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1. RESUMO 
 

O presente trabalho tem por função apresentar a Teoria do Adimplemento 
Substancial como um meio garantidor da função social do contrato e da justiça 
contratual. 

Para tanto, e por primeiro, analisamos o que se entende por Teoria do 
Adimplemento Substancial, sua origem histórica no Brasil e no direito comparado. 

Posteriormente, justificamos a ideia do adimplemento substancial do contrato 
no contexto do desejado alcance dos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual 
como balizadores da função social do contrato. 

Ao final, e de domínio do conceito teórico de nosso objeto de estudo, e das 
finalidades a que se destina, abordamos a atividade jurisdicional difusora e 
aplicadora desse posicionamento, com foco em seus aspectos metodológicos, 
notadamente por meio da principiologia. 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

A Teoria do Adimplemento Substancial tem como objetivo evitar determinadas 
injustiças contratuais, tais como a resolução contratual, diante do inadimplemento 
ínfimo da relação obrigacional. 

A presente teoria aplica-se comumente em contratos de leasing, onde o 
devedor cumpre com grande parte da relação obrigacional, todavia, de boa-fé, 
acaba por inadimplir infimamente a estipulação acordada. Desta forma, os Tribunais 
vêm entendendo ser injusto a simples resolução contratual, ou seja, vedando a 
extinção do negócio jurídico pelo simples fato do descumprimento. 

Apesar de ser um entendimento ainda em desenvolvimento em nosso Direito, 
mediante processo de sedimentação por parte de nosso Tribunal da Cidadania 
(STJ), a ideia não é nova. E tampouco brasileira. Tendo, portanto, como berço a 
Inglaterra do século XVIII. 

No Brasil, por seu lado, a teoria ganha força somente agora, em virtude de o 
Novo Código Civil ter trazido em seu escopo vários princípios para nortearem a 
interpretação das relações obrigacionais. 
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Em verdade é que a teoria inspira mais um sopro de Justiça no movimento 
iniciado pela Constituição de 1988, e que passou pela redação do Código Civil de 
2002, de mitigar a autonomia contratual das partes quando em prejuízo da sua 
Função Social. 

Assim, para que possamos desfrutar melhor a teoria ora discutida, faz-se 
mister entender a sua forma de aplicação nos casos concretos, e assim seus 
aspectos metodológicos de subsunção, destacando nesse passo o recurso a 
preceitos principiológicos do direito, valendo-se, sobretudo, dos Princípios da boa-fé 
objetiva, função social do contrato. 

Ainda assim, ressaltaremos a importância desta teoria como forma prática 
intimamente ligada ao neoconstitucionalismo, que se caracteriza pela iniciativa 
permanente de concretização dos valores constitucionalizados, incluindo aí o 
princípio democrático, inclusive, mas não somente na relação entre particulares. 
 
3. OBJETIVOS 
 

O objetivo central desta pesquisa é destacar a aplicação da Teoria do 
Adimplemento Substancial como garantidor da justiça contratual, visando evitar 
abusos decorrentes do desequilíbrio contratual, de acordo com a estrita subsunção 
do direito positivo ao caso concreto. 

Além de destacar sua aplicação, apresentaremos breves especificações 
acerca da metodologia jurídica, a fim de demonstrar a cerne da Teoria do 
Adimplemento Substancial. 
 
4. METODOLOGIA 
 

Trata-se, o presente estudo, de Pesquisa Explicativa, onde descrevemos o 
objeto de estudo e buscamos, em seguida, apresentar os fatos analisados.  

Quanto aos procedimentos de pesquisa, nos valemos da Pesquisa 
Bibliográfica, onde buscamos informações e fundamentações com base em livros, 
demais artigos científicos e jurisprudência. 
 
5. DESENVOLVIMENTO 
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5.1 DO CAMPO OBRIGACIONAL E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 

Antes de discorrer acerca da Teoria do Adimplemento Substancial, é de 
grande importância decorrer, ainda que brevemente, pelo campo do direito 
obrigacional. 

Dessa forma, passamos a analisar o conceito de obrigação à luz do que 
leciona Carlos Roberto Gonçalves: 

 
“Obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito 
de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de determinada 
prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e 
débito, de caráter transitório (extingue-se pelo cumprimento), cujo objeto 
consiste numa prestação economicamente aferível. A definição clássica 
vem das Institutas, no direito romano: “Obligatio est juris vinculum, quo 
necessitate adstringimur alicujus solvendae rei, secundum nostrae civitatis 
jura” (“Obrigação é o vínculo jurídico que nos adstringe necessariamente a 
alguém, para solver alguma coisa, em consonância com o direito civil”). Já 
se apontava o vínculo como o núcleo central da relação entre o credor e o 
devedor, e a prestação como o seu conteúdo, exigível coercitivamente.” 
(Gonçalves, 2011, p.37) 

 
Entende-se da obrigação um vínculo jurídico, de caráter transitório, 

estabelecido pela vontade das partes (credor e devedor), onde seu objeto consiste 
em prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo devedor ao 
credor, garantindo-lhe seu cumprimento através de seu patrimônio. (Gonçalves, 
2011) 

Da obrigação destacamos suas fontes, ou seja, fatos jurídicos que dão origem 
aos vínculos obrigacionais. Destes fatos que nosso Código Civil reconhece como 
geradores da relação obrigacional são: contratos, declarações unilaterais de vontade 
e atos ilícitos, dolosos e culposos. Em nosso presente estudo, focaremos nos fatos 
contratuais. 

Do contrato expelimos seu caráter “transitório”, extraindo de existência seu 
caráter efêmero, ou seja, a obrigação nasce para gerar efeitos no campo jurídico 
existencial, e, após, ser extinto. 
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Da extinção do contrato, ressaltamos duas formas, quais sejam: meio normal 
(típico), onde o contrato se cumpre pelas forças acordadas; meio anormal (atípico), 
onde o contrato se extingue sem ter alcançado a sua finalidade existencial, ou seja, 
sem o efetivo cumprimento da obrigação. 

Desta forma, cumpre salientar que, em regra, a extinção do vínculo contratual 
ocorrerá de “modo normal”, pelo seu adimplemento, ou seja, o cumprimento do 
acordo. Todavia, em determinadas circunstâncias, a extinção será feita de “modo 
anormal”, pelo seu inadimplemento, sem que haja o devido cumprimento do vínculo 
obrigacional. 

Diante do inadimplemento do vínculo contratual, a parte contrária poderá 
pedir a resolução do contrato, conforme disposto no artigo 475 do Código Civil: “A 
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 

Observando, o artigo 475 do Código Civil, constata-se que se aplicado 
estritamente, acarreta tamanhas injustiças, dando a possibilidade do Credor, em 
caso de mero inadimplemento, pedir a resolução do vínculo obrigacional. 

Sendo assim, há de se verificar a necessidade da extensão da compreensão 
do texto normativo, com amparo nos princípios da boa-fé objetiva e função social do 
contrato, dando margem ao alcance da justiça ao caso concreto. 

Dessa forma, ganha relevância o fato de que, diante do inadimplemento 
contratual, nosso ordenamento jurídico vem firmando entendimento no sentido de 
acolher a Teoria do Adimplemento Substancial, viabilizando salvaguardar a 
finalidade social para ele desejada pela própria lei e pela sociedade, evitando, com 
isso, a resolução unilateral do contrato por meio da relativização da cláusula 
resolutiva. 
 
5.2 ORIGEM HISTÓRICA 
 

Tem-se como marco de origem da Teoria do Adimplemento Substancial no 
sistema common law, na Inglaterra do século XVIII, onde os tribunais, a fim de se 
alcançar a justiça, relativizaram a exigência do cumprimento contratual. 

Tendo, portanto, como leading case o caso Cutter versus Powell, já no século 
XX. (Becker, 1993, p. 62) Neste caso, Powell contratou Cutter para que este 
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trabalhasse como imediato em seu navio, partindo de Kingston, na Jamaica, para 
Liverpool, Inglaterra. 

Ocorre que Cutter acabou por não cumprir o contrato em sua integralidade, 
por ter falecido durante a viagem. Diante da morte de Cutter, sua esposa ingressou 
a justiça para receber, proporcionalmente, parte da quantia avençada por meio do 
contrato. 

Ação foi julgada em desfavor da viúva, onde usaram de grande formalismo 
positivista, ou seja, sob o fundamento de que o contrato estava condicionado ao 
cumprimento da obrigação e ao sucesso da viagem, o que não ocorreu. 

Diante de tamanha injustiça, assim como os potenciais efeitos e precedentes 
perigosos, as Cortes de Equity estabeleceram a Substantial Performance, onde 
deixaram de valorar apenas o aspecto da obrigação violada para observarem o 
prejuízo causado ao credor pelo descumprimento da relação obrigacional. (Becker, 
1993, p. 62 e 63) 
 
5.3 A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO 
 

A Teoria do Adimplemento Substancial, no ordenamento jurídico pátrio, surgiu 
após a reforma do Judiciário, em 1873, decretado pela Assembleia Geral e 
sancionado pela Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade, o 
Imperador D. Pedro II. 

Por conseguinte, o primeiro nome a mencionar a Teoria do Adimplemento 
Substancial foi o jurista e desembargador, Clóvis do Couto Silva, do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul, em acórdão, no ano de 1988. 

Entretanto, é de grande mister salientar que apenas com o advento do Código 
Civil de 2002 que a teoria inglesa ganhou dinamismo em nosso ordenamento pátrio. 

Sua aplicação evidencia-se dos julgados hodiernos a partir da primeira 
instância, até os Tribunais Superiores, como se exemplifica: 

 
Processo REsp 272739 / MG RECURSO ESPECIAL 2000/0082405-4 
Relator(a) Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR (1102) Órgão Julgador T4 - 
QUARTA TURMA Data do Julgamento 01/03/2001 ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Falta da última prestação. Adimplemento 
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substancial. O cumprimento do contrato de financiamento, com a falta 
apenas da última prestação, não autoriza o credor a lançar mão da ação de 
busca e apreensão, em lugar da cobrança da parcela faltante. O 
adimplemento substancial do contrato pelo devedor não autoriza ao credor 
a propositura de ação para a extinção do contrato, salvo se demonstrada a 
perda do interesse na continuidade da execução, que não é o caso. Na 
espécie, ainda houve a consignação judicial do valor da última parcela. Não 
atende à exigência da boa-fé objetiva a atitude do credor que desconhece 
esses fatos e promove a busca e apreensão, com pedido liminar de 
reintegração de posse. Recurso não conhecido. Acórdão Vistos, relatados e 
discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Votaram com o Relator os Srs. 
Ministros SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA e BARROS MONTEIRO. 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros CESAR ASFOR ROCHA e 
ALDIR PASSARINHO JUNIOR. 

 
5.4 CONCEITUAÇÃO E APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO 
SUBSTANCIAL 
 

Antes de conceituarmos a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, 
é indispensável retornarmos à análise do “Inadimplemento Contratual”, onde o não 
cumprimento por uma das partes da relação contratual enseja a possibilidade de 
resolução pelo polo antagônico da obrigação. 

Entretanto, conforme observação prévia, a resolução do vínculo não é um fato 
inexorável, ou seja, não ocorre diante de um simples inadimplemento. Sendo 
necessário que o descumprimento faça perder o interesse do Credor na realização e 
objetivo contratual. 

Desta forma, para que haja a possibilidade de aplicação da Teoria do 
Adimplemento Substancial, faz-se necessário que o Devedor tenha cumprido 
substancialmente sua obrigação, inadimplindo apenas com parcela ínfima da 
obrigação contratual. 

Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka, citando Anelise Becker, ensina 
que:  
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[...] o adimplemento substancial se configura quando se tem um 
cumprimento tão próximo ao resultado esperado, o qual, considerando a 
conduta das partes, impede o direito de resolução, autorizando apenas a 
complementação cumulada com eventuais perdas e danos. (Becker apud 
Hironaka, 2007, p. 80) 

 
Diante destes aspectos, temos que a Teoria do Adimplemento Substancial, 

sustenta a ideia de não resolução da obrigação quando a prestação do Devedor, 
embora não tenha sido perfeita ou que não tenha atingido o resultado proposto, tiver 
uma aproximação de seu resultado final. 

 
5.5 METODOLOGIA DE INCIDÊNCIA DO DIREITO 
 

Como sabemos, a Teoria do Adimplemento Substancial não possui previsão 
formal no Código Civil de 2002, mas fixa-se sua aplicação em razão da cediça 
irradiação das normas constitucionais no Direito Civil, que alicerçam o Direito 
Constitucional Civil, hoje exemplificado em ideais como o da boa-fé objetiva, função 
social do contrato entre outros. 

Desta maneira, é de grande mister concluir que a Teoria do Adimplemento 
Substancial aplica-se pelos alicerces do direito Pós-Positivista, onde houve o 
rompimento com a ideia rígida de que o direito se resume ao mero texto legal 
produzido pelo Estado, tratando-se de mera subsunção do fato a norma. 

E por consagrar ideais do Pós-positivismo neoconstitucionalista, constamos 
como a discussão acerca da força normativa dos princípios vem ganhando grande 
escopo na atual conjuntura humanizada do Direito Civil, que nos remete, aliás, aos 
pensamentos sobre a “positivação do direito natural”. (Tinant, 1984, dialética “La 
Positividad del Derecho Natural). 
 
5.6 DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL 
 

Complementando as proposições analisadas, destacamos a importância da 
atuação do Magistrado para que haja a justiça diante da aplicação principiológica, 
especificamente a Teoria do Adimplemento Substancial. 
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O magistrado passou por inúmeras transformações, vindo do sistema do 
common law, onde baseavam-se em precedentes judiciais, passando pela 
subsunção formal e rígida do texto normativo, amparado pelo sistema positivista, 
tanto defendido por Hans Kelsen, chegando, hoje, a um sistema complexo e vasto, 
onde o Magistrado não interpreta as leis apenas no aspecto literal, mas através da 
dicotomia “regras e princípios”, conforme observou Robert Alexy, em seu estudo da 
“Teoria dos Direitos Fundamentais”. (Alexy, 2011, 2 ed.) 

Neste complexo jurídico atual, a autonomia do Magistrado demonstra-se bem 
reduzida em comparação ao sistema do common law, todavia, conforme já 
explicitado, não há mais a aplicação rígida do texto normativo, conforme o 
positivismo clássico, podendo então o Magistrado, a partir da hermenêutica, pautar-
se em alicerces principiológicos para expandir a interpretação normativa. 

Desta forma, vemos que o Magistrado, ao aplicar a Teoria do Adimplemento 
Substancial, sopesa as espécies normativas (regras e princípios), relativizando e 
humanizando o texto normativo, e assim, consolidando os ideais do 
Neoconstitucionalismo. 

Neste silogismo, nos ensina Luís Roberto Barroso, em seu livro Curso de 
Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo: 

 
“No Direito contemporâneo, a Constituição passou a ser compreendida 
como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 
jurídicos supra - positivos, no qual as idéias de justiça e de realização dos 
direitos fundamentais desempenham um papel central. Rememore-se que o 
modelo jurídico tradicional fora concebido apenas para a interpretação e 
aplicação de regras. Modernamente, no entanto, prevalece a concepção de 
que o sistema jurídico ideal se consubstancia em uma distribuição 
equilibrada de regras e princípios, nos quais as regras desempenham o 
papel referente à segurança jurídica - previsibilidade e objetividade das 
condutas - e os princípios, com sua flexibilidade, dão margem à realização 
da justiça do caso concreto.” (Barroso, 2010, p. 387) 

 
Diante do que preceitua Luis Roberto Barroso, é de se concluir que o 

Magistrado, na atual conjuntura do Pós-positivismo, possui uma função fundamental 
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à realização do justo, da ampliação hermenêutica a fim de se alcançar uma decisão 
mais justa.  

Fixando-se, sobre o Magistrado, a responsabilidade de expandir a 
interpretação normativa e, no presente caso, de se aplicar entendimentos como o da 
Teoria do Adimplemento Substancial, consagrando-se, assim, um direito pautado no 
abrangimento de conceitos axiológicos para se alcançar um direito mais justo e 
social. 

 
6. RESULTADOS 
 

Diante de que foi exposto na presente pesquisa, vimos que a Teoria do 
Adimplemento Substancial personifica o ideal do direito contemporâneo, onde 
rompemos, pelo menos em tese, com as execráveis e injustas decisões baseadas 
na mera subsunção do fato à norma, pois esta teoria, ao ser aplicada, expande um 
entendimento normativo a um sopesamento ordenamental. 

Necessitando, desta maneira, da atuação do Magistrado para que este faça 
valer o ordenamento jurídico pautado no Neoconstitucionalismo. Qual seja, um 
direito que busca analisar os fatos sobre a ótica dicotômica das Regras e Princípios, 
onde existe a segurança dos preceitos rígidos das regras e sua expansão valorativa 
como garantia de justiça. 
 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apresentamos, ainda que brevemente, a Teoria do Adimplemento 
Substancial, onde fundamentamos seus aspectos técnicos de incidência dentro do 
âmbito obrigacional. 

Abordamos, ainda que de forma breve, sua origem histórica e aplicação em 
nosso ordenamento pátrio, por meio dos baluartes do Novo Código Civil, os quais 
são amparados pela Carta Magna. Destacando alguns de seus aspectos 
metodológicos, onde observamos a função jurisdicional dentro da sistemática Pós-
positivista. 

Por fim, diante de tudo o que fora abordado, concluímos que a Teoria do 
Adimplemento Substancial nos remete a um sistema judicial que, além de se valer 
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das regras normativas, onde se tem um parâmetro paradigmático de aplicação 
normativa, estende essa aplicação ao campo principiológico, onde o Magistrado se 
configura como aplicador do equilíbrio das balanças do direito, garantido a justiça ao 
caso concreto. 
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