). 

A incompatibilidade residiria no descompasso entre a teoria e os três 

princípios juslaborais sobre os quais se discorreu. Em uma leitura perfunctória 

deste trabalho, poder-se-ia concluir que a permissão de qualquer atraso no 

cumprimento do acordo afrontaria toda a teia protetiva que dá supedâneo à 

existência de uma justiça especializada do trabalho. 

Os Tribunais parecem estar inclinados para esta tendência. Em recente 

julgado, o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região assim se 

manifestou: 

D.v. da posição adotada pela I. Magistrada a quo, uma vez cumprido 
o acordo em desrespeito às datas aprazadas, devida é, 
indiscutivelmente, a multa estipulada para o caso de 
inadimplemento/impontualidade. In casu, é incontroverso que os 
depósitos das 2ª e 3ª parcelas se deram após os dias 
convencionados pelas partes para os pagamentos, donde se 
conclui pela impontualidade do Devedor, que não pode ser liberado 
da multa sob o singelo argumento, d.v., de que os atrasos foram de 
“pequena monta”. 
Não se pode olvidar que os termos do acordo foram formulados 
livremente pelas partes, que se vinculam ao seu cumprimento, sob a 
penalidade ali também convencionada, não devendo a Agravante 
suportar a incúria do Devedor em observar o correto cumprimento de 
suas obrigações, não lhe socorrendo a alegação de greve dos 
bancários quando do pagamento da 2ª parcela, já que possuía outros 
meios para depositar o valor, tanto assim que no dia seguinte - 
quando ainda em greve os bancos - efetuou o DOC da quantia 
correspondente àquela parcela. 
Ora, no item “2" do acordo restou fixada a multa de 100% sobre as 
obrigações de natureza pecuniária em caso de impontualidade ou 
inadimplemento, com vencimento antecipado do saldo remanescente. 
In casu, é inquestionável a impontualidade do Devedor, não havendo 
razão, d.v., para que não se faça valer o que ambas as partes 
ajustaram para coibir tal situação, i.e., a aplicação da multa. 
Por fim, registre-se que não se está, aqui, questionando a boa-fé do 
Devedor, todavia, é fato, nos autos, que o avençado pelas próprias 
partes, deixou de ser rigorosamente observado pelo Agravado, 
redundando em inadmissível descumprimento do acordo 
transacionado, tal como posto, a partir da 2ª parcela, como sustentou 
a Agravante em razões de recurso (AP 0005893-44.2014.5.01.0481; 
relator: Desembargador Antônio de Azevedo Rodrigues; órgão 
julgador: 9ª turma; publicação: 02/02/2017). 

 

Nota-se, então, uma tendência à utilização crua do pacta sunt servanda 

pelas Cortes Trabalhistas. Nos termos do relator do aresto acima transcrito, 
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seria indiscutível a aplicação da multa, independente da boa-fé ou da gravidade 

do atraso. 

O posicionamento adotado neste trabalho pôde ser divisado na leitura 

dos tópicos precedentes. Como visto, os direitos trabalhistas são, de fato, 

irrenunciáveis. Contudo, não é impossível que as partes convencionem, em 

juízo, sobre a expressão pecuniária que decorre de sua violação. 

Logo, da mesma forma que não se consegue vislumbrar o instituto da 

conciliação como afronta a tais princípios, também não se consegue entrever a 

incompatibilidade entre os cânones do direito trabalhista e a Teoria do 

Adimplemento Substancial. 

No atual ordenamento pátrio, se há uma obrigação jurídica, há 

necessidade de observância da boa-fé objetiva. São partículas indissociáveis 

de um todo harmônico. 

Tido isto como verdadeiro – isto é, se há a necessidade de observância 

da boa-fé objetiva – há também necessidade de cumprimento de seus 

postulados, como a abstenção de exercer uma posição jurídica de forma 

abusiva. A negativa de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial é a 

negativa de aplicação do próprio princípio da boa-fé. 

O mesmo se dá com o dever de controle da abusividade das cláusulas 

penais pelo juiz. Não se pode cogitar, no direito moderno, da aplicação de uma 

penalidade que não possa ser dosada e adequada. Se assim se entendesse, 

estar-se-ia jogando às favas séculos de estudo da temática. 

Conclui-se parafraseando Beethoven: tocar uma nota errada é 

insignificante – tocar sem paixão é que é imperdoável. Ao fim e ao cabo, o 

importante é que a emenda não venha a soar pior do que o soneto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve por escopo a análise dos efeitos decorrentes na mínima 

inexecução dos acordos trabalhistas. 

Verificou-se que o princípio da boa-fé objetiva causou impactos em 

institutos já sedimentados no tempo, causando a releitura de certos institutos 

jurídicos – como a obrigação, que passou a ser abordada em uma perspectiva 

dinâmica. 

Viu-se que, por conta disto, emergiram diversos deveres laterais de conduta 

para os sujeitos da obrigação, o que culminou na rejeição, pelo ordenamento, 

do exercício abusivo de posições jurídicas pela via da Teoria do Adimplemento 

Substancial. 

Estudou-se que o adimplemento substancial, por ser tema da Teoria das 

Obrigações (não apenas dos contratos), pode ser aplicado a situações não 

necessariamente cíveis, como as processuais. 

Adentrou-se no estudo das cláusulas penais, demonstrando que existem 

duas espécies destas (as moratórias e as compensatórias). Quando aplicado 

este tema aos acordos trabalhistas, viu-se que a sua natureza, em casos tais, é 

variável, podendo tomar a feição de uma ou de outra. 

Foram abordados os efeitos do direito de resolução nos acordos 

trabalhistas. Aqui, entreviu-se que o vencimento antecipado do saldo traduz-se 

em cláusula resolutiva expressa. 

Fixou-se que é possível a cumulação da Teoria do Adimplemento 

Substancial com o controle da abusividade das cláusulas penais quando o 

inadimplemento for verificado em seu menor grau. 

Por fim, encerrou-se dizendo que as conclusões elaboradas ajustam-se 

integralmente aos princípios juslaborais. Isto se deu porque existe diferença 

entre os direitos trabalhistas (insdisponíveis) e a expressão pecuniária que 

emerge quando de sua violação (disponíveis). 
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