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RESUMO 

O presente estudo cinge-se à análise da natureza do prazo aplicável à ação de 

resolução contratual, a partir de uma pesquisa doutrinária e jurisprudencial sobre o 

tema. Com base no método hipotético dedutivo, buscou-se compreender a razão por 

de trás das divergências que permeiam o tema, analisando os aspectos básicos dos 

institutos da prescrição, decadência, inadimplemento, mora e resolução contratual. 

Ao se constituir banco de dados temático com os acórdãos das Turmas de Direito 

Civil do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Civil do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina referentes ao período de 11/01/2003 a 01/09/2019, 

observou-se enorme divergência quanto à natureza e a extensão do prazo, tendo-se 

encontrado, no mínimo, quatro fundamentações teóricas diversas. Assim, a fim de 

aprofundar a análise do tema, partiu-se para uma pesquisa doutrinária, concluindo-

se que mesmo a doutrina não encontra unanimidade em relação a natureza do prazo 

para exercer o direito resolutório, ora afirmando ser um direito imprescritível, ora 

devendo ser aplicado o prazo prescricional relativo ao direito de crédito subjacente ao 

direito resolutório. Dessa forma, concluiu-se que a maneira mais acertada de se 

solucionar esse impasse seria utilizar o prazo previsto para a extinção da pretensão 

creditícia, contudo, operando-se a extinção do direito resolutório pelo instituto da 

decadência, tendo em vista tratar-se de um direito potestativo, a fim de se ter o mínimo 

de segurança jurídica nas relações sociais. 

Palavras-chave: prescrição; decadência; resolução contratual; inadimplemento 
contratual; mora.  



 
 

   
 

ABSTRACT 

The present study encircles the analysis of the nature of the term applicable to the 

contractual resolution action, based on a doctrinal and jurisprudential research on the 

subject. Based on the hypothetical deductive method, it sought to understand the 

reason behind the differences that permeate the theme, analyzing the basic aspects 

of the institutes of prescription, decadence, default, and contractual resolution. When 

establishing a thematic database with the judgments of the Classes of Civil Law of the 

Superior Court of Justice and the Chambers of Civil Law of the Santa Catarina’s 

Tribunal for the period from 11/01/2003 to 01/09/2019, it was observed there was a 

huge divergence as to the nature and length of the deadline, and, at least, four different 

theoretical foundation were found. Thus, in order to deepen the analysis of the subject, 

it was started to a doctrinal research, concluding that even the doctrine does not find 

unanimity in relation to the nature of the deadline to exercise the right of resolution, 

sometimes affirming to be an imprescriptible right, sometimes it must be the limitation 

period applicable to the credit right underlying the termination right shall apply. In this 

way, it was concluded that the best way to resolve this impasse would be to use the 

deadline set for the extinction of the claim, however, with the termination of the right 

of resolution by the institute of decay, in view of a potestative right in order to have the 

least legal certainty in social relations. 

 

Keywords: prescription; decadence; contract resolution; contractual default; relative 

default. 
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INTRODUÇÃO 

Muitas controvérsias permeiam os institutos da prescrição e decadência, 

desde sua natureza, sua distinção, bem como extensão dos prazos. Mas há certeza 

quanto sua importância dentro dos ordenamentos jurídicos, na medida em que 

induzem a segurança jurídica das relações jurídicas mais diversas. 

A doutrina brasileira majoritariamente entende que a diferenciação entre os 

prazos prescricionais e decadenciais está na natureza do direito que se busca tutelar: 

o primeiro, um direito de caráter prestacional, que impõe aos particulares uma 

obrigação de fazer, não fazer, entregar ou pagar quantia certa; o segundo, um direito 

potestativo, que institui aos particulares um estado de sujeição, mediante simples 

declaração de vontade de seu titular.  

Ocorre que referida distinção não está isenta de críticas e, como forma de 

resolver o impasse, o Código Civil de 2002, adotou um critério topológico para 

distinguir a natureza dos prazos. Assim, os prazos prescricionais estariam dispostos 

ao longo dos artigos 205 e 206, enquanto os prazos decadenciais estariam dispersos 

ao longo do Código. 

No entanto, nem sempre a distinção feita pelo atual Código Civil, por meio de 

um tratamento discriminado da prescrição e decadência, será suficiente. Isso porque, 

nem todas as hipóteses estão contidas na legislação civil. Nesse caso, surgindo um 

prazo extintivo, como saber se ele é de decadência ou de prescrição se a lei não 

dispuser sobre?   

É o que ocorre com o prazo para ajuizamento da ação de resolução 

contratual. O artigo 475 do Código Civil, ao dispor acerca da possibilidade da 

resolução contratual por inadimplemento, não estipulou prazo para que o titular do 

direito ajuíze a ação cabível para tanto.  

Nesse sentido, criou-se um quadro de insegurança jurídica provocado pela 

indeterminação do prazo, bem como acerca da sua natureza, diante das divergentes 

posições adotadas pelos Tribunais. 

Apesar disso, a partir de uma análise quantitativa dos acórdãos do Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça, percebe-se que os 

Tribunais, de maneira geral, assentaram que deve ser aplicado o prazo prescricional 

para os casos de resolução contratual.  
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 No entanto, nas ações de rescisão de contrato - que possuem natureza 

constitutiva negativa e dizem respeito ao exercício de um direito potestativo – não 

deve incidir o prazo prescricional geral do art. 205 do Código Civil, seja por uma 

aplicação direta, seja por uma aplicação analógica dessa norma. A legislação é 

omissa no que diz respeito ao prazo decadencial aplicável ao exercício do direito 

potestativo à rescisão contratual por inadimplemento. Contudo, da mesma forma, 

essa lacuna não pode ser interpretada como a instituição de uma prerrogativa ad 

eternum em favor do credor. Assim, tendo em vista que só há sentido falar em 

desfazimento do negócio quando caracterizado o inadimplemento, se as prestações 

contratuais inadimplidas não são mais exigíveis em razão do transcurso do prazo 

prescricional, o direito à rescisão contratual perde a escora fático-jurídica que o 

constituiu em primeiro lugar, ficando da mesma forma extinto - não pela prescrição, 

mas pela decadência. 

Nestes termos, torna-se imprescindível um estudo acerca da natureza dos 

prazos, analisando se o direito que se busca exercer, qual seja a resolução do 

contrato (tutela desconstitutiva) deve prevalecer na distinção dos mesmos, ou se o 

critério topológico adotado pelo Código Civil, com a aplicação analógica do prazo 

decenal ao caso, é que deve prevalecer.   

A fim de responder a esse problema, realizou-se pesquisa doutrinária, bem 

como análise dos julgados provenientes das turmas de direito privado do Superior 

Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina acerca do tema, desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

O presente trabalho encontra-se estruturado em 3 (três) capítulos, sendo que 

no primeiro far-se-á um estudo acerca dos institutos da prescrição e decadência, 

examinando, ainda que suscintamente, as origens dos institutos, seus fundamentos 

e os critérios utilizados pela doutrina para diferenciá-los. 

No segundo capítulo, será estudado os pressupostos necessários para a 

resolução contratual, abordando os tipos de inadimplemento das obrigações 

existentes do ordenamento jurídico pátrio. 

Por fim, no terceiro capítulo será analisada a forma com que os tribunais vêm 

tratando o tema, bem como se buscará alternativa juridicamente viável e útil à 

estabilização da insegurança jurídica que o permeia.  
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1 PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: O TEMPO E A RELAÇÃO JURÍDICA 

Evidente que o tempo possui grande influência na criação, no exercício e na 

extinção das mais diversas relações jurídicas. Separadamente ou associada a outras 

condições, a lei toma o tempo como causa de aquisição ou extinção de direitos ou 

faculdades jurídicas. 

Nesse sentido, a doutrina costuma apontar alguns exemplos que elucidam 

como o direito trata a circunstância temporal face às inúmeras relações jurídicas. Ao 

disciplinar a eficácia das leis, o ordenamento jurídico subordina o começo e o fim de 

sua vigência, ao tratar do negócio jurídico, cuida do termo inicial e final a que sujeita 

o exercício do direito, entre tantos outros casos em nossa legislação1.  

No âmbito do direito privado2, conclui-se que o efeito do tempo frente as 

relações jurídicas se resume a três alicerces ou a três institutos. Em um primeiro 

momento, é causa de aquisição de direitos, quando torna incontroverso o exercício 

continuado de determinada ação, também chamada de prescrição aquisitiva ou 

usucapião. Sob outro ângulo comporta-se como extinção da pretensão jurídica, que 

não foi exercitada por um lapso temporal, haja vista a inércia do titular da pretensão, 

chamada pela doutrina de prescrição extintiva. Por fim, é causa de perecimento de 

direitos, que devem ser exercitados dentro de determinado prazo, sob pena de 

caducidade, também conhecido como o instituto da decadência3. 

Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer acerca da ingerência do tempo no 

direito, aponta que alguns Códigos, de fato, congregam os três institutos ou 

fenômenos jurídicos temporais em apenas uma disciplina, como ocorre com o Código 

francês, por exemplo. No entanto, o Código Civil brasileiro preferiu destacar a 

prescrição aquisitiva, ou usucapião, da prescrição extintiva e da decadência. Dessa 

 
1 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Volume 1. 29. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro. Forense, 2016. p. 569. 
2 No âmbito das relações jurídicas processuais, há outros institutos reguladores dos efeitos temporais, 
tais como a preclusão temporal, ora definida como a perda de uma situação jurídica ativa processual, 
em razão do seu não exercício no momento oportuno. Tem como escopo a “limitação do exercício 
abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo 
órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança 
jurídica” (DIDIER Jr, Fred. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, 
parte geral e processo de conhecimento. 18ª. Ed. Salvador. Ed. Jus Podivm, 2016, p. 425 e 
seguintes). 
3 AMARAL, Francisco. Direito Civil - Introdução. 6º.ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 562. 
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forma, a usucapião, no Código Civil de 2002, da mesma forma que ocorria no Código 

de 1916, está disciplinada no Livro III – Do Direito das Coisas, enquanto a prescrição 

extintiva e a decadência estão dispostas na Parte Geral 4. 

A estrutura do Código segue uma lógica simples. Enquanto a prescrição 

aquisitiva se aplica somente ao direito das coisas, a prescrição e a decadência são 

fenômenos que afetam todas as esferas do direito privado, e, portanto, merecem estar 

dispostas na Parte Geral do Código Civil.  

No entanto, para a abordagem da problemática trazida neste trabalho, 

necessário que o enfoque se reduza ao estudo dos institutos da prescrição e da 

decadência, sua importância, histórico, fundamentos e objeto. 

Ambos, prescrição e decadência, possuem destaque justamente por 

protegerem a segurança e a certeza, ora fundamentais no direito moderno, limitando 

no tempo a exigibilidade e o exercício dos direitos subjetivos e potestativos.  

 Assim, a indeterminação e a insegurança jurídica que essas faculdades 

gerariam caso fossem perpétuas provocariam malefícios para o direito e para a 

sociedade em geral, motivo pelo qual se justifica a criação desses institutos. Nesse 

sentido, Caio Mário da Silva Pereira dispõe: 

É, então, na segurança da ordem jurídica que se deve buscar o seu 
verdadeiro fundamento. O direito exige que o devedor cumpra o 
obrigado e permite ao sujeito ativo (credor) valer-se da sanção contra 
quem quer que vulnere seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por 
longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao seu 
direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua 
incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no 
afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos 
direitos, e este interesse justifica o instituto da prescrição, em sentido 
genérico5. 

Assim, imagine-se a inconveniência social caso, por mais remota que fosse a 

causa de uma obrigação, fosse sempre possível questionar-se sua existência, 

solução ou seu inadimplemento. 

Discorre Pontes de Miranda que a inexistência de institutos como a prescrição 

e a decadência submeteria aqueles que se sentem em paz no mundo jurídico a uma 

 
4 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Prescrição e decadência. 1º.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1- 
2. 
5 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil - Volume 1. 29. ed. rev. e atual. Rio de 
Janeiro. Forense, 2016. p. 573. 
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situação de insegurança, caso se deparassem com ações contra as quais não 

existem mais provas, ora por terem sido destruídas, ora por sua perda após longo 

tempo6.  

Corroborando com o autor supracitado, Marcos Ehrhardt Júnior afirma que 

ambos os institutos ora analisados são essenciais para qualquer ordenamento 

jurídico, uma vez que dificultam, por exemplo, a obrigação de guarda, por tempo 

indeterminado, de inúmeros documentos, e definem o período de tempo a ser 

avaliado quando da análise dos requisitos de validade na celebração de um negócio 

jurídico7. Venosa, no mesmo sentido, elucida a questão: 

O adquirente de imóvel precisa ter essa aquisição estabilizada e não 
pode ficar sujeito indefinidamente a eventual ação de reivindicação. 
Esse mesmo adquirente, ao efetuar o negócio de certificar-se de que 
a propriedade adquirida efetivamente pertence ao alienante e que no 
prazo determinado pela lei, esse bem não tenha sofrido turbação. Não 
fosse assim, o adquirente nunca poderia ter certeza de estar 
adquirindo bem livre e desembaraçado, porque teria de investigar 
retroativamente, por tempos imemoriais, as vicissitudes do bem que 
adquiriu. Não fosse o tempo determinado para o exercício dos direitos, 
toda pessoa teria de guardar indefinidamente todos os documentos 
dos negócios realizados em sua vida, bem como das gerações 
anteriores8. 

Cabe ressaltar que o instituto da prescrição não está preocupado com as 

particularidades éticas de cada caso, mas sim com questões práticas de utilidade e 

interesse, justamente por tratar-se de matéria de ordem pública9. Assim, não se quer 

dizer que a prescrição e a decadência, justamente por buscarem a segurança jurídica 

das relações, necessariamente serão sempre justas ou equitativas. Isso porque, 

ambas, prescrição e decadência, podem servir a estabilização dos efeitos decorrentes 

de atos ilícitos que perduraram no tempo.  

Aureliano de Guimarães, nesse sentido, já afirmava que “entre o mal 

resultante de uma prescrição que proteja o contrário ao direito e o mal maior da não-

 
6 PONTES MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Tomo VI. 4.ed. São Paulo: 
RT, 1983. p. 98-99. 
7 JÚNIOR, Marcos Ehrhardt. Direito Civil: LICC e Parte Geral. Salvador: JusPodium, 2009. V. 1, 
p.462.  
8 VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil Interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.p. 212-213. 
9 ANDRADE, Manuel A. Domingues de, op.cit., loc. Cit.; VENOSA, Sílvio de Salvo. Código Civil 
Interpretado, cit, p. 212. 

 



11 
 

   
 

existência das prescrições”, sempre prevalecerá o interesse geral10. O fundamento 

reside no mal atribuído à insegurança e o desrespeito à ordem geral e à sociedade 

que resultariam da não existência da prescrição e da decadência. 

Cumpre ressaltar outro considerável motivo trazido pela doutrina como razão 

de existir da prescrição e decadência. Seria, nesse sentido, uma sanção à negligência 

do titular que não exercitou seu direito ou pretensão no prazo fixado por lei11.  

Há quem teça fortes críticas a esse possível fundamento da prescrição e da 

decadência, tais como Pontes de Miranda12, J.M Carvalho Santos13 e Luiz 

Carpenter14. No entanto, mesmo que se condene esse fundamento, não se pode 

olvidar que ambos os institutos são maneiras de estabilizar situações em que o titular 

de uma pretensão ou de um direito potestativo poderia tê-los praticado, mas não o 

fez. Assim, a noção de negligência se refere a desatenção daquele que sabe ter um 

direito, mas que deixa de exercê-lo por certo tempo15. 

A fim de aprofundar os estudos nesses importantes institutos, necessário a 

análise histórica da prescrição e decadência, bem como a evolução interpretativa da 

doutrina ao longo do tempo sobre o tema. 

 
10 Aureliano Guimarães in (a prescrição extintiva) FRANCO, Ary de Azevedo. A prescrição Extintiva 
no Código Civil Brasileiro (Doutrina e Jurisprudência). 3ª Edição, revista e aumentada. Rio de 
Janeiro: Forense, 1956, p. 16-17. 
11 MARTINS COSTA, Judith. O “princípio da unicidade da interrupção”: notas para a interpretação do 
inciso I do art. 202 do Código Civil.In: BODIN DE MORAES, Maria Celina; GUEDES, Gisela Sampaio 
da Cruz; SOUZA, Eduardo Nunes de. A juízo do tempo: estudos atuais sobre prescrição. Rio de 
Janeiro: Processo, 2018, p. 186. 
12 PONTES DE MIRANDA, F.C. Tratado de direito privado: parte geral. Rio de Janeiro: Borsoi, 1955. 
T. 5, p. 100. apud.  SIMÃO. José Fernando. Prescrição e Decadência: início dos prazos. São Paulo: 
Editora Atlas S.A. 2013, p. 140. 
13 SANTOS, J.M. Carvalho. Código Civil brasileiro interpretado: parte geral: arts. 114-179, p. 372, 
apud.  SIMÃO. José Fernando. Prescrição e Decadência: início dos prazos. São Paulo: Editora Atlas 
S.A. 2013, p. 140. 
14 CARPENTER, Luiz F. Da prescrição: volume II - (Artigos 161 a 179 do Código Civil). 3. ed. Rio de 
Janeiro: Nacional de Direito, 1958. p. 448-841. 
15 SIMÃO. José Fernando. Prescrição e Decadência: início dos prazos. São Paulo: Editora Atlas 
S.A. 2013, p. 141. 
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1.1 Prescrição e Decadência: Visão histórica 

Em que pese se reconheça que foi no Direito Romano que se consolidou o 

instituto da prescrição extintiva, foi apenas com a legislação imperial que o conceito 

de prescrição despontou, tal qual concebemos atualmente16.  

No tempo do direito romano pré-clássico, ou da legis actiones17, a regra era 

a perpetuidade das ações, havendo pouquíssimas exceções, como nos casos das 

ações não previstas no direito pretoriano. Ainda assim, de forma desetruturada, tendo 

em vista que cabia ao pretor decidir acerca de sua existência, forma e condições da 

temporalidade das ações18. 

E, conforme ensina Humberto Theodoro, mesmo no período formulário19 o 

fenômeno da prescrição foi percebido apenas pontualmente, sem que houvesse uma 

conceituação e uma aplicação mais elaborada do instituto20. 

No entanto, foi neste período que se deu a origem da palavra prescrição. O 

sistema formulário do direito pretoriano utilizava o vocábulo praescriptio como 

sinônimo de “escrever antes” ou “no começo”21. Assim, o pretor assinalava o prazo a 

que estava subordinada a ação como preliminar do processo formulário22. Nesse 

sentido, Câmara Leal esclarece: 

 
16 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 247 e 
seguintes. 
17 Segundo Moreira Alves, os romanos conheceram sucessivamente três sistemas de processo civil, a 
saber: o das ações da lei (legis actiones), o formulário (per formulas) e o extraordinário (cognitio 
extraordinaria). O sistema das ações da lei foi utilizado no direito pré-clássico; o formulário, no direito 
clássico; e o extraordinário, no direito pós-clássico. No entanto, cumpre ressaltar que a sucessão 
desses sistemas não significou a abolição total do anterior, imediata e radicalmente. Ao contrário, a 
substituição foi paulatina. (MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018, p. 220). 
18 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Da prescrição e da decadência. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1978, p. 4. 
19 O período formulário foi assim denominado em razão da utilização das fórmulas. Trata-se, pois, de 
um documento escrito onde se fixa o ponto litigioso e se outorga ao juiz popular poder para condenar 
ou absolver o réu, conforme fique, ou não, provada a pretensão do autor. No sistema das legis actiones, 
nada havia de semelhante: o juiz popular julgava a questão que as partes, oralmente, lhe expunham. 
No processo formulário, não: ele julga o litígio conforme está delimitado na fórmula, elaborada na fase 
in iure (MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 
249). 
20 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Prescrição e decadência. 1º.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 
10. 
21 CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Op. Cit., p. 2 
22 COSTA, Eduardo Cunha da. Breves considerações acerca da prescrição. Conteudo Juridico, 
Brasilia-DF: 19 dez. 2012. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.41234&seo=1>. Acesso em: 08 jul. 2019. 
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Ao estatuir a fórmula, se a ação era temporária, ele a fazia preceder 
de uma parte introdutória, em que determinava ao juiz a absolvição 
do réu, se estivesse extinto o prazo de duração da ação. E a essa 
parte preliminar da fórmula, por anteceder a esta, se dava a 
denominação de praescriptio23. 

Percebe-se que o termo praescriptio não possuía relação direta com a 

temporalidade das ações, significando tão somente o local onde se posicionava a 

determinação do pretor. Após uma evolução do seu significado, estendeu-se o sentido 

dado a palavra ao próprio conteúdo veiculado na decisão pretoriana. 

No entanto, ressalta-se que mesmo no direito romano clássico, a grande 

maioria das ações eram imprescritíveis ou prescreviam dentro de um ano útil. 

Somente na era de Teodósio II, em 424 d.C, é que, de fato, foram 

incorporadas leis estabelecendo limites temporais para o exercício dos direitos em 

juízo. Assim, limitaram-se as ações que até então eram perpétuas ao prazo de 30 

(trinta anos), como regra geral, tendo como termo inicial o instante em que o titular 

pudesse propor a ação, observando-se as causas de suspensão e interrupção já 

existentes à época24. 

Infere-se das informações trazidas por Moreira Alves que a prescrição era 

tida já no direito romano como uma exceção25. Isso porque, caso já decorrido o prazo 

estipulado para intentar a ação, o réu poderia imobilizá-la, opondo uma exceção. 

Ressalta-se que a eficácia da exceção oposta pelo réu era exteriorizada apenas no 

campo processual, haja vista que, mesmo com a prescrição, caso houvesse o 

pagamento da dívida, não haveria a possibilidade de restituição pelo devedor26. 

Dessa forma, como regra geral, decorridos 30 (trinta) anos, a ação pessoal 

estava prescrita. Interessante observar que já na época existia o questionamento se 

a extinção da ação pessoal acarretava, também, a do direito de crédito por ela 

sancionado. Nesse sentido, dispõe Moreira Alves acerca do fenômeno: 

Vários autores pretendem que, depois dos 30 anos, a obrigação se 
converteria em obrigação natural, e salientam ainda que o credor, 
embora não mais pudesse exigir judicialmente o crédito por meio da 
actio, continuava a poder valer-se dele como exceptio (exceção), que 
era imprescritível. A maioria dos romanistas, porém, rejeita essa tese, 

 
23CÂMARA LEAL, Antônio Luiz da. Op.cit. p.18. 
24 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 254 e 
503. 
25 Idem, Ibidem, 255-256. 
26 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 10. 
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entendendo que, extinta a ação, se extinguia, também, o direito de 
crédito27.  

A visão da prescrição, tal qual concebida pelos romanos, permaneceu 

praticamente intacta na Idade Média até a Idade Moderna. Somente com Código 

italiano é que a tese de que a prescrição era a perda da ação, pelo decurso do tempo, 

foi de fato abalada. Assim, textualmente o Código Civil italiano consagrou a ideia de 

que seriam os próprios direitos que prescreviam, e não a ação correspondente28. 

O Código brasileiro de 2002, contudo, seguiu a tradição romana, que já havia 

sido consagrada pelo BGB alemão, considerando a prescrição como causa de 

extinção da pretensão e não do direito subjetivo material. O direito, nesse sentido, 

podia sobreviver à extinção da ação. 

Já a decadência não teve suas bases e delimitações fixadas no período 

romano, mas tão somente no Direito Moderno, a partir do século XIX. Origina-se do 

verbo latino cadere, que significa cair, passando a exprimir o que seria a extinção dos 

direitos por inércia de seu titular, ou decurso do tempo para agir em determinado 

caso29.   

Dois autores foram precursores nos estudos da decadência, muito embora 

não tenham apresentado uma conceituação adequada para o instituto, quais sejam, 

Zacharie Von Lingenthal e Savigny. Referidos autores destacaram alguns casos, que 

a princípio eram tratados como relacionados à prescrição pela doutrina da época, 

contudo, não se adequavam ao conceito30. 

Savigny opunha-se ao conceito unitário de prescrição, sustentando que, na 

verdade, existiam três institutos que se relacionavam com a inércia do titular do 

direito, o que causava a perda do mesmo ou a sua aquisição por outro sujeito: a 

usucapião, a prescrição das ações e “um certo número de casos que não podiam ser 

reunidos sob uma determinação comum”31. Dessa forma, verifica-se que Savigny 

inovou ao asseverar a indispensabilidade da discriminação entre os institutos, e ainda, 

ao conceber a existência da decadência, em que pese não a tenha conceituado. 

 
27 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 503. 
28 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Prescrição e decadência. Op. Cit, p. 11-12. 
29 RIZZARDO, Arnaldo. Prescrição e decadência. 1º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 13. 
30 PINTO, Nelson Luiz. O fundamento da pretensão processual como objeto da prescrição e da 
decadência. Revista de Processo. Vol.34.1984, p. 60-84. 
31 NAZO, Nicolau. A decadência do direito brasileiro. 1959, p. 33 apud, PINTO, Nelson Luiz. Op cit. 
p. 60-84. 
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Foi Grawein que delineou as bases do instituto, em 1880. Reiterava que não 

era possível agrupar como o mesmo fenômeno jurídico os vários casos em que um 

direito se perde pelo decurso de tempo. Assim, conceituava decadência como sendo 

"a extinção do direito que se dá por virtude intrínseca do próprio direito, o qual tem, 

pela sua natureza, uma duração preestabelecida para seu exercício”32.  

A teoria desenvolvida por Grawein não obteve receptividade entre os juristas, 

que viam a decadência como um direito temporário, e não propriamente um novo 

instituto33. 

Passaram, então, a coexistir uma série de teorias acerca da conceituação e 

dos traços diferenciadores entre prescrição e decadência, assunto este que será 

tratado no subcapítulo 1.4 deste capítulo. 

1.2 Objeto e requisitos da prescrição 

Visto a origem, em linhas gerais, dos institutos da prescrição e da decadência, 

importa-nos aprofundar qual seria o objeto da prescrição. 

Nesse sentido, verifica-se que o Código Civil disciplinou a prescrição 

adotando a seguinte definição “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que 

se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os artigos 205 e 206”34. 

Aludido artigo se inspira, e muito, no parágrafo 194 do BGB35, ou Código Civil 

Alemão, pelo qual a violação do direito traz para o titular a pretensão de reparação ou 

restauração36. 

Para a comissão redatora do anteprojeto do Código Civil de 2002, um dos 

problemas terminológicos digno de ser debatido na elaboração da nova legislação 

civil era saber se prescreve a ação ou a pretensão. Assim, após diversos estudos, 

preferiu-se a segunda solução, “por ser considerada a mais condizente com o Direito 

 
32 NAZO, Nicolau. A decadência do direito brasileiro. 1959, p. 33 apud, PINTO, Nelson Luiz. Op cit. 60-
84. 
33 Idem, Ibidem, p. 60-84. 
34 Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos 
prazos a que aludem os arts. 205 e 206. 
35 § 194 BGB: “das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch), 
unterliegt der Verjährung”. 
36 NEVES, Gustavo Kloh Muller. Op.cit. p.25. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art205
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Processual contemporâneo”, posto que os processualistas já teriam há muito tempo 

superado a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos3738.  

Nesse rumo, a teoria moderna processualista vê a ação como um direito 

autônomo e abstrato que se satisfaria tão somente com a sentença judicial39. Seria, 

pois, um direito à sentença de mérito. O titular do direito prescrito, portanto, não 

perderia o direito à ação, pois mesmo com a improcedência da demanda, pela 

admissão da exceção de prescrição, haveria a prolação de uma sentença de mérito, 

ora objeto do direito de ação40. 

Ademais, pelo sistema adotado pelo Código Civil de 2002, a prescrição 

também não afetaria o direito da parte lesada. A prescrição é fato extintivo da 

pretensão, essa sim decorrente da violação de um direito.  

Entendendo-se pretensão como o surgimento de um poder de exigir uma 

prestação, positiva ou negativa, o legislador sujeitou-a a um prazo legal para seu 

exercício, que, caso decorrido sem que o credor a tenha feito valer em juízo, 

culminaria na prescrição extintiva. 

A concepção da pretensão foi idealizada no século passado, como 

decorrência direta da autonomia da ação, estando relacionada ao conceito de ação 

no sentido material, ora contraposta à ação no sentido judicial ou processual41. 

 
37 BRASIL. Senado Federal. Novo Código Civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2ª ed. 
Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas, 2005, p. 39. 
38 Nesse sentido, Cintra, Grinover e Dinarmarco citam que, a partir da tese de Wach, concebeu-se que 
a ação era um direito autônomo, não pressupondo necessariamente o direito subjetivo material violado 
ou ameaçado, como demostram as ações meramente declaratórias (em que o autor pode pretender 
uma simples declaração de inexistência de uma relação jurídica).  “CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; 
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 22ª edição. 
São Paulo: Malheiros, 2005, p. 45 e seguintes e 266 e seguintes”. 
39 Idem, Ibidem, p. 45 e seguintes e 266 e seguintes. 
40 Moreira Alves, utilizando das teorias de Windscheid acerca da pretensão, infere que esta nada mais 
é do que uma nova denominação para aquilo que Savigny designava como ação em sentido material. 
Assim, pretensão, ou ação em sentido material seria o direito de postular a eliminação da violação de 
um direito primário. (MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro, 
São Paulo: Saraiva, 1986, p. 151, nota 7, apud, JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 7). Nesse 
sentido, é a ação em sentido material, ou seja, um direito à prestação que irá reparar o direito violado, 
que será o objeto da prescrição. Contrapõe-se a esse conceito a ação em sentido processual. AA ação 
em sentido material deve, em regra, ser veiculada através da ação processual. A ação em sentido 
processual, dessa forma, expressaria o ato de pleitear a tutela jurídica mediante sentença ação em 
sentido material deve, em regra, ser veiculada através da ação processual. A ação em sentido 
processual, dessa forma, “expressaria o ato de pleitear a tutela jurídica mediante sentença” (AMARAL, 
Guilherme Rizzo. A polêmica em torno da “Ação em sentido material”. Academia Brasileira De 
Direito Processual Civil. Disponível em: http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo58.htm. Acesso em: 
17/10/2019). 
41 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil, 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 397. 

 

http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo58.htm
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Ainda, para ressaltar a diferença entre pretensão e ação, verifica-se que a 

pretensão é um poder dirigido ao sujeito passivo da relação jurídica, já a ação 

processual é o poder dirigido em face do Estado, a fim de que esse satisfaça a 

prestação jurisdicional. Somente quando a pretensão não é satisfeita pelo sujeito 

passivo é que surge, como consequência, a ação, sendo esta o poder de provocar a 

atividade jurisdicional do Estado42. 

Interessante pontuar as considerações de Humberto Theodoro Júnior em 

relação ao fenômeno da prescrição, da pretensão e exceção, destacando que a lei os 

simplificou sobremaneira43. Nesse sentido, veja-se: 

A prescrição, em si, mesmo depois de consumada, não extingue de 
imediato a pretensão. Apenas faculta ao devedor usá-la para, por 
meio de defesa (exceção), provocar a neutralização da pretensão, 
exercitada pelo credor. O que inibe a pretensão, de tal sorte, é a 
exceção da prescrição e não propriamente a prescrição. Mesmo 
depois que o direito brasileiro passou a permitir que o juiz pronuncie 
ex officio a prescrição, subsiste o direito do devedor de ignorá-la e de 
impedir que a declaração de ofício aconteça. Basta que proceda ao 
pagamento voluntário do débito ou que declare a renúncia aos efeitos 
da prescrição já consumada. Assim, seus efeitos não ocorrem, antes 
que o juiz os decrete, de forma adequada44. 

A exceção, conforme assevera Francisco Amaral, contrapõe-se à concepção 

de pretensão. Isso porque, exceção seria justamente o direito de impedir a eficácia 

de um direito subjetivo de outrem. Ela atuaria como um contra direito, tendo em vista 

ser a prerrogativa de negar o cumprimento da prestação devida, equivalente à 

pretensão do credor45. 

 
42 FILHO, Agnelo Amorim. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 
identificar as ações imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, v. 3º, p. 95-132, 
jan./jun. 1961. 
43 Otavio Luiz Rodrigues Junior, nesse sentido, faz um interessante apontamento acerca das 
“assimetrias” que o Código Civil apresenta acerca dos conceitos de pretensão e exceção. Isso porque, 
infere-se do artigo 189 do referido diploma legal que “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, 
a qual se extingue pela prescrição e, no artigo subsequente assevera-se que “a exceção prescreve no 
mesmo prazo em que a pretensão”. Assim, comparando-se os dois artigos, verifica-se que a única 
interpretação possível é a de que a aparente contradição dogmática, devido à vinculação da prescrição 
ora como pretensão, ora como exceção, é mitigada pela compreensão de que o art. 190 do Código 
Civil evita que o réu possa apresentar ilimitadamente, à demanda que lhe foi proposta, uma exceção 
derivada da pretensão prescrita (JUNIOR, Otavio Luiz Rodrigues. Exceções no direito civil: Um 
conceito em busca de um autor? In Prescrição e Decadência: Estudos em homenagem ao professor 
Agnelo Amorim Filho. Editora Jus Podivm, 2013, p. 411-421) 
44 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 13. 
45 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6.ed.rev., atual e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. p. 564. 
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Dessa forma, para que a pretensão, de fato, seja paralisada, é necessário 

que o devedor oponha exceção à ação exercida pelo titular. É preciso, pois, que o 

devedor alegue a prescrição como defesa, a fim de imobilizar a pretensão deduzida. 

Cumpre ressaltar que o devedor pode escolher não alegar a prescrição, podendo, 

inclusive, renunciá-la46. Destarte, o que irá coibir a ação exercida pelo credor será a 

exceção oposta pelo devedor, e não propriamente a prescrição, já que “esta, sem 

aquela, nenhum efeito terá sobre a pretensão deduzida em juízo”47. 

Via de regra, a prescrição tem como objeto apenas os direitos subjetivos 

patrimoniais, não se aplicando aos direitos de personalidade, aos direitos de estado 

e ao direito de família, que são irrenunciáveis e indisponíveis. Assim, a pretensão 

prescritível pode originar-se de qualquer subdivisão do direito civil, desde que tenha 

cunho patrimonial. As demais pretensões, aquelas relacionadas à personalidade e ao 

estado, são imprescritíveis48. 

Nesse sentido, a doutrina costuma elencar alguns requisitos para a 

ocorrência da prescrição, quais sejam49: 

a) Um direito subjetivo lesado, do que necessariamente nasce uma 

pretensão de ressarcimento; 

b) a não exigência do cumprimento do respectivo dever (inércia), ou de 

ressarcimento do dano; 

c) o decurso do prazo que a lei estabelece para essa exigência. 

Cumpre salientar que não são todos os direitos subjetivos que estão 

relacionados a prestações, posto que existem aqueles que se referem a faculdades 

de extinguir ou modificar relações jurídicas, quais sejam, os direitos potestativos ou 

formativos. O direito potestativo é “o poder que o agente tem de influir na esfera 

jurídica de outrem, constituindo, modificando ou extinguindo uma situação subjetiva 

sem que esta possa fazer alguma coisa senão sujeitar-se”50, não estando 

subordinado à prescrição. 

 
46 Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo 
de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do 
interessado, incompatíveis com a prescrição. 
47 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 13. 
48Idem, Ibidem. p. 25. 
49 TRABUCHI, Alberto: “Requisiti per la prescrizione sono: 1) esistenza di um dirtto che poteva essre 
esercitato dall soggetto; 2) mancato esercizio del diritto stesso; 3) passagio del periodo di tempo 
stabilito dalla legge” (Istituzione, cit, n. 60, p.122), apud, JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 26. 
50 AMARAL, Francisco.op.cit. p. 564. 
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A não exigência do cumprimento do respectivo dever, ou a inércia do titular 

do direito, está relacionada diretamente com a não dedução da pretensão em juízo 

ou com a não tomada das medidas cabíveis em lei para impedir ou suspender o prazo 

prescricional. Assim, importa a propositura da ação correspondente ao direito violado, 

a fim de forçar o cumprimento da obrigação pelo devedor, caso contrário, há 

possibilidade da configuração da prescrição. 

Ademais, é preciso que haja o transcurso do prazo previsto em lei, mais 

precisamente de algum dos prazos previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil, a 

fim de que ocorra a prescrição. Desse modo, não é a inação efêmera do titular que 

levará à prescrição, mas sim àquela limitada ao prazo disposto em lei. 

Cumpre frisar que o elemento volitivo não é requisito da prescrição. Assim, 

“não há que se preocupar com boa ou má-fé do credor que se absteve de fazer atuar 

a pretensão até sua exaustão”. Irrelevante para a configuração do instituto se o credor 

agiu ou não de má-fé quando se absteve de fazer atuar a pretensão ou se o devedor 

agiu de má-fé ao deixar de cumprir a obrigação durante o lapso prescricional. Importa 

apenas saber se houve, de fato, a inércia do titular do direito e o decurso do prazo 

estabelecido em lei51. 

1.3 Objeto e características da decadência 

A decadência consiste no esgotamento de um direito potestativo pelo decurso 

do tempo. Ao contrário da prescrição, em que o fundamento principal reside no 

interesse individual das partes, na decadência busca-se predominantemente a 

satisfação de um interesse geral52. 

O objeto da decadência, portanto, seria justamente um direito potestativo, de 

qualquer espécie. Direitos potestativos são aqueles que conferem ao respectivo titular 

o poder de interferir ou determinar mudanças na esfera jurídica de outrem, por ato 

unilateral, sem que haja dever correspondente, mas tão somente uma sujeição. A 

decadência, nesse sentido, é uma restrição que a lei estabelece para o exercício de 

um direito, extinguindo-o e pondo termo ao estado de sujeição existente53. 

 
51 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p. 27. 
52 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 577. 
53 AMARAL, Francisco. Op. Cit. p. 567. 
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Um dos grandes problemas do Código Civil de 1916 era o pertinente ao 

tratamento que o legislador deu aos prazos extintivos, tendo em vista que todos 

estavam abarcados sob a mesma nomenclatura de prescrição. Assim, todos os 

prazos estavam submetidos, a princípio às mesmas regras, não havendo qualquer 

distinção. 

O Código Civil de 2002, no entanto, instituiu uma disciplina específica para a 

decadência (arts. 207 a 211). A justificativa apontada pela Comissão Revisora do 

Projeto do Código era no sentido de não se poder cogitar a prescrição de direitos 

potestativos. 

Os direitos potestativos são direitos sem pretensão, pois são 
insuscetíveis de violação, já que a eles não se opõe um dever de 
quem quer que seja, mas uma sujeição de alguém (o meu direito de 
anular um negócio jurídico não pode ser violado pela parte a qual a 
anulação prejudica, pois esta está apenas sujeita a sofrer as 
consequências da anulação decretada pelo juiz, não tendo, portanto, 
dever algum que possa descumprir)54. 

No campo dos direitos potestativos, surgem faculdades, as quais, em regra, 

sujeitam-se a um termo, de sorte que não mais se poderão fazer uso quando, por 

qualquer razão, já tenha transcorrido o tempo previsto55.  

Daí a consequência expressa no artigo 207 do Código Civil no sentido de fixar 

que os prazos decadenciais não estariam sujeitos à suspensão ou à interrupção, 

depois de iniciados56. 

Ademais, na decadência, o prazo começa a fluir no momento em que o direito 

nasce, surgindo, simultaneamente, direito e termo inicial do prazo, o que não ocorre 

com a prescrição, em que o prazo só se inicia da lesão do direito subjetivo. O que se 

tem em vista, desse modo, é o exercício do direito potestativo, não sua exigibilidade, 

própria da prescrição. 

 
54 MOREIRA ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 1986. p. 155. 
55 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Trad. Ary dos Santos. São Paulo: Saraiva, 
1957. V.I, § 34º, p. 357. Apud, JÚNIOR, Humberto Theodoro. Op.cit. p.317.,  
56 Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, 
suspendem ou interrompem a prescrição. 
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1.4 Conceitos e diferenciação dos prazos 

A distinção entre prescrição e decadência é tarefa árdua até os dias atuais, 

muito embora tenha sido matéria de grandiosas obras doutrinárias de inúmeros 

civilistas durante os séculos. A matéria é tão controversa que há quem diga, inclusive, 

que não há qualquer diferença entre os institutos57 ou que são imprestáveis quaisquer 

métodos de diferenciação, devendo ser feitas análises caso a caso58. 

Não há dúvidas que prescrição e decadência possuem diversas 

semelhanças, contudo, negar as diferenças entre os institutos não parece ser a 

solução mais adequada para o entrave apresentado. Nesse sentido, mesmo os que 

simpatizam com tese de que ambos os institutos aparentam simetrias59, acabam por 

enumerar uma série de distinções, o que só reforça a ideia de que as semelhanças 

são tão somente aparentes, “não caracterizando o núcleo ontológico de cada um 

deles”60. 

Grande parte dos juristas, no entanto, aquiesce com a diferença, divergindo 

quanto a melhor forma adotada para tanto. Alguns se apoiam nas distinções entre 

seus efeitos e suas naturezas. Outros quanto aos seus objetos e às maneiras de 

aquisição dos direitos sobre os quais buscam estender sua eficácia, ou até mesmo 

asseverando que seria uma questão de política legislativa. 

Em relação ao seu objeto, o entendimento majoritariamente adotado é a de 

que a prescrição seria “a perda da ação atribuída a um direito, e de toda sua 

capacidade defensiva, em consequência do não uso delas, durante um determinado 

espaço de tempo”61. Já a decadência estaria relacionada com a perda do direito em 

si, sendo que seu objeto muitas vezes se confundia com o da própria prescrição.  

 
57 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil: direito das pessoas. Tradução da 6ª edição 
italiana, com notas remissivas aos Códigos Civil Brasileiro e Português pelo Dr. Ary dos Santos. 3ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 1971, v. 1, p. 285. 
58 “En résumé, sur tous ces points, nous ne croyons pas qu’on doive établir des différences a priori 
entre les cas qu'on appelle déchéances et ceux qu'on appelle prescriptions; il faut réserver l'examen 
de chaque hypothèse” (BAUDRY-LACANTINIERER; TISSIER, 1895, p. 40 apud FILHO, Agnelo 
Amorim. Critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações 
imprescritíveis. Revista de Direito Processual Civil. São Paulo, jan./jun. 1961, v. 3º, p. 95-132.) 
59 CUNHA GONÇALVES. Tratado de Direito Civil, v. III, nº 420, in Carlos Maximiliano. Decadência, 
na revista Direito, v. 1, p. 41. 
60 GUIMARÃES, Carlos da Rocha. Prescrição e decadência. 1º ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 
8. 
61 BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1908. 
P. 380. 
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No entanto, conforme aventado por Agnelo Amorim Filho, “tal critério, além 

de carecer de base científica, é absolutamente falho e inadequado, uma vez que 

pretende fazer a distinção pelos efeitos ou consequências”62. 

Foi com Câmara Leal que o estudo das diferenças entre prescrição e 

decadência de fato se aprofundou. Com a intenção de encontrar uma teoria que 

embasasse um critério seguro para o reconhecimento dos casos de decadência, 

ponderou o autor que o assunto teria ficado “nitidamente esclarecido”63 e todas as 

controvérsias teriam se dissipado.  

Nesse sentido, para Câmara Leal, seria de decadência o prazo legal “quando 

[…] o direito deve ser exercido por meio da ação, originando-se ambos do mesmo 

fato, de modo que o exercício da ação representa o próprio exercício do direito”. 

Ademais, asseverou que os prazos decadenciais estariam estabelecidos pela lei, ou 

pela vontade unilateral ou bilateral, quando prefixado ao exercício do direito pelo seu 

titular. Já os prazos prescricionais seriam fixados, não para o exercício do direito, mas 

sim para o exercício da ação que o protege 64. Em síntese, o que prevalece é o 

exercício do direito ou de um tipo de ação, ocorrendo a decadência naquele e a 

prescrição no último. 

Não se pode olvidar que o critério ofertado por Câmara Leal foi de grande 

importância para o mundo jurídico, tendo sido, inclusive, elogiado por diversos 

juristas, tais como Washington de Barros Monteiro65 e Orlando Gomes66.  

Contudo, Agnelo Amorim Filho argumenta que o critério apresentado por 

Câmara Leal seria duplamente falho, por carecer de base científica e por não possuir 

uma norma identificadora das situações em que o direito nasce, ou não, 

concomitantemente com a ação67. 

Nesse sentido, em que pese a praticidade do método, verifica-se que ele não 

é apto a esclarecer as delimitações e bases do instituto da decadência, tendo em vista 

que não consegue abranger todos os casos em que se aplica o instituto, carecendo, 

pois, de generalidade68. 

 
62 FILHO, Agnelo Amorim. Op. cit, p. 95-132. 
63 CÂMARA LEAL, 1978, p. 130-137. 
64 CÂMARA LEAL, 1978, p. 110. 
65 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, I, p. 287. 
66 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil, n. 355, p. 536. 
67 FILHO, Agnelo Amorim.op.cit. p. 95-132. 
68 GUIMARÃES, Carlos da Rocha.op.cit. p. 17. 
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Assim, tendo por base os mandamentos de Chiovenda, mais especificamente 

acerca da classificação dos direitos, Amorim Filho se prontificou a criar um critério 

dotado de bases científicas que permitisse diferenciar prescrição e decadência e 

identificar as ações imprescritíveis. 

Antes de adentrar na teoria apresentada por Agnelo Amorim Filho, cabe 

ressaltar algumas premissas do trabalho desenvolvido por Chiovenda, especialmente 

no que se refere a sua teoria dos direitos potestativos. 

 Em suma, Chiovenda dividia os direitos subjetivos em duas classes, os 

direitos voltados a um bem da vida, a conseguir-se mediante a prestação positiva ou 

negativa de outros, também chamado de direitos a uma prestação; e direitos voltados 

à modificação do estado jurídico existente, conhecidos como direitos potestativos69. 

Os direitos potestativos seriam aqueles por meio dos quais a lei concede a 

alguém o poder de influir sobre a condição jurídica de outro sem o concurso da 

vontade deste, “fazendo cessar um direito, ou estado jurídico existente ou produzindo 

um novo direito, ou estado ou efeito jurídico”70.  

Assim, o direito potestativo pressupõe uma sujeição do sujeito passivo, 

dispensando sua declaração de vontade para a produção de efeitos jurídicos. 

Ademais, referidos direitos seriam insuscetíveis de violação e a eles não 

corresponderia uma prestação71. 

Diferentemente ocorre com o direito a uma prestação, em que um sujeito tem 

o poder de exigir de outrem uma prestação positiva ou negativa, não havendo que se 

falar em estado de sujeição. 

Partindo dessa premissa, Agnelo Amorim fixou a premissa de que as ações 

condenatórias seriam meios de proteção daqueles direitos suscetíveis de violação, 

quais sejam os direitos a uma prestação. Já as ações constitutivas seriam meios de 

exercício dos direitos potestativos. E continua: 

[…] concluir-se-á, fácil e irretorquivelmente, que só os direitos da 
primeira categoria, (isto é, os "direitos a uma prestação"), conduzem 
à prescrição, pois somente eles são suscetíveis de lesão ou de 

 
69 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil, I, ns. 8 e 9, p. 10 e ss; Princípios 
de derecho procesal civil, 1, p. 203 e ss, apud CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. 2. Ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 30. 
70 CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. 2. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 30 
71 FILHO, Agnelo Amorim. Op.cit. p. 95-132  
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violação, e somente eles dão origem a pretensões, conforme ficou 
amplamente demonstrado. Por outro lado, os da segunda categoria, 
isto é, os direitos potestativos - (que são, por definição, "direitos sem 
pretensão", ou "direitos sem prestação", e que se caracterizam, 
exatamente, pelo fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) - 
não podem jamais, por isso mesmo, dar origem a um prazo 
prescricional72. 

Logo, por essa teoria apenas as ações condenatórias poderiam estar 

vinculadas à prescrição, enquanto as ações constitutivas estariam, por consequência, 

vinculadas aos prazos decadenciais. Isso porque, somente as ações condenatórias 

protegeriam os direitos que “irradiariam” pretensões. 

Em análise a teoria lançada por Agnelo Amorim Filho, percebe-se que ela é 

perfeitamente válida na maioria dos casos73, na medida em que logra êxito na 

distinção entre os prazos decadenciais e prescricionais, tornando identificável, desde 

logo, ou o direito a uma prestação, ou o direito potestativo74.  

Contudo, cumpre ressaltar que o Código Civil de 2002 não adotou 

expressamente qualquer das teorias aqui apresentadas. Nesse sentido, fez questão 

de operacionalizar os conceitos, adotando um critério puramente topológico para 

diferenciar prescrição e decadência. 

 
72 FILHO, Agnelo Amorim. Op.cit. p. 95-132. 
73 Cumpre registrar as observações feitas por Rossato quando da aplicação da teoria de Agnelo 
Amorim Filho às Ações Redibitórias e Estimatórias: “Toma-se como exemplo o prazo emprestado ao 
comprador de coisa viciada para promover ação redibitória (desconstitutiva) ou estimatória 
(imediatamente reconstitutiva e mediatamente condenatória), consoante o disposto nos artigos 178, 
§2º e §5, IV do antigo Código Civil, cumuladas ou não com as perdas e danos cabíveis. Considerando 
que não se poderia atribuir a um mesmo prazo natureza decadencial e prescricional simultaneamente, 
Agnelo Amorim Filho soluciona o impasse por meio da prevalência do instituto da decadência sobre a 
prescrição. Isso porque os prazos decadenciais seriam dotados de um interesse público muito mais 
relevante que os prazos prescricionais. […] E, de fato, em que pese a prescrição e a decadência se 
encontrarem igualmente regulamentadas por normas de caráter cogente, os direitos fulminados em 
função da decadência gozam de interesse público ligeiramente superior àqueles tutelados pela 
prescrição. Todavia, uma ação de indenização pelos prejuízos materiais sofridos, face aos vícios que 
acometem a coisa adquirida, não perde seu caráter condenatório ante a faculdade alternativa do 
consumidor em promover a redibição do contrato. De igual maneira, a carga de eficácia condenatória 
das ações estimatórias não interferem (ou não deveriam interferir), na natureza desconstitutiva das 
ações redibitórias, motivo pelo qual não se poderia atribuir às ações constitutivas prazo prescricional, 
nem às condenatórias prazo decadencial. Desta forma, não há que se falar em “casos especiais de 
ações constitutivas”, como sugere o autor, mas ações condenatórias e constitutivas propriamente ditas. 
Admitir interpretação diversa atentaria contra o próprio caráter sistêmico-científico da teoria esboçada. 
(ROSSATO, Willian Nunes. Prescrição, Decadência e Vícios de Solidez e Segurança: Uma análise 
acerca dos efeitos liberatórios do tempo sobre a responsabilidade do empreiteiro. Florianópolis, 2017, 
p. 31-32.) 
74 CAHALI, Yussef Said. Op.cit. p. 32. 
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O Código Civil de 1916 não distinguia prescrição e decadência, na medida 

em que todos os prazos enumerados no Código possuíam a nomenclatura de prazos 

prescricionais. Assim, coube à doutrina e à jurisprudência distinguir a natureza dos 

prazos e, muitas vezes, ocorriam desmedidas divergências entre os entendimentos. 

Por este motivo, nas palavras de Miguel Reale, supervisor da comissão 

elaboradora do Código Civil de 2002, “preferiu-se reunir as normas prescricionais, 

todas elas, enumerando-as na Parte Geral do Código. Não haverá dúvida nenhuma: 

ou figura no artigo que rege as prescrições, ou então se trata de decadência”75.  

Diferentemente do que ocorria com o antigo Código, a nova legislação civil 

procurou estabelecer a distinção sob forma de tratamento discriminado de cada um 

dos institutos. Assim, disciplinou-se na Parte Geral, no Título IV do Livro III as 

disposições atinentes à prescrição e à decadência. Nesse sentido, cabe fazer menção 

à exposição de motivos do Código Civil de 2002, em relação à disciplina da prescrição 

e decadência: 

Prescrição e decadência não se extremam segundo rigorosos critérios 
lógico formais, dependendo sua distinção, não raro, de motivos de 
conveniência e utilidade social, reconhecidos pela Política legislativa. 
Para pôr cobro a uma situação deveras desconcertante, optou a 
Comissão por uma fórmula que espanca quaisquer dúvidas. Prazos 
de prescrição, no sistema do Projeto, passam a ser, apenas e 
exclusivamente, os taxativamente discriminados na Parte Geral, 
Título IV, Capítulo I, sendo de decadência todos os demais, 
estabelecidos, em cada caso, isto é, como complemento de cada 
artigo que rege a matéria, tanto na Parte Geral como na Especial76. 

Salienta-se que o entendimento que deve prevalecer, quando da 

confrontação entre os critérios estabelecidos pela doutrina e o critério adotado pelo 

legislador, será o método consolidado em lei. Assim, no caso do Código Civil de 2002, 

em que se adotou um critério topológico para a diferenciação entre prescrição e 

decadência, referido método deve caso preponderar caso haja divergência com a 

doutrina77. 

No entanto, nem sempre a distinção feita pelo atual Código Civil, por meio de 

um tratamento discriminado da prescrição e decadência, será suficiente. Isso porque, 

 
75 REALE, Miguel. Visão Geral do Projeto de Código Civil. Disponível em www.miguelreale.com.br-
artigos-vgpcc.htm.pdf. Acesso em 12/07/2019. 
76 BRASIL. Senado Federal. Novo Código Civil: exposição de motivos e texto sancionado. 2ª ed. 
Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas, 2005, p. 38-39. 
77 NEVES, Gustavo Kloh Muller. Prescrição e decadência no direito civil. 2º ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2008, p.24. 

http://www.miguelreale.com.br-artigos-vgpcc.htm.pdf/
http://www.miguelreale.com.br-artigos-vgpcc.htm.pdf/
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nem todas as hipóteses estão contidas na legislação civil. Nesse caso, surgindo um 

prazo extintivo, como saber se ele é de decadência ou de prescrição se a lei não 

dispuser sobre? 

É o que ocorre com o prazo para o ajuizamento da ação de resolução 

contratual. A legislação civil foi silente quanto ao prazo para demandar a resolução 

contratual, não havendo previsão específica no artigo 475 do Código Civil, nem no 

Título próprio da prescrição e decadência quanto ao assunto. 

Assim, doutrina e jurisprudência tentam, sem qualquer uniformidade, 

estabelecer tanto a natureza do prazo para ajuizamento da respectiva ação de 

resolução contratual, se prescricional ou decadencial, bem como sua extensão, haja 

vista a lacuna normativa existente. 

Neste trabalho, a partir das premissas básicas estabelecidas neste capítulo 

acerca da prescrição e decadência, bem como a partir da análise conceitual da 

resolução contratual, buscar-se-á discutir a problemática que envolve a natureza do 

prazo para demandar a resolução contratual, explorando a prática dos tribunais em 

relação ao tema e a teoria desenvolvida pela doutrina para contornar esse impasse. 

Antes de adentrar nas especificidades jurisprudenciais acerca do tema, 

imperioso que se estabeleça os conceitos operacionais acerca da resolução e 

inadimplemento contratual, fixando asserções necessárias para o melhor 

entendimento da problemática. 
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2 RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO 

Como todo negócio jurídico, o contrato possui uma vida útil. Nasce do 

consentimento, eventualmente sofre adversidades de sua carreira, e se extingue78. 

Normalmente seu encerramento está vinculado ao cumprimento da obrigação 

avençada pelas partes. 

O ciclo de vida do contrato se inicia com o nascimento do vínculo negocial, 

pelo qual as partes criam obrigações e deveres, desenvolvendo-se na medida em que 

o acordo vai sendo executado. O acordo de vontades atua na gênese do contrato, 

tendo em vista que a vontade humana, quando declarada em conformidade com a 

ordem jurídica, é dotada de poder jurígeno, criando um novo ente negocial79. 

Após, fixa-se sua força obrigatória, quando ambos os sujeitos se 

comprometem a atender a deveres que se obrigaram a adimplir. Uma vez 

perfectibilizado, o contrato começa a gerar efeitos, tais como a instituição do nexo 

que vincula as partes contratantes, e determina a imprescindibilidade de seu 

cumprimento, também conhecido como pacta sunt servanda (força obrigatória dos 

contratos)80. 

Assim, ambas as partes contratantes atendem a deveres, os quais se 

obrigaram a cumprir, e a relação criada se encerra porque executada a conduta 

imposta pelo acordo efetuado. Dá-se o que os romanos chamavam de solutio, que 

seria o fim natural da obrigação, pelo qual o devedor se libera do vínculo obrigacional 

e o credor tem seu débito satisfeito81. 

Em síntese, o cumprimento da obrigação significa o caminho natural da 

extinção do contrato. A “extinção normal” do contrato, por execução, não suscita 

quaisquer transtornos quanto à forma e aos efeitos. Executado o contrato, estão 

extintas, por conseguinte, as obrigações e direitos que dele derivaram82.  

 
78PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 3. Contratos. 20. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2016, p. 129 
79 Idem, Ibidem. p. 130. 
80 O princípio da força obrigatória dos contratos, ou pacta sunt servanda, significa a “irreversibilidade 
da palavra empenhada” quando do acordo celebrado entre as partes. Assim, os sujeitos possuem a 
liberdade para escolher os termos do pacto firmado, segundo seus interesses. Firmado o contrato, a 
ordem jurídica tem o poder de sujeitar as partes ao que fora pactuado, impondo a cada um dos 
participantes que cumpram suas promessas e suas obrigações (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. 
Cit, p. 13). 
81 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 16º ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p. 193. 
82 GOMES, Orlando. Contratos. 27. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 172. 
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Ocorre que a extinção dos contratos envolve outros diversos modos pelos 

quais o acordo pode se encerrar. Nesse sentido, a obrigação pode se extinguir pelos 

meios diretos ou indiretos de pagamento, pela decadência e pela impossibilidade 

absoluta superveniente do cumprimento, entre tantos outros exemplos. 

Por vezes, existem razões que impedem a produção dos efeitos do contrato 

ainda não cumprido ou não totalmente satisfeito. Nesse sentido, costuma-se elencar 

três principais tipos de inexecução da obrigação, que causam a extinção do vínculo 

obrigacional, sendo eles a rescisão, a resilição e a resolução contratual. 

Cumpre salientar que muitas vezes se confunde um ou outro tipo de extinção 

dos contratos. Por vezes utiliza-se o vocábulo rescisão para designar o que seria, de 

fato, resilição contratual. Isso porque, em última análise, todas as formas aqui 

descritas visam a extinção do contrato por causas das mais diversas. Assim, deve-se 

distingui-los, tanto nas causas quanto nos efeitos, designando cada qual por uma 

terminologia específica83 

A resilição é a extinção da relação contratual por ajuste das próprias partes, 

pela comum vontade dos contratantes, ou por declaração unilateral de um dos 

sujeitos da avença. Quando a extinção for de comum acordo, tem-se o distrato, a 

mais pura forma de resilição, pelo qual um novo negócio jurídico rompe o vínculo 

contratual, mas também pode decorrer da vontade de um só dos contratantes84. 

Há divergência na doutrina brasileira em relação à definição de rescisão 

contratual. Há autores que vinculam esse instituto com a nulidade ou anulabilidade 

do contrato, ou ainda, quando este é inexistente. Assim, rescindir-se-ia o contrato 

porque inexistiu um de seus elementos básicos, ou porque um vício contamina sua 

origem85. 

Ocorre que a melhor doutrina entende que rescisão seria a ruptura de um 

contrato em que houve lesão ou quando este foi estipulado em estado de perigo. 

Cumpre observar que não é sempre que a lesão acarretará a extinção do contrato, 

haja vista a possibilidade de restabelecimento do equilíbrio contratual86.  

 
83 GOMES, Orlando. Op. cit, p. 189. 
84 Idem, Ibidem, p. 189. 
85 AZEVEDO. Álvaro Villaça. Teoria geral dos contratos típicos e atípicos: curso de direito civil. 
2. Ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 99. 
86 Cumpre salientar que o Código Civil de 2002 não emprega o termo rescisão em sentido técnico ou 
unívoco, sendo utilizado por vezes como resolução ou como resilição (GOMES, Orlando. Op. cit, p. 
194). 
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Já a resolução contratual ocorre nas hipóteses em que há falta de 

cumprimento ou inadimplemento do contrato. Há a resolução voluntária, sendo 

consequência da deliberada vontade de não cumprir, e a resolução involuntária, a 

qual decorre da impossibilidade absoluta do cumprimento, sem culpa do devedor. 

Como exemplos de resolução contratual, tem-se a modificação repentina das 

circunstâncias objetivas do contrato e a ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior87. 

Compreender o inadimplemento por meio de suas figuras é essencial para 

fixar a aplicabilidade de certos efeitos nos casos concretos, tais como a resolução 

contratual, a exceção do contrato não cumprido, a incidência de penas cominatórias 

destinadas a provocar o cumprimento e a possibilidade de purgação da mora, por 

exemplo88.  

Ademais, o inadimplemento é visto pela doutrina como a principal vicissitude 

da relação obrigacional, devendo-se entender como tal a não-realização da prestação 

liberatória, na medida em que o credor não tem seus direitos satisfeitos pelo 

cumprimento do dever de prestar89. 

Dessa forma, aprofundar-se-á o estudo no inadimplemento contratual, a fim 

de fixar as premissas necessárias para o tema principal deste subcapítulo, qual seja, 

a resolução por inadimplemento absoluto. 

2.1 Espécies de inadimplemento 

Muito embora a regra seja o cumprimento voluntário das obrigações, seja 

espontaneamente, por iniciativa do devedor, seja por interpelação feita pelo credor, 

existem casos em que a obrigação não é cumprida, configurando o inadimplemento 

da obrigação pactuada. Muitas vezes o locatário não paga o aluguel convencionado, 

o comprador não efetua o pagamento das prestações devidas e o vendedor não 

entrega a coisa alienada, por exemplo90. 

 
87 RIZZARDO, Arnaldo. Op. Cit. p.194 
88 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p.35. 
89 GOMES, Orlando. Op. cit, p. 175 
90 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 2: teoria geral das obrigações. 
13.ed. São Paulo. Saraiva, 2016, p. 372/373. 
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Na classificação de Agostinho Alvim, o inadimplemento, por parte do devedor, 

pode ser absoluto, ou traduzir-se em simples mora, sendo que o inadimplemento 

absoluto poderia, ainda, ser total ou parcial91. 

O inadimplemento absoluto se configura quando a obrigação não foi 

satisfeita, nem poderá sê-la, na medida em que não se torna mais útil para o credor, 

como no caso da avençada entrega de um bem, em que o mesmo acaba por ser 

destruído culposamente pelo vendedor antes da tradição ocorrer. 

Segundo Ruy Rosado de Aguiar, decorrerá o inadimplemento absoluto 

quando a prestação se tornou, objetivamente, (1) impossível; ou (2) inexigível, em 

decorrência de alterações supervenientes das circunstâncias materiais ou legais que 

encerram o objeto negocial ou; ainda, (3) quando o cumprimento que, conquanto 

possível, não é mais capaz de realizar os interesses objetivos do credor92. 

A impossibilidade da prestação se dará quando esta não puder ser realizável, 

em decorrência de barreiras físicas ou jurídicas. Essa impossibilidade pode ser 

anterior à constituição do vínculo obrigacional, quando será tida como originária, ou 

pode ser posterior, sendo então denominada de superveniente93. 

No caso de impossibilidade superveniente, a obrigação era originariamente 

possível, no entanto, em decorrência de fato posterior, o adimplemento torna-se 

excessivamente oneroso, quando atenta contra ordem jurídica estabelecida ou que 

seja materialmente impossível94. 

Em regra, a impossibilidade originária acarreta a invalidade do negócio 

jurídico, justamente por preceder ao nascimento da relação obrigacional, enquanto a 

impossibilidade superveniente está vinculada ao inadimplemento da obrigação95. 

A impossibilidade superveniente ou inadimplemento da obrigação, que nos 

interessa no presente estudo, pode ser imputável ou inimputável ao devedor. 

 
91 ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 4º. Ed. Atual. Saraiva, 
1972, p. 7.. 
92 JÚNIOR, Ruy Rosado de Aguiar. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor: 
resolução. Rio de Janeiro. Aide, 1991. Editora Saraiva 90 e seguintes. 
93 Idem, Ibidem, p. 144 e seguintes, 
94 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Inadimplemento das obrigações. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 36 
95 Idem, p.36 
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O inadimplemento, quando voluntário ou imputável, ou seja, por culpa96 de 

alguma das partes, acarreta o pagamento de perdas e danos à parte prejudicada, 

sendo este o teor dos artigos 38997 e 47598 do Código Civil. Pode, ainda, o credor 

optar entre manter o vínculo obrigacional, conservando o dever prestacional e 

promovendo a execução pelo equivalente, mais perdas e danos, ou resolvê-lo, 

restituindo-se o que já prestara, também acrescido de perdas e danos. 

Nesse sentido, leciona Gonçalves: 

Quando a inexecução da obrigação deriva de culpa lato sensu do 
devedor, diz-se que a hipótese é de inadimplemento culposo, que 
enseja ao credor o direito de acionar o mecanismo sancionatório do 
direito privado para pleitear o cumprimento forçado da obrigação ou, 
na impossibilidade deste se realizar, a indenização cabível. Somente 
quando o não cumprimento resulta de fato que lhe seja imputável se 
pode dizer, corretamente, que o devedor falta ao cumprimento99. 

Cumpre ressaltar que no inadimplemento da obrigação por culpa do devedor, 

o credor prejudicado posiciona-se em local mais favorável. Isso porque, endo em vista 

que a responsabilidade civil, nesses casos, é de natureza contratual, o credor apenas 

precisa demonstrar o descumprimento da prestação, haja vista a presunção de culpa 

do devedor no inadimplemento100. 

No caso de inadimplemento voluntário (inadimplemento absoluto ou 

cumprimento imperfeito), como já se destacou, há a necessidade de ressarcimento, 

na modalidade de perdas e danos, pelo devedor culposo. A finalidade por traz da 

indenização do prejuízo é óbvia: recompor a situação patrimonial da parte lesada pelo 

inadimplemento contratual. Esse é o motivo pelo qual as perdas e danos devem ser 

correspondentes ao prejuízo efetivamente sofrido, não devendo ser quantificadas a 

mais ou a menos ao dano do credor. 

 
96 A palavra culpa, aqui, é empregada em sentido lato, abrangendo tanto a culpa stricto sensu 
(imprudência, negligência e imperícia) como o dolo. 
97 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 
98 Art. 475. 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. 
99 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 373. 
100 Gonçalves, nesse sentido, exemplifica a culpa presumida na responsabilidade civil contratual com 
o caso do passageiro de ônibus que fica ferido em uma colisão deste com outro veículo. Por se tratar 
de responsabilidade contratual, haja vista o contrato de adesão perfectibilizado entre o passageiro e a 
companhia de ônibus, a culpa do transportador é presumida, tendo em vista que esta assume, ao 
vender a passagem, a obrigação de transportar o passageiro são e salvo a seu destino (GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Op.cit. p. 374). 
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Já no inadimplemento involuntário ou inimputável ao devedor, em que pese 

este não tenha cumprido o pactuado entre as partes, isenta-se do pagamento das 

perdas e danos. Isso porque, a princípio não houve culpa no inadimplemento, mas 

sim alguma situação inesperada, alheia à vontade da parte. A inexecução, nesse 

caso, decorre de fato não imputável ao devedor, mas sim de fato “necessário, cujos 

efeitos não era possível evitar ou impedir”101. Alguns exemplos podem ser citados, 

tais como a superveniência de caso fortuito ou força maior102 e a quebra da base 

objetiva existente quando da contratação.  

A doutrina costuma elencar algumas condições determinantes para o 

inadimplemento da obrigação, sem culpa do devedor. Assim, a inutilidade da 

prestação pode ser provocada por terceiro, que deteriorou a coisa devida ou manteve 

ilicitamente o devedor em determinado local; pelo credor, que não posou para o pintor 

contratado para fazer o seu retrato; pelo próprio devedor, sem culpa, quando destrói 

a coisa devida em um acesso de loucura, ou, ainda na ocorrência de caso fortuito e 

de força maior103. 

Verifica-se, assim, que para que o devedor não mais se responsabilize pelo 

inadimplemento da obrigação é necessário que se trate de uma impossibilidade 

objetiva, superveniente e que a circunstância que a provoque seja inevitável, não 

derivando de culpa do devedor e que não surja durante a mora deste. 

No entanto, mesmo nesse caso, o devedor não está dispensando de restituir 

a prestação já recebida. Nesse sentido, “mesmo que haja a ocorrência de um fator de 

impedimento de se cumprir o estipulado, não deixa de resolver-se o contrato, isto é, 

de desconstituir-se, retornando as partes à situação anterior, e restituindo-se aquilo 

 
101 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se 
expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir. 
102 A expressão caso fortuito é empregada para designar fato ou ato alheio à vontade das partes, 
ligado ao comportamento humano ou ao funcionamento de máquinas ou ao risco da atividade ou da 
empresa, como greve, motim, defeito oculto em mercadoria produzida etc. E força maior, para 
acontecimentos externos ou fenômenos naturais, como raio, tempestade, terremoto etc. Percebe-se 
que o traço característico das referidas excludentes é a inevitabilidade, é estar o fato acima das 
ações humanas. Na lição doutrina, exige-se para a configuração do caso fortuito ou força maior a 
presença dos seguintes requisitos: o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do 
devedor; o fato deve ser superveniente e inevitável, irresistível e fora do alcance humano  
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 379-380).  
103 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 379. 
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que foi recebido”104. Porém, encontrando-se o devedor em mora, não se isenta este 

das perdas e danos105. 

Ainda, o inadimplemento absoluto pode ser parcial ou total. Parcial, quando a 

obrigação abrange vários objetos, sendo que parte da obrigação é satisfeita, 

perecendo o restante. Será total quando a obrigação, em sua integralidade, deixou 

de ser cumprida.  

Neste sentido, Ruy Rosado leciona que a impossibilidade pode ser total, 

quando atinge a prestação em sua integridade, ou meramente parcial, quando atinge 

apenas partes da obrigação106. E, ainda, Gonçalves dispõe: 

O inadimplemento da obrigação pode ser absoluto (total ou parcial) e 
relativo. É absoluto quando a obrigação não foi cumprida nem poderá 
sê-lo de forma útil ao credor. Mesmo que a possibilidade de 
cumprimento ainda exista, haverá inadimplemento absoluto se a 
prestação tornou-se inútil ao credor. Esta será total quando concernir 
à totalidade do objeto, e parcial quando a prestação compreender 
vários objetos e um ou mais forem entregues e outros, por exemplo, 
perecerem107. 

O regramento que disciplina essas modalidades de inadimplemento se 

encontra nos artigos 235108 e 236109 do Código Civil, que regulam os efeitos da 

deterioração do objeto da prestação. Assim, havendo deterioração do bem, caberá 

ao credor optar entre receber a prestação no estado em que se encontra, abatido o 

valor da deterioração, ou rejeitá-la. Se houver culpa do devedor, haverá o acréscimo 

de perdas e danos. 

Há também possibilidade de o inadimplemento absoluto advir da 

inexigibilidade da prestação, decorrente da alteração superveniente das 

circunstâncias antes pactuadas. Nesse caso, ainda existe possibilidade de se realizar 

a prestação, muito embora o conteúdo do vínculo tenha se alterado. A inexigibilidade, 

nesse sentido, não acarreta desde logo o inadimplemento absoluto, enquanto a 

 
104 RIZZARDO, Arnaldo. Op. Cit., p. 255. 
105 Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo 
se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente 
desempenhada. 
106 JÚNIOR, Ruy Rosado de Aguiar, Op. Cit, p. 100-101. 
107 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 372-373. 
108 Art. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, 
ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu. 
109 Art. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no 
estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e 
danos. 
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impossibilidade da prestação, sim. Jorge Cesa Ferreira Silva exemplifica de maneira 

clara a ocorrência deste fenômeno: 

O devedor tem de enviar a carga de uma cidade para a outra, até 
determinado dia. Considerando as características do vínculo, conclui-
se que o percurso foi suposto pelas partes para ser realizado por 
transporte rodoviário, ainda que nada se tenha estabelecido 
contratualmente (tratava-se, p.ex., de uma transportadora de carga 
por caminhões), não tendo o contratado assumido o risco absoluto 
pela remessa. Poucos dias antes, em razão de chuvas de volume 
inesperado, rompe-se uma ponte que se incluía no percurso, tornando 
inviável a utilização do caminho. A remessa da carga é ainda possível, 
mas somente por meio de transporte aéreo, de valor muito superior 
ao contratado110. 

Diante do exemplo, resta evidente que não se pode exigir do devedor que 

cumpra com a obrigação nos moldes anteriormente pactuados, de sorte que ela se 

torna inexigível. Por conseguinte, haverá possibilidade de revisão contratual, caso 

ainda haja interesse da parte credora em receber a prestação, ou, quando não for 

possível o adimplemento, por falta de interesse, ocorrerá o inadimplemento absoluto. 

A terceira hipótese de inadimplemento absoluto seria quando da extinção dos 

interesses do credor, se ocorrida depois da não-realização da prestação no momento 

devido, não mais suprindo as necessidades do credor.  

Exemplo clássico trazido na doutrina é o do atraso no fornecimento de 

salgados e doces encomendados para uma festa de casamento. Nesse sentido, se 

houver atraso na entrega, não haverá razão para o fornecimento posterior, pois a 

prestação será inútil para o casal de noivos. Estes, então, poderão enjeitar a entrega 

e requerer a indenização por perdas e danos111. 

Visto de maneira simplista, o inadimplemento se dá com a não realização da 

prestação devida ao credor, gerando a insatisfação de seus interesses. No entanto, 

a relação obrigacional é muito mais intrincada, existindo deveres laterais decorrentes 

da boa-fé. Esses deveres também devem ser observados quando do estudo do 

inadimplemento contratual, justamente por integrarem o conteúdo obrigacional, muito 

embora, por vezes, não esteja expressamente previsto em contrato112. 

 
110 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op. Cit, p.40. 
111 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 383. 
112 Esse é o entendimento sedimentado na Conclusão 24 da I Jornada de Direito de Direito Civil (STJ-

CJF): Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a violação dos 

deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. 
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Assim se tem o que a doutrina denominou de quebra ou violação positiva do 

contrato. Rizzardo conceitua essa modalidade de incumprimento: 

Conceitua-se esta espécie como o descumprimento na realização de 
um ato, de um dever e não propriamente ante uma omissão de algo 
especificado na avença. Abrange atos positivos, ou que deveriam ser 
praticados, inerentes ao pacto, e atos de cumprimento defeituoso, 
causadores de danos. Tem pertinência mais ao não cumprimento de 
um dever legal, no sentido de que o devedor desatende algo que lhe 
cabia cumprir, adjetamente à obrigação principal113. 

Trata-se, pois, da quebra de um dever acessório, lateral ao contrato, tais 

como, os deveres de cuidado, proteção, de segurança, deveres de aviso, informação, 

notificação ou cooperação. Assim, se no contrato de compra e venda de bem móvel 

a obrigação principal é a entrega da coisa e o pagamento do preço, tem-se como 

dever lateral, por exemplo, a entrega do bem dentro das regras do bom transporte, a 

conservação da coisa e o pagamento dos juros convencionado. 

No caso da violação positiva do contrato, o inadimplemento não está ligado 

aos interesses prestacionais das partes, mas sim na não concretização dos interesses 

de proteção. Isso porque, os interesses prestacionais estão vinculados diretamente 

ao inadimplemento absoluto ou à mora114. Nesse sentido, a boa-fé objetiva enseja a 

caracterização de inadimplemento mesmo quando não haja mora ou inadimplemento 

absoluto do contrato. 

Feitas estas considerações, importa-nos ainda o estudo da mora, espécie de 

inadimplemento relativo, segundo a classificação de Agostinho Alvim. 

Tem-se que a mora ocorrerá nos casos em que a obrigação não tenha sido 

cumprida no lugar, tempo ou na forma convencionados pelas partes, no entanto, 

remanesce para o credor a possibilidade de cumprimento115. 

Todavia, diante da complexidade da matéria, imperioso que se dispense o 

próximo subcapitulo na distinção entre a mora e o inadimplemento absoluto, bem 

como suas consequências no mundo jurídico. 

 

 
113 RIZZARDO, Arnaldo. Op. Cit., p. 257. 
114 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op. Cit. p.35. 
115 Nesse sentido, dispõe-se o art. 394 do Código Civil: Considera-se em mora o devedor que não 
efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a 
convenção estabelecer. 
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2.1.1 Mora e inadimplemento absoluto 

Para Agostinho Alvim, quando se trata de inadimplemento das obrigações, 

deve-se dispender um delongado exame no estudo da mora, não só porque ela é 

mais frequente do que o inadimplemento absoluto, mas também por conta das 

dificuldades que o seu estudo apresenta116. 

A começar pela definição de mora, percebe-se a divergência na doutrina 

acerca dos contornos exatos do instituto. Talvez em razão da redação do art. 394 do 

Código Civil que, ao invés de conceituar mora, tratou de arrolar condições 

necessárias para que o devedor ou o credor sejam considerados em mora. 

Para Jorge Cesa, a noção de mora perpassa, antes de mais nada, o conceito 

de atraso da prestação, seja em razão do credor, seja em razão do devedor. Nesse 

sentido, veja-se: 

Atrasado está aquilo ou aquele que não chegou, mas que ainda pode 
chegar. Se algo ou alguém falta, não se atrasa. Por sua vez, se algo 
ou alguém, em razão do atraso, não pode mais realizar aquilo para o 
que se destinara, o resultado é idêntico a ter faltado. A ideia de atraso 
pressupõe, pois, que a prestação não foi realizada, mas que ainda 

poderá sê-lo117. 

Contudo, grandes juristas apontam que a conceituação de mora seria mais 

abrangente que o atraso na prestação. Estaria, pois, relacionado ao cumprimento 

imperfeito da obrigação118. Isso porque, a mora verifica-se quando o pagamento não 

é feito na forma, lugar e tempo devidos, ou quando o credor exige que ele se faça de 

modo diverso ou em lugar outro que não o combinado. O tempo, dessa forma, seria 

apenas um dos elementos que ensejariam a mora, mas não o único119. 

Jorge Cesa, no entanto, aponta contra-argumento relevante, no sentido de 

que não seriam o lugar indevido ou a forma incorreta que acarretariam a mora. Esses 

elementos poderiam gerá-la, mas não o fariam sempre. Nesse sentido, o motivo 

 
116 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 10. 
117 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.70. 
118 Cumpre observar que há autores que ligam o cumprimento imperfeito da obrigação ao 
inadimplemento dos deveres laterais ou anexos, vinculando, assim, à violação positiva do contrato, e 
não à mora especificamente (SILVA, Rafael Peteffi. Teoria do adimplemento e modalidades de 
inadimplemento, atualizado pelo novo Código Civil. Disponível em: https://www.gontijo-
familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf. Acesso em: 
22/10/2019.) 
119 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 12. 

 

https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
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determinante para a ocorrência da mora seria a “possibilidade de ulterior realização 

da prestação perfeita, decorrente da manutenção dos interesses objetivos do credor 

na prestação”120. Seria esse um conceito ligado ao elemento tempo, tendo em vista 

que a parte estará em mora enquanto subsistirem os interesses do credor na 

prestação.  

Todavia, nos parece que não apenas o retardo ou o atraso da prestação 

configurariam o núcleo conceitual da mora, mas sim o descumprimento de qualquer 

interesse na prestação, seja de aspecto temporal, formal ou situacional e, nesse 

sentido, filiamo-nos ao conceito proposto por Judith Martins Costa121 e Lucas Gaspar 

de Oliveira Martins122. Da mesma forma, Agostinho Alvim, ao discorrer sobre o 

conceito de mora no Código Civil de 1916 dispõe o seguinte: 

Primeiro, porque só leva em conta o retardamento: dilatio; ao passo 
que o Código Civil considera em mora o devedor que não paga, ou o 
credor que não recebe no tempo, lugar e forma convencionados (art. 
955123). Em segundo lugar, verifica-se que ele pressupõe culpa como 
elementar (culpa non carens), tanto na mora do devedor, como na do 
credor. Contudo, embora haja controvérsias doutrinárias a esse 
respeito, a culpa, em nosso direito não é elementar da mora do credor. 
Assim sendo, aquele conceito, neste ponto, se revela por demais lato, 
dano ao elemento culpa uma extensão que ele não tem. Por outro 
lado, é certo que a mora, via de regra, manifesta-se por um 
retardamento, embora em face do nosso Código, e rigorosamente 
falando, ela seja antes a imperfeição no cumprimento da obrigação 
(‘tempo’, ‘lugar’, ‘forma’ – art. 955). Aquele conceito, pois o que faz é 
ocupar-se da mora mais comum – a do devedor – do caso mais vulgar 
de mora, que é o atraso dilação124. 

O que se verifica é que, desde o Código Civil de 1916, o legislador optou por 

um suporte fático amplo, de forma que todo o descumprimento da obrigação que se 

ligasse de alguma maneira com o lugar ou forma da prestação deveria ser tida 

igualmente como mora, independentemente da relação com o tempo da prestação125.  

 
120 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.71. 
121 MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil, volume V, tomo II: do 
inadimplemento das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 326-327. 
122 MARTINS, Lucas Gaspar de Oliveira. Mora, inadimplemento absoluto e adimplemento 
substancial das obrigações. São Paulo, Saraiva, 2011, p. 42 
123 Correspondente ao artigo 394 do Código Civil de 2002, o qual dispõe: Considera-se em mora o 
devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma 
que a lei ou a convenção estabelecer. 
124 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 10-11. 
125 MARTINS, Lucas Gaspar de Oliveira. Op. Cit, p. 43. 
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Quanto ao suporte fático da mora, há ainda controvérsia na doutrina em 

relação ao requisito da culpa como elementar desse instituto. Autores como Clóvis 

Beviláqua126, Agostinho Alvim127 e Lucas Gaspar Oliveira Martins128 entendem que a 

culpa é elementar da mora do devedor, ou mora solvendi, respaldando seu 

entendimento no artigo 396129 do Código Civil de 2002, correspondente ao artigo 

963130 do Código Civil de 1916, pelo qual “não havendo fato ou omissão imputável ao 

devedor, não incorre este em mora”. 

Assim, a noção de imputabilidade do art. 396 seria sinônima de 

inculpabilidade, no sentido de culpa como ato decorrente de negligência ou 

imprudência do sujeito. Seria inconcebível, para esses autores, uma noção distinta 

de imputabilidade, pois então a mora ocorreria pelo simples atraso da prestação, ou 

seja, apenas com a ocorrência do elemento objetivo131.  

Em sentido contrário, Pontes de Miranda132, Judith Martins Costa133 e Araken 

de Assis134 entendem que culpa não seria elementar do conceito de mora, justamente 

por poder haver mora sem culpa do devedor135. 

Nesse sentido, a mora, seja do credor, seja do devedor, caracterizar-se-ia 

objetivamente, pelo fato de a prestação devida não ser recebida, ou ter sido cumprida, 

fora do tempo, do lugar ou da forma que se pactuou. A culpa apenas será relevante 

negativamente, para afastar a responsabilidade – nos casos de responsabilidade 

subjetiva, uma vez que cabe à parte à qual se imputa a mora demostrar que agiu sem 

culpa. Havendo responsabilidade objetiva apenas dever-se-á comprovar que não há 

nexo de causalidade entre a conduta do devedor e o descumprimento no tempo, ou 

 
126 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das obrigações. 6. Ed. revista e atualizada por Achilles Beviláqua. 
Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves, 1945, p. 107. 
127 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 10-11. 
128 MARTINS, Lucas Gaspar de Oliveira. Op.cit. p. 44-47. 
129 Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. 
130 Art. 963 do Código Civil de 1916. Não havendo facto ou omissão imputável ao devedor, não incorre 
este em mora. 
131 MARTINS, Lucas Gaspar de Oliveira. Op.cit. p.45. 
132 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado, parte especial – Tomo 
XXVI. Direito das obrigações – inadimplemento. Atualizado por Ruy Rosado de Aguiar Júnior e 
Nelson Nery Jr. Editora Revista dos Tribunais. p.58-60. 
133 MARTINS COSTA, Judith. Op.cit, p. 335. 
134 ASSIS, Araken. Da cláusula resolutiva. In: Arruda Alvin, José Manuel de; Arruda Alvim, Thereza 
(coords). Comentários ao Código Civil brasileiro: do direito das obrigações: arts. 421 a 528. Rio 
de Janeiro: Forense, 2007. Vol. 5, p.630. 
135 Para Pontes de Miranda haveria mora nos casos em que todos os devedores do credor faliram, por 
exemplo. (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. op.cit. p. 129) 
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lugar, ou forma convencionados, a fim de obstar os efeitos jurídicos decorrentes da 

mora136.  

Para Judith Martins Costa, a culpa apenas serviria como um critério que 

informa “o nexo de imputação de responsabilidade entre o fato do não-cumprimento 

imputável e a sua consequência, qual seja, a responsabilidade”137. 

No mesmo sentido, Pontes de Miranda inclui a culpa do devedor como um 

elemento a ser avaliado quando se tornar impossível a prestação. A culpa, assim, 

para o jurista, não é elemento da mora, mas o é da impossibilitação do cumprimento, 

do inadimplemento. Se culpado pela impossibilidade superveniente, o devedor 

responderá138.  

No entanto, ainda que haja controvérsia acerca da necessidade de culpa para 

a configuração da mora, verifica-se que atualmente grande parte da doutrina é 

assente de que a culpa é sim elementar da mora139140. 

    Deve-se ter em mente, ainda, que mora se difere do mero atraso. Para a 

configuração da mora faz-se necessários outros elementos, tais como a liquidez da 

dívida, em alguns casos, ou a interpelação do devedor, em outros. Assim, a doutrina 

costuma referenciar a mora como um “atraso qualificado” 141. 

 
136 MARTINS COSTA, Judith. Op.cit, p. 328. 
137 Idem, Ibidem, p. 335. 
138 Idem, Ibidem, p. 58-60. 
139 SILVA, Rafael Peteffi. Op. Cit. Disponível em: https://www.gontijo-
familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf. Acesso em: 
22/10/2019. 
140 Da mesma forma, a jurisprudência catarinense entende que a culpa é requisito essencial para a 
caracterização da mora. Nesse sentido, veja-se: “Portanto, conclui-se pela ausência de configuração 
do elemento subjetivo da mora contratual (culpa da consumidora), bem como pela necessidade de 
recálculo dos valores devidos pela autora para se aferir a eventual existência, e extensão, do saldo 
devedor.” (TJSC, 6º CC, AC 0303362-57.2015.8.24.0004, rel. Denise Volpato, j. 28/08/2018).  
O Supremo Tribunal de Justiça também já perfilou o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA.RESCISÃO. CULPA DA VENDEDORA. FRUIÇÃO DO 
IMÓVEL. JUROS DE MORA.1. Nos termos do art. 396 do Código Civil, "não havendo fato ou omissão 
imputável ao devedor, não incorre este em mora".2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 
4ªT, AgInt no AREsp 763015/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 26/09/2017) e, ainda, “O art.  396 
do CC estabelece que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. 
Dessarte, para caracterização ou permanência em mora, é necessário que haja exigibilidade da 
prestação e inexecução culposa, vale dizer, "retardamento injustificado da parte de algum dos sujeitos 
da relação obrigacional", compreendendo os juros moratórios "pena imposta ao devedor em atraso 
com o cumprimento a obrigação" (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria 
geral das obrigações. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 119 e291)".  (STJ, 4ªT, REsp  
1169179/DF, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, j.  03/03/2015). 
141 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.73; ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 17. 

 

https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/
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 Estabelecidos os elementos constituintes da mora, ressalta-se a relação 

direta que a mora possui com o interesse do credor na prestação, sendo este, talvez, 

um dos pressupostos mais importantes para a sua existência. Isso porque, se não 

houver mais interesse no cumprimento da obrigação, não haverá mora, mas sim 

inadimplemento da obrigação.  

Assim, os interesses do credor se revelam na “execução pura e simples do 

ato de prestar, bem como na observância de deveres laterais de conduta que 

possuam vinculação com os interesses na prestação. Assim, se a falta de informação 

suplementar gerar inutilidade do bem para o adquirente, serão atingidos os interesses 

na prestação”142143. 

Ocorre que, se houver inadequação da prestação, seja por questão de atraso, 

local incorreto ou forma diferente da preestabelecida, e o credor a aceitar, sabendo 

do defeito, não incorrerá o devedor em mora, ainda que o credor pleiteie reparação 

pelos danos sofridos. Nesse sentido, veja-se o exemplo: 

É o caso daquele que, em desconformidade com o contrato, remete 
carga para a filial do credor, em vez de remetê-la para a matriz. Se o 
credor aceitar, conquanto exija reparação, não se pode falar em mora, 
pois os interesses do credor já se realizaram, ainda que 
parcialmente144. 

No entanto, importante observar que se o credor recebe a prestação, não 

declarando que a aceita e sem ter conhecimento, a priori, dos defeitos que permeiam 

o cumprimento da obrigação, e, somente mais tarde tem ciência dos equívocos 

cometidos, ainda assim, tem o direito de pleitear a reparação pelos danos sofridos145. 

Existem dois tipos de mora que merecem destaque, quais sejam, mora 

solvendi, imputável ao devedor e mora accipiendi, ora imputável ao credor, cada uma 

com suas especificidades e critérios próprios para a configuração. 

No que toca à mora do devedor, já se debateu neste trabalho acerca da 

incorporação da culpa como pressuposto necessário para sua configuração. O que 

 
142 Idem, Ibidem, p. 74. 
143 Cumpre observar que para Jorge Cesa, no entanto, os deveres laterais de proteção estão fora do 
conceito de mora. Para ele, os casos em que há interesses violados são diferentes daqueles voltados 
à prestação principal, pois gerariam violação positiva do contrato (Idem, Ibidem, p. 74). 
144 Idem, Ibidem, p. 74. 
145 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 55. 
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se deve registrar é a larga quantidade de civilistas que apoiam essa tese. Nesse 

sentido: 

O pressuposto da mora do devedor é a culpa e a própria mora não é, 
entendida tecnicamente, senão uma forma pela qual se manifesta a 
culpa do obrigado no momento em que é chamado a prestar. Exige-
se, para que se incorra nela, um atraso imputável ao devedor, isto é: 
que este se não possa desculpar, invocando uma causa que lhe seja 
estranha146. 

Ainda, dois requisitos são necessários para sua configuração. Em primeiro 

lugar, o débito deve ser certo, líquido e exigível, ou seja, a inexecução da obrigação 

deve se dar no seu vencimento, com possibilidade de execução futura147. 

Em segundo lugar, deve haver uma interpelação legal, em que conste que o 

credor tem o direito de exigir do devedor a obrigação de prestar imediatamente. Esta 

é a chamada constituição em mora, que ocorre com a intimação do devedor para 

pagar o débito existente148. Cumpre informar que este requisito só existe para a mora 

ex persona149.  

Os principais efeitos da mora solvendi são: a) responsabilidade do devedor 

por todos os prejuízos causados ao credor, nos termos do artigo 395 do Código Civil; 

a perpetuatio obligationis150, ou perpetuação da obrigação, pela qual o devedor que 

está em mora deverá responder pela impossibilidade da prestação, mesmo que 

decorrente de caso fortuito ou de força maior151, nos termos do artigo 399152 do 

Código Civil. 

Já a mora accipiendi153, configura-se quando o credor se recusa a receber o 

pagamento no tempo e lugar indicados no acordo entabulado entre as partes, 

 
146 RUGGIERO. Roberto de. Instituições de direito civil. Vol. III. Direito das Obrigações e Direito 
Hereditário. 1ª ed. Campinas, São Paulo. Bookseller. 1999, p. 177. 
147 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 391. 
148 RUGGIERO. Roberto de. Op. Cit., p. 177. 
149 Ver nota nº 133. 
150 RUGGIERO. Roberto de. Op. Cit., p. 179. 
151 Nas palavras de Gonçalves: “A mora do devedor produz, assim, a inversão do risco. Se o devedor 
está em mora quando sobrevém a impossibilidade casual da prestação, é seu o risco, ainda que este 
coubesse em princípio ao credor (este suporta, em princípio o risco proveniente de a prestação se 
impossibilitar por caso fortuito ou de força maior) (GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 393). 
152 Art. 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa 
impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso; salvo 
se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente 
desempenhada. 
153 Interessante apontar a lição de Jorge Cesa, baseado nos estudos de Karl Larenz, no sentido de 
que a mora accipiendi não caracteriza o ato típico de inadimplemento da mesma forma que a mora 
solvendo faz. Isso porque, na mora do credor não há crédito a ser violado. O credor não tem, em regra, 
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exigindo-o, por exemplo, por outra forma ou pretendendo que a obrigação se cumpra 

de maneira distinta154. Seus pressupostos podem ser resumidos em: a) vencimento 

da obrigação; b) oferta real, que demonstre a real intenção do devedor em cumprir a 

obrigação; c) recusa injustificada do credor em receber e; d) constituição em mora, 

mediante consignação em pagamento155. 

Como efeitos, tem-se como principal o estatuído no artigo 400156 do Código 

Civil, pelo qual, o devedor restará dispensado da responsabilidade pela conservação 

do objeto fruto do negócio, caso não incida em dolo perante a mora do credor. De 

acordo com Gonçalves, age com dolo o devedor que, ante a mora do credor, por 

exemplo, deixa a coisa objeto da obrigação abandonada157. 

De fato, ambas as espécies de mora se diferenciam categoricamente, o que 

justifica que sejam distintos os seus pressupostos e efeitos. Contudo, tem-se que a 

mora ou é do devedor, ou é do credor, não sendo possível a mora de ambas as partes. 

Caso haja falha no cumprimento simultaneamente a consequência direta não será a 

consideração de ambos em mora. Haverá a eliminação de ambas as moras, em 

virtude da compensação158. 

Após a visão geral do instituto da mora, cumpre-nos distinguir a mora do 

inadimplemento absoluto de forma mais aprofundada. 

O legislador optou por dispor no artigo 395159 do Código Civil dois 

mandamentos diversos. Enquanto o caput preceitua as consequências da mora do 

 
o dever de receber a prestação. Por exemplo, aquele que fez o pedido da refeição no restaurante não 
precisa comê-la (SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.76 apud LARENZ, Karl. Lehrbuch des 
Schuldrechts: Allgemeiner Teil. Bd. I. 14. Aufl Munchem: C. H. Bezk, 1987, p. 389).  
154 GONÇALVES, Carlos Roberto. Op.cit. p. 394. 
155 Idem, Ibidem, p. 394-395. 
156 Art. 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação 
da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la 
pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o 
pagamento e o da sua efetivação. 
157 Idem, Ibidem, p. 395. 
158 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 86; GONÇALVES, Carlos Roberto. Op. cit. p. 396-397; MARTINS 
COSTA, Judith. Op. cit, p. 349; SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op. Cit, p.77. 
159 Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização 
dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 
Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e 
exigir a satisfação das perdas e danos. 
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devedor, o parágrafo único estipula a distinção entre o inadimplemento absoluto e 

mora.160161 

O que nos interessa no estudo da distinção dos institutos mora e 

inadimplemento absoluto é justamente a regra insculpida no parágrafo único do artigo 

395, que trata da transformação do estado de mora em inadimplemento, por quebra 

dos interesses objetivos do credor. 

Em linhas gerais, diz-se que a mora diferencia-se do inadimplemento absoluto 

quanto à possibilidade superveniente do cumprimento pelo devedor. Assim, no 

inadimplemento absoluto o devedor não mais pode cumprir a obrigação, pois esta se 

tornou inútil para o credor, enquanto na mora ainda há possibilidade de cumprimento. 

Em relação à importância da distinção entre esses dois institutos, Lucas Gaspar tece 

algumas palavras: 

A apreciação da possibilidade e impossibilidade de ser ainda 
cumprida a obrigação é decisiva para a distinção entre mora e 
inadimplemento absoluto, e esta distinção, igualmente, é de extrema 
relevância, já que as consequências jurídicas do inadimplemento 
absoluto e da mora são totalmente distintas. Para tanto, tome-se, por 
exemplo, a consideração de que o credor haja estipulado uma pena 
para o caso de inadimplemento e outra para o de mora, ou então a 
constatação de que a última pode ser purgada, não assim o 
inadimplemento absoluto162. 

Contudo, a diferenciação entre mora e inadimplemento absoluto nem sempre 

é de fácil constatação. Agostinho Alvim cita alguns casos em que a caracterização 

dos institutos se torna mais dificultosa. Por exemplo, o devedor que não paga a dívida 

no vencimento está em mora ou incorreu em inadimplemento absoluto? Se a mora do 

devedor se prolongar no tempo, a dilação afetará a caracterização dos institutos? Se 

o devedor revelar que não pretende honrar o compromisso, esta manifestação influirá 

na classificação da infração cometida?163. 

 
160 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p. 81. 
161 Jorge Cesa aponta que a motivação do legislador em colocar duas normas distintas em um mesmo 
artigo foi a de demonstrar que “nada obstante mora e inadimplemento absoluto poderem gerar dever 
de indenizar, as pretensões são distintas: a indenização pela mora é ao lado da prestação (caput) 
enquanto a decorrente do inadimplemento é em lugar da prestação (Idem, ibidem, p. 81.) 
162 MARTINS, Lucas Gaspar de Oliveira. Op.cit. p.49. 
163 ALVIM, Agostinho. op. cit, p. 38. 
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O parágrafo único do artigo 395 do Código Civil estabelece o binômio 

utilidade-inutilidade”164 como critério para precisar o limite entre mora e 

inadimplemento absoluto. 

No entanto, a codificação civilista não tratou de precisar o parâmetro pelo qual 

a prestação deve ser entendida como inútil para o credor. Jorge Cesa165 e Judith 

Martins Costa166, nesse sentido, pontuam a necessidade de se adotar um critério 

objetivo para aferir os interesses do credor no cumprimento da obrigação.   

Não se quer dizer que os elementos subjetivos não possuem importância para 

a definição da utilidade da prestação, entretanto não devem ser os únicos a serem 

levados em consideração pelo intérprete, sob pena de, por exemplo, resolver um 

contrato por interesses transitórios e instáveis do credor167.  

Assim, devem ser analisados elementos objetivos, ora fornecidos pela própria 

natureza do contrato e da prestação, bem como elementos subjetivos, que consistem 

“na necessidade que tem o credor em receber uma prestação que atenda à carência 

por ele sentida, de acordo com a sua legítima expectativa”168. 

Ao analisar objetivamente os interesses do credor no cumprimento da 

obrigação, estar-se-á adotando um critério objetivo de ordem econômica. Isso porque, 

a partir do momento em que o julgador, frente a caso concreto, analisa em conjunto 

os interesses objetivos do credor, com base na natureza da prestação e das regras 

comuns de experiência, bem como o fim econômico e social do contrato, afastará, por 

conseguinte, eventuais desejos particulares do credor em não receber a prestação. 

Peteffi ilustra a teoria com um exemplo, que nos interessa apontar: 

Imaginemos que alguém contrate uma empresa especializada na 
fabricação e utilização de fogos de artifício para que realize um show 

 
164 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.86. 
165 Em sentido similar, o Código Civil português dispõe na segunda alínea do art. 808º: “A perda do 
interesse na prestação é apreciada objectivamente”. (SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.87). 
166 MARTINS COSTA, Judith. Op.cit, p. 359 e seguintes. 
167 Jorge Cesa aponta a relevância de se acrescer ao critério objetivo os elementos subjetivos das 
partes em determinados casos, como por exemplo nos contratos de compra e venda de unidades 
habitacionais ainda não construídas. Nesse sentido, dispõe: “Suponha-se que cada uma dessas 
unidades possua um quarto destinado a dormitório e que a entrega do bem se estenda por cinco anos 
além do termo previsto. Um dos imóveis fora negociado com um investidor; outro com recém-casados. 
Passados os cinco anos, o interesse do investidor pode permanecer intacto (ainda que exigindo a 
indenização pelo que deixou de ganhar), ao passo que os interesses da família, então recém-
constituída, mas que agora tem dois filhos, deixam de existir. Em ambos os casos, os contratos são 
objetivamente idênticos, mas serão as condições subjetivas do credor que orientarão a interpretação” 
(SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Op.Cit, p.87-88) 
168 Idem, Ibidem, p. 361. 
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pirotécnico na noite de passagem de ano, por ocasião de uma festa 
em sua casa. Se a aludida empresa não realizar o show pirotécnico 
na data aprazada é evidente que ela tem a possibilidade física e 
técnica de realizá-lo em data posterior. Entretanto, o credor encontra-
se impossibilitado de receber tal prestação pois já não lhe é mais útil, 
pois ele não mais possui interesse em realizar um show pirotécnico 
em um dia comum169. 

Diante do exemplo, verifica-se que a inutilidade da prestação será observada 

“quando o inadimplemento do devedor atingir de modo global a economia do contrato, 

tornando a relação desvantajosa”170. 

Assim, não havendo mais interesse na prestação, a mora converte-se em 

inadimplemento absoluto e o credor pode pleitear a resolução contratual, instituto este 

que será objeto do próximo subcapítulo. 

2.2 Resolução Contratual 

Conforme já se pontou em subcapítulo específico, o mais comum é que haja 

o cumprimento da obrigação. Assim, a partir do momento em que se cria uma relação 

entre duas ou mais partes o natural é que esta relação termine com a plena satisfação 

dos interesses dos sujeitos da relação obrigacional.  

Contudo, a relação obrigacional pode se sujeitar a obstáculos e frustações, 

não chegando ao seu fim natural, qual seja, o cumprimento. É habitual que haja o 

inadimplemento da obrigação, podendo resultar na resolução contratual. 

Assim, a resolução contratual é modo de extinção das relações obrigacionais, 

que se dá por motivo que surge após a formação do vínculo, qual seja, o 

inadimplemento do pactuado entre as partes171. É, pois, um “remédio” conferido à 

parte prejudicada para romper o vínculo contratual, ante a inexecução da avença. 

Já Ruy Rosado de Aguiar, que dedicou uma obra inteira ao estudo da 

resolução pelo inadimplemento do devedor, conceitua o instituto como sendo um 

 
169 SILVA, Rafael Peteffi. Op. Cit. Disponível em: https://www.gontijo-
familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf. Acesso em: 
22/10/2019. 
170Idem, Ibidem, Acesso em:.22/10/2019. 
171 ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. São Paulo. Editora Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 66. 

 

https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
https://www.gontijo-familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Rafael_Peteffi_da_Silva/Teoriaadimplemento.pdf
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modo de extinção dos contratos, decorrente do exercício do direito formativo do 

credor, diante do incumprimento do devedor172. 

A origem do instituto, como forma de extinção típico dos contratos bilaterais, 

não reside no Direito Romano. Em primeiro lugar porque aquela sociedade lidava, em 

regra, com contratos unilaterais173. 

Contudo, admitia-se no contrato de compra e venda, um tipo específico de 

cláusula, chamada de lex commissoria, pela qual o inadimplemento de um dos 

contratantes figurava como condição resolutória, em caso de falta de pagamento do 

preço174.  

A aplicação dessa cláusula sempre foi limitada pelos romanos, na medida em 

que dependia de previsão contratual expressa para ser aplicada. Ademais, não 

chegou a ser transformada em regra comum à todos os contratos, restando adstrita 

ao contrato de compra e venda175. 

Nos contratos inominados, a atividade pretoriana criou mais tarde um 

condictio, pela qual um contratante se esquivava do prometido, a vista do 

descumprimento da outra parte, o que se aproximava do conceito de resolução 

contratual atual. No entanto, essa regra não se estendia aos contratos nominados, 

carecendo de generalidade, motivo pelo qual não se considera a origem do instituto 

da resolução contratual176. 

Tão somente na Idade Média é que se criou o costume de incorporar em todo 

o contrato uma cláusula pactuando a resolução por inadimplemento. Assim, mesmo 

que a cláusula não estivesse explícita no contrato, em decorrência de princípios 

morais da época, presumia-se a vontade de desfazer o negócio em caso de 

incumprimento do devedor177.  

Nesse sentido, Ruy Rosado explica o fenômeno: 

 
172 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 1ªed. 
Rio de Janeiro: Aide, 1991, p. 8. 
173 Idem, Ibidem, p.8. 
174 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 133. 
175 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 9. 
176 Ruy Rosado explica o fenômeno da condictio no Direto Romano da seguinte maneira: “Mais próximo 
do nosso instituto estava a condictio causa data causa non secuta, instituída para os contratos 
inominados, nos quais, antes da primeira prestação, não havia negócio, não havia causa; esta somente 
aparecia com a primeira prestação, na espera da segunda; se a segunda não era efetuada, a primeira 
ficava sem causa, cabendo então a condictio para evitar o enriquecimento sem causa”. 
177 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 134. 
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Mas, ao mesmo tempo em que prestaram serviço à caracterização do 
instituto, os canonistas contribuíram para a difusão da ideia (errônea) 
de ser a resolução uma condição implícita a todos os contratos. Isto 
porque o sermento promissório, juramento solene feito perante o outro 
contratante e perante Deus, não poderia ser dissolvido sob a alegação 
de descumprimento destes outros; para evitar a incompatibilidade, 
admitiu-se que o juramento fora assumido sob condição implícita de 
que a outra parte cumpriria dia prestação: a falta desse cumprimento 
liberava também perante Deus178. 

Vê-se que muitos Códigos atuais, incluindo o Código Civil brasileiro, na linha 

dessa ideia medieval, inseriram o que se denomina de cláusula resolutiva tácita, pela 

qual qualquer parte poderá pleitear a resolução do contrato, caso a parte contrária 

recaia em inadimplemento de suas obrigações, mesmo que não haja no instrumento 

previsão acerca desse resultado. 

Quanto ao fundamento da resolução contratual, várias vertentes foram 

difundidas, como a teoria da causa179 ou até mesmo vendo a resolução como uma 

sanção ao devedor que descumpre o pactuado entre as partes. 

Contudo, filiamo-nos ao entendimento de que o fundamento precípuo da 

resolução contratual residiria na defesa dos interesses do credor, bem como na 

manutenção do equilíbrio das prestações assumidas pelas partes, conservando a 

equivalência entre os contratantes. 

Estabelecidos a origem e o fundamento do instituto, passemos a análise de 

seus requisitos e efeitos. 

A resolução contratual por inadimplemento da obrigação tem previsão no 

ordenamento jurídico brasileiro no artigo 475 do Código Civil de 2002, in verbis: “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”180. 

 
178 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 10. 
179 Pela teoria da causa difunde-se a ideia que, nos contratos bilaterais, sendo a obrigação de uma 
parte a causa da outra, e vice-versa, o seu descumprimento importaria em deixar a obrigação do outro 
contratante não causada e, em consequência, o contrato resolver-se-ia. Contudo, rebate-se essa teoria 
com a assertiva de que se o inadimplemento se dá na fase da execução do contrato, esta não poderia 
ter efeito extintivo sobre a fase da formação contratual (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 11 
e seguintes; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 134 e seguintes). 
180 O artigo 475 do Código Civil atual encontra correspondência no artigo 1.092, parágrafo único do 
Código Civil de 1916. Contudo, referido dispositivo fazia alusão à rescisão contratual, e não à 
resolução, o que era equivocado, pois rescisão contratual nada mais é do que a extinção do contrato 
por vício do objeto ou do consentimento das partes quando da formação do contrato. Na medida em 
que se trata de extinção contratual por inadimplemento, ou seja, por fato posterior à formação do 
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Já o artigo 474181 do mesmo diploma legal indica a possibilidade de resolução 

contratual legal e convencional. A resolução legal é aquela em que decorre 

diretamente da lei, sendo extensiva a todos os contratos bilaterais, decorrendo da 

chamada cláusula resolutiva tácita. A resolução convencional, por sua vez, é 

proveniente de cláusula resolutória expressa no instrumento contratual. 

Como dispõe o artigo supracitado, a cláusula resolutiva expressa opera de 

pleno direito, não necessitando de ação judicial para surtir seus efeitos182. Em sentido 

contrário, opera-se a cláusula resolutiva tácita, que necessita de interpelação judicial, 

estabelecendo-se prazo para que o inadimplente cumpra sua parte na obrigação, sob 

pena de resolver-se o contrato, e somente escoado ele é que caberá requerer a 

resolução. 

Verifica-se, assim, que o sistema brasileiro adotou a matriz francesa quanto 

à cláusula resolutiva tácita. O sistema francês concede a opção ao prejudicado pelo 

inadimplemento contratual a exigir a sua execução ou resolvê-lo com perdas e danos. 

No entanto, o interessado não possui atuação preponderante, na medida em que 

cabe ao Juízo admitir a resolução, prolatando sentença competente para tanto183. 

 Presentes os requisitos da ação, quais sejam, contrato bilateral válido, 

incumprimento definitivo do devedor ou modificação das circunstâncias, e não-

inadimplência do credor, o contratante prejudicado deve exercer o seu direito 

formativo extintivo de resolver mediante ação de resolução cumulando o pedido de 

indenização, se houver dano.  

Ainda, o Código francês autoriza o magistrado a conceder à parte 

inadimplente um prazo para que cumpra as obrigações. 

Ruy Rosado expõe, brilhantemente, os deveres do magistrado na análise do 

pedido de resolução contratual: 

 
vínculo, o termo correto é resolução, tendo o legislado da codificação de 2002 corrigido o equívoco 
pretérito (RIZZARDO, Arnaldo. Op. cit, p. 255). 
181 Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação 
judicial. 
182 Ruy Rosado aponta que “na resolução extrajudicial o contrato se extingue independentemente da 
sentença judicial. Se as partes forem a juízo litigiar a respeito do contrato, por desacordo quanto aos 
requisitos da resolução ou seus efeitos, o ato judicial será meramente declaratório da existência da 
resolução ou condenatório de alguma prestação devida a título de perdas e danos, mas não terá o 
caráter constitutivo que tem a sentença proferida na resolução dependente de procedimento 
judicializado” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 57). 
183 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 134 e seguinte. 
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Nesse sistema, incumbe ao juiz apreciar o comportamento das partes 
no contexto global do contrato, desde as tratativas; identificar o ponto 
de equilíbrio entre as prestações correspectivas e interdependentes, 
à vista dos princípios da equivalência, que devem ser preservados 
não só na fase genética, mas também na funcional; determinar as 
características e as finalidades do contrato de acordo com os 
elementos objetivamente postos; fixar, se for o caso, as regras de 
cuidado e de diligência que deveriam ter sido obedecidas, nas 
circunstâncias; estabelecer os deveres de conduta derivados da boa-
fé objetiva; ponderar entre a substancialidade do adimplemento, que 
satisfaz o credor e impede a resolução, e a gravidade do 
incumprimento, com violação fundamental do contrato, que leva a sua 
extinção; avaliar, na perspectiva do interesse do credor , quando a 
prestação se tornou inútil para ele, incapaz de satisfazer 
substancialmente à sua legitima expectativa, deixando de alcançar o 
escopo objetivamente posto no contrato; medir o interesse econômico 
expresso no negócio e pensa-lo também como um fator meta-jurídico 
relevante, subordinado ao interesse comum; finalmente, decidir de 
acordo com a equidade, os princípios da justiça comutativa e da boa-
fé, que a todos impõem deveres éticos inafastáveis184. 

A lista de deveres inerentes à análise do pleito resolutório acima transcrita 

encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os efeitos que a resolução contratual 

gera entre os litigantes sã nefastos, na medida em que as partes são compelidas a 

retornar ao estado anterior à celebração da avença, desfazendo completamente todos 

os atos até então realizados. Assim, o julgador deve ter um olhar atento às condições 

que levaram à resolução, pois esta é o último recurso que deve ser utilizado para 

reequilibrar os interesses das partes. 

Em contraposição, há o sistema alemão que admite a resolução sem 

intervenção judicial, resolvendo-se o contrato de pleno direito. Se um dos contratantes 

não cumpre suas obrigações, pode o outro declarar resolvido o contrato, 

independente de pronunciamento judicial, assemelhando-se a cláusula resolutiva 

expressa185. 

Orlando Gomes sustenta a superioridade do sistema francês, pontuando os 

seguintes benefícios: a) não arrebata de logo ao devedor, talvez de boa-fé, a 

vantagem do contrato, pois, ao se exigir a sentença judicial, concede-se ao juiz a 

faculdade de outorgar um prazo se o julga conveniente; b) o juiz pode repelir a 

resolução pura e simples e atribuir ao credor lesado o direito à indenização de perdas 

 
184 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 54 e seguintes. 
185 GOMES, Orlando. Contratos. 18ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 173. 
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e danos, se é inexecução parcial tão exígua que o credor tire o proveito essencial do 

contrato186. 

Cabe, ainda, ressaltar que a resolução contratual, seja por cláusula resolutiva 

expressa ou tácita, não se confunde com a declaração de invalidade do negócio 

jurídico. Para que haja resolução do contrato, imperioso que este seja válido. Assim, 

muito embora o efeito primordial da resolução contratual seja, de fato, liberar os 

contratantes, não tem o condão de apagar todos os efeitos produzidos pela 

declaração. Caio Mário, nesse sentido, dispõe: 

Se é certo que opera retroativamente, não faz abstração do negócio 
jurídico desfeito. Assim é que, nos contratos de execução sucessiva, 
não se restituem as prestações efetuadas; nas demais, não se 
entrega a res debita, porque a relação jurídica deixa de existir, mas 
aquele que dá causa à ruptura arcará com perdas e danos, ou com a 
cláusula penal se estiver sido estipulada187. 

A invalidação do negócio jurídico, por outro lado, pressupõe uma declaração 

de vontade ineficaz, um vício de ordem subjetiva, ou formal. A declaração de 

invalidade pode operar com efeitos ex tunc (nulidade), fulminando-a desde a origem, 

ou ex nunc (anulabilidade), atingindo-o a partir da sentença, mas sem sujeitar 

qualquer dos contratantes a perdas e danos ou à incidência da multa 

convencionada188. 

Quanto aos requisitos, Ruy Rosado aponta quatro, quais sejam: que o 

contrato objeto da resolução seja bilateral; que o incumprimento do contrato seja 

definitivo; que o credor não seja inadimplente e que haja possibilidade de 

restituição189190. 

Contrato bilateral é aquele em que ambas as partes contraem obrigações, 

havendo deveres de prestação recíprocos. A opção do legislador por apenas 

 
186 Idem, Ibidem, p. 173. 
187 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit, p. 138. 
188 Idem, Ibidem, p. 139. 
189 Quanto à possibilidade de restituição pelo credor da prestação já recebida, deve-se ter em mente 
que esse é um critério geralmente levantado pela doutrina estrangeira. A regra não pode ser aceita no 
nosso sistema de forma integral. Em primeiro, porque a restituição não é propriamente um requisito, 
mas sim um efeito da resolução contratual. Porém, Ruy Rosado inclui em sua tese referido requisito, 
entendendo que “não seria justo permitir ao credor, impossibilitado de restituir ao devedor a prestação 
recebida, beneficiar-se com a resolução do negócio” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 174 e 
seguintes). 
190 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 77 e seguintes. 
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contratos bilaterais serem objeto de resolução contratual seguiu a linha dos Códigos 

francês (art. 1184) e alemão (§§327 e 346)191. 

Necessário que o credor não esteja em mora accipiendi, ou seja, que já tenha 

efetuado sua prestação, não tendo recebido a contraprestação estabelecida em 

contrato.  

Vale relembrar que o credor não tem o dever de receber, contudo, tem o dever 

de colaborar para o cumprimento da obrigação. Assim, descumprindo sua parte da 

avença, impossibilitando a prestação, incorre o credor em mora, o que afasta a mora 

do devedor e deixa sem alicerce o seu pleito resolutório de resolução. 

Talvez o pressuposto mais importante para que a resolução se torne possível 

seja o incumprimento definitivo da obrigação. Dessa forma, em um primeiro momento 

verifica-se que não é qualquer tipo de inadimplemento que dá azo à resolução 

contratual. Somente o inadimplemento absoluto ou definitivo tem potencial para 

tanto192. 

O incumprimento da obrigação cria vários empecilhos para o credor, 

privando-o de receber a contraprestação esperada, além de diminuir 

instantaneamente o seu patrimônio193. 

O incumprimento definitivo pode resultar de várias causas, tais quais: 1) 

impossibilidade total imputável ao devedor; 2) perda do interesse do credor, em razão 

de impossibilidade parcial, de impossibilidade temporária, de cumprimento imperfeito, 

de infração positiva do contrato; 3) e por fato imputável ao credor, quando este está 

em mora194. 

Há impossibilidade quando existe dificuldade invencível ao cumprimento da 

obrigação, seja de ordem natural ou jurídico. Não há diferenciação no ordenamento 

jurídico pátrio das impossibilidades originária ou superveniente, absoluta ou relativa, 

total ou parcial, recaindo à doutrina essa tarefa. O que importa é que a impossibilidade 

seja definitiva, inviabilizando para sempre a prestação ou que somente pode ser 

prestada mediante empenho anormal. 

 
191 Idem, Ibidem, p. 77 e seguintes. 
192 Em regra, é o inadimplemento da prestação principal que acarreta a resolução do contrato, contudo, 
o incumprimento de prestações acessórias também pode resultar na extinção do negócio, caso a 
prestação principal se tornar impossível (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 77 e seguintes). 
193 Idem, Ibidem, p. 91 e seguintes. 
194 Idem, Ibidem, p.60. 
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A perda do interesse do credor no adimplemento da obrigação também pode 

acarretar a resolução contratual, com fundamento na falta de interesse jurídico e 

social pela conservação de contrato. Nesse sentido, o adimplemento retardado do da 

prestação, por exemplo, pode não representar interesse do credor, trazendo-lhe 

prejuízos195.  

Ruy Rosado admite que deva haver um critério para aferição da perda do 

interesse do credor, a fim de se efetivar a resolução contratual. Cita, então, os 

parâmetros desenvolvidos pela Convenção de Viena (CISG196), em 1980, que dispõe 

em seu artigo 25 o seguinte:  

Uma violação do contrato cometida por uma das partes é 
fundamental, quando causa à outra parte um prejuízo tal que a prive 
substancialmente naquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, 
salvo se a parte faltosa não previu esse resultado e se uma pessoa 
razoável, com idêntica qualificação e colocada na mesma situação, 
não tivesse igualmente previsto197. 

Percebe-se, pois, a necessidade de que o descumprimento contratual seja 

fundamental, a partir da avaliação da gravidade da falta. 

Assim, conforme se salientou no subcapítulo anterior, os elementos a serem 

verificados no momento de aferição do interesse do credor são os de ordem objetiva, 

ora fornecidos pelos próprios termos contratuais e retirados da natureza da prestação, 

e os de ordem subjetiva, que se fundamentam na própria necessidade do credor em 

receber uma prestação que atenda suas ambições, de acordo com sua legítima 

expectativa. 

Tais elementos de coadunam com os critérios estabelecidos pela Convenção, 

conforme assevera Ruy Rosado198, na medida em que o incumprimento não pode 

atingir substancialmente a legítima expectativa do credor em relação ao cumprimento 

do contrato.  

Estabelecer o que é simples diminuição do interesse e o que é de fato perda 

total do interesse é tarefa árdua, mas deve ser analisada caso a caso, ponderando-

se a gravidade do inadimplemento. Por exemplo, caso a prestação seja efetuada em 

quantidade menor a do que foi estabelecida em contrato, deve-se, antes de efetuar a 

 
195 Idem, Ibidem, p. 116. 
196 Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. 
197 Idem, Ibidem, p. 131. 
198 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p.130 e seguintes. 
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resolução, aferir a proporção do inadimplemento frente o valor total do negócio e da 

própria natureza da prestação”199. 

Comprovado o inadimplemento absoluto, e operando-se a resolução, alguns 

efeitos manifestam-se.  

O principal deles é o retorno das partes à situação anterior, como se não 

tivesse existido o contrato, operando, portanto, efeitos ex tunc. É desfeita a relação 

contratual. Assim, a resolução tem efeito retroativo à data da celebração do contrato. 

Em razão do efeito retroativo, há liberação de ambas as partes, desonerando-

se da obrigação de prestar e lhes permite a recuperação, pela restituição, de tudo 

quanto foi prestado durante a vigência do contrato200. 

Interessante notar que o direito potestativo de resolver o contrato, desfaz a 

relação jurídica existente e, simultaneamente, cria deveres e obrigações, que 

compõem a relação de liquidação. A formação desses direitos e deveres tem seu 

surgimento justamente no inadimplemento da obrigação201. 

Contudo, a regra da retroatividade não é absoluta. O efeito ex tunc só irá 

operar caso o contrato não seja de trato sucessivo, pois, nesse caso, as prestações 

já adimplidas não serão restituídas. O efeito da resolução entre as partes, nesse 

sentido, varia conforme a natureza do contrato, conforme seja de execução única ou 

de duração. No primeiro caso a resolução produzirá seus efeitos retroativamente, já 

no segundo produzirá efeitos somente a partir da sentença202. 

Se algum efeito real tenha se perfectibilizado durante a vigência do contrato, 

em regra, com a resolução haverá o desfazimento do negócio. Assim, se, por 

exemplo, tiver ocorrido a transferência da propriedade e, posteriormente, o contrato 

tiver sido resolvido, o bem voltará à propriedade do vendedor203. 

Ressalta-se esse efeito somente se dá inter partes, não atingindo terceiros 

de boa-fé. Caso um terceiro tenha adquirido direito real, este não se resolverá de 

imediato. Nesse caso, o credor poderá pleitear indenização. 

O pedido de indenização pode ser realizado cumulativamente com o pedido 

resolutório toda vez que o incumprimento da obrigação tenha se dado culposamente 

 
199 Idem, Ibidem, p. 132. 
200 GOMES, Orlando.Op. cit., p. 175. 
201 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p. 254 e seguintes. 
202 GOMES, Orlando.Op. cit., p. 175. 
203 Idem, Ibidem, p. 175. 
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pelo devedor, abrangendo lucros cessantes e danos emergentes. Quando se tratar 

de resolução por perda do interesse do credor por fato não imputável ao devedor, 

operar-se-á o efeito da retroatividade, contudo, sem direito ao pedido de indenização. 

Haverá, também, possibilidade de ressarcimento correspondente ao enriquecimento 

injustificado da parte contrária. 

Após os breves esclarecimentos acerca do inadimplemento absoluto e da 

resolução contratual, imperioso que abordemos o problema deste trabalho: a natureza 

do prazo para ajuizamento da ação de resolução contratual. 
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3 NATUREZA DO PRAZO APLICÁVEL PARA AÇÃO DE RESOLUÇÃO 

CONTRATUAL 

Prescrição e decadência são institutos reguladores do tempo das relações 

jurídicas. Visam precipuamente à segurança jurídica e à certeza, na medida em que 

limitam temporalmente a exigibilidade e o exercício de direitos a uma prestação e 

direitos potestativos. 

Embora a doutrina elenque vários fundamentos para a existência de prazos 

prescricionais e decadenciais, há consenso quanto ao incômodo social que haveria 

em torno de uma incerteza permanente de certas relações jurídicas.  

A segurança jurídica pretendida nunca seria obtida se fosse possível sempre 

questionar a existência, solução ou inadimplemento de uma obrigação, por mais 

longínqua que fosse sua origem. 

A doutrina, como se viu em subcapítulo específico, com base na teoria 

desenvolvida por Agnelo Amorim Filho, entende majoritariamente que a diferenciação 

entre os prazos prescricionais e decadenciais está na natureza do direito que se 

busca tutelar: o primeiro, um direito de caráter prestacional, que impõe aos 

particulares uma obrigação de fazer, não fazer, entregar ou pagar quantia certa; o 

segundo, um direito potestativo ou formativo, que institui aos particulares um estado 

de sujeição, mediante simples declaração de vontade de seu titular.  

Ocorre que referida distinção, em que pese tenha contribuído sobremaneira 

para a distinção dos prazos, não está isenta de críticas e, como forma de resolver o 

impasse, o legislador do Código Civil de 2002 adotou um critério topológico para 

distinguir a natureza dos prazos.  

Assim, os prazos prescricionais estariam dispostos ao longo dos artigos 205 

e 206, enquanto os prazos decadenciais estariam dispersos ao longo do Código. 

No entanto, nem sempre a distinção feita pelo atual Código Civil, por meio de 

um tratamento discriminado da prescrição e decadência, será suficiente. Há situações 

jurídicas as quais, embora não tenham prazo extintivos a elas vinculadas, precisam 

de um termo final para encerrar seu exercício, sob pena de se comprometer a ordem 

jurídica estabelecida. 

É o que ocorre com o prazo para ajuizamento da ação de resolução 

contratual. O artigo 475 do Código Civil, ao dispor acerca da possibilidade da 
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resolução contratual face ao inadimplemento de devedor, não estipulou prazo para 

que o titular do direito ajuíze a ação cabível para tanto.  

Nesse sentido, criou-se um quadro de insegurança jurídica provocado pela 

indeterminação do prazo, bem como acerca da sua natureza, diante das divergentes 

posições adotadas pelos Tribunais, como se verá a seguir. 

3.1 Prescrição, decadência e resolução contratual no entendimento dos 

tribunais 

Para uma análise mais completa acerca do prazo para ajuizamento da ação 

de resolução contratual, importa-nos entender como o Superior Tribunal de Justiça e 

o Tribunal de Justiça de Santa Catarina têm proferido suas decisões a respeito do 

tema. 

Dos cinco acórdãos proferidos204 pelo Superior Tribunal de Justiça desde, 11 

de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, 

especificamente acerca da natureza do prazo para ajuizamento da ação de resolução 

contratual, verifica-se que Terceira e Quarta Turmas foram praticamente unânimes 

na aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, ora previsto no artigo 205205 do 

mesmo diploma legal. 

Cumpre-nos detalhar a razão de decidir dos referidos acórdãos para uma 

compreensão maior acerca da problemática. 

Somente em 2006 é que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou o tema 

desde a entrada em vigor do Código Civil, julgando o Recurso Especial nº 770.746 do 

Rio de Janeiro206. Tratava-se de ação, sob o rito ordinário, com objetivo de rescindir 

o negócio jurídico de transferência das quotas societárias, em razão do 

inadimplemento das prestações, na medida em que os recorridos deixaram de pagar 

o preço ajustado. Além da resolução do contrato, postularam a imissão na posse do 

 
204 Descartaram-se os julgados repetido, bem como aqueles cujo objeto de discussão era apenas o 
prazo aplicável para a pretensão reparatória, ainda que fruto de resolução contratual, tal como o AgInt 
no AREsp 1276008/AL, em que se estabeleceu o prazo prescricional de 3 (três) anos, ou no máximo, 
de 05 (cinco) anos, previstos no art. 206, §§ 3°, inciso IV, e 5°, inciso I, do Código Civil de 2002, para 
que a autora tivesse proposto ação de execução de título extrajudicial, em razão do implemento da 
cláusula resolutiva expressa (STJ, 3ª T., AgInt no AREsp 1276008/AL, Rel: Moura Ribeiro, j. em 
21/08/2018). 
205 Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 
206 STJ, 3ªT, REsp 770746/RJ, Rel. Nancy Andrighi, j. em 05/09/2006. 
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referido estabelecimento, a restituição dos bens existentes e a compensação pelas 

perdas e danos sofridos.  

Os recorridos, entre outras alegações, arguiram a ocorrência da prescrição 

quadrienal da ação de rescisão contratual por simulação e fraude, porquanto teria 

sido violado o art. 178, §6º, V207 do Código Civil de 1916. 

Nas razões do recurso, ao enfrentar a preliminar de prescrição, a Relatora 

Ministra Nancy Andrighi estabeleceu que não caberia a alegação de prescrição 

quadrienal, tendo em vista que o pedido principal não era de anulação do negócio 

jurídico, mas sim de resolução. 

No entanto, como a lei não dispõe acerca do prazo extintivo do direito 

potestativo de resolver o negócio jurídico, a Ministra relatora, com base em um julgado 

antecedente, do ano de 2001, sob relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, aplicou 

um prazo prescricional de 20 (vinte) anos208, previsto no artigo 177209 do Código Civil 

de 1916, correspondente ao atual artigo 205 do Código Civil de 2002.  

Assim, entendeu-se pela aplicação à hipótese do prazo de prescrição da 

pretensão de crédito que decorre do contrato. 

Em outros dois julgados210, também sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, 

aplicou-se o prazo para exercício da pretensão de crédito. Nesse sentido:  

Na mesma linha, então, esta Corte decidiu que, “não havendo na lei 
regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a 
resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não 
prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato” (REsp 
208.492/DF, Quarta Turma, julgado em 02/08/2001, DJ de 
03/09/2001). 

Evidentemente, se, na hipótese, o pedido de resolução se funda no 
inadimplemento da parcela das chaves, a prescrição da 

 
207 Art. 178. Prescreve: [...] 
§ 9º Em quatro anos: 
V. A ação de anular ou rescindir os contratos, para a qual se não tenha estabelecido menor prazo; 
contado este: 
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em que se realizar o ato ou o contrato; 
208 No caso em apreço, aplicou-se a regra de transição disposta no artigo 2.028 do Código Civil de 
2002, sendo necessário a aplicação do Código Civil passado. Isso porque na data de entrada em vigor 
do CC/02 já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido pelo CC/16, considerando-se a 
data de celebração do negócio jurídico. 
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua 
entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. 
209 Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre 
presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas. 
210 STJ, 3ª T, REsp 1728372/DF, Rel: NANCY ANDRIGHI, j, 19/03/2019; STJ, 3ªT, AgInt no AREsp 
1282327/MG.  Rel:  Nancy Andrighi, julgado em 01/04/2019; 
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pretensão de exigir o respectivo pagamento prejudica, em 
consequência, o direito de exigir a extinção do contrato com base 
nessa mesma causa, ante a ausência do elemento objetivo que 
dá suporte fático ao pleito211. (grifou-se) 

No entender da relatora, em que pese se tratar de direito potestativo, verifica-

se que se a parte deixa transcorrer o prazo prescricional da pretensão executória 

voltada ao adimplemento do contrato e, depois, propõe ação resolutória, há 

inequívoco comportamento contraditório. Haveria, no seu ver, nítida tentativa de se 

esquivar dos efeitos de sua inércia e, assim, se beneficiar da própria torpeza, o que 

configuraria o exercício abusivo de sua posição jurídica. 

Em acórdão de 2018, proferido no Agravo Interno no Agravo em Recurso 

Especial nº 912820/SP212, o relator Ministro Luis Felipe Salomão, embora não tenha 

adentrado nas razões pelas quais aplicou o prazo prescricional decenal, acabou 

seguindo o entendimento até então vigente no Tribunal Superior.  

De maneira ainda mais suscinta, no julgamento do Agravo Interno no Recurso 

Especial 1498564/MG213, apenas aplicou-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos 

previsto no artigo 205 do Código Civil à ação de resolução do contrato cumulada com 

pedido de reintegração de posse, sem qualquer fundamentação mais aprofundada 

acerca do tema. 

Quando se analisa a jurisprudência catarinense, verifica-se nítida 

controvérsia em relação à natureza do prazo, ora sendo aplicável a decadência, ora 

a prescrição. Dos cinquenta e dois resultados encontrados, desde a entrada em vigor 

do Código Civil de 2002, dez acórdãos decidiram que a natureza do prazo aplicável 

à ação de resolução contratual seria decadencial214, enquanto ao restante foi aplicado 

prazos prescricionais215.  

 
211 STJ, 3ª T, REsp 1728372/DF, Rel: Nancy Andrighi, j, 19/03/2019. 
212 STJ, 4ª T, AgInt no AREsp 912820/SP, Rel:  Luis Felipe Salomão, j. 11/09/2018. 
213 STJ, 3ª T, AgInt no REsp 1498564 / MG, Rel: Paulo De Tarso Sanseverino, j, 19/09/2017; 
214 TJSC, 2º CC, AC 0302544-60.2017.8.24.0061., Rel: João Batista Góes Ulysséa, j. 09/05/2019; 
TJSC, 2ª CC, AC 0302466-66.2017.8.24.0061, Rel: João Batista Góes Ulysséa, j. 09/05/2019; TJSC, 
4ª CC, AC 2012.023148-2, Rel:  Jorge Luis Costa Beber, j. 04/10/2012; TJSC, 3ª CC, AC 0302548-
97.2017.8.24.0061, Rel: Fernando Carioni, j. 20/11/2018; TJSC, 3ª CC, AC 0302560-
14.2017.8.24.0061, Rel: Fernando Carioni, j. 16/10/2018; TJSC, 3ª CC, AC 0302568-
88.2017.8.24.0061, Rel: Fernando Carioni, j. 22/05/2018; TJSC, 4ª CC, AC 2014.086708-7, Rel: Eládio 
Torret Rocha, j. 15/10/2015; TJSC, 3ª CC, AC 0300021-41.2018.8.24.0061, Rel: Saul Steil, j. 
15/05/2018; TJSC, 3ª CC, AC 0302240-61.2017.8.24.0061, Rel: Saul Steil, j. 24/04/2018; TJSC, 3ª CC, 
AC 0300158-23.2018.8.24.0061, Rel: Saul Steil, j. 24/04/2018. 
215 TJSC, 2ª CC, AC 0000715-31.2013.8.24.0135, Rel: Rubens Schulz, j. 06/12/2018; TJSC, 2ª CC, 
AC 0300358-91.2016.8.24.0031, Rel: Rubens Schulz, j. 02/08/2018; TJSC, 2º CC, AC 0310910-
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Nesse sentido, verifica-se do gráfico abaixo a predominância da aplicação do 

prazo prescricional, em detrimento do decadencial, em termos estatísticos.  

 

 
33.2015.8.24.0005, Rel: Rubens Schulz, j. 28/09/2017; TJSC, 3ª CC, AC 0019735-08.2013.8.24.0038, 
Rel: Marcus Tulio Sartorato, j. 18/04/2017; TJSC, 3ª CC, AC  2014.073271-5, Rel: Fernando Carioni, 
j. 18/11/2014; TJSC, 4ª CC, AC 2007.053331-1, Rel:  Eládio Torret Rocha, j. 25/06/2009; TJSC, 3ª CC, 
AC 2003.019661-7, Rel: Marcus Tulio Sartorato, j. 22/07/2005; TJSC, 1ª CC, AC 2013.016090-4, Rel: 
Gerson Cherem II, j. 15/10/2015; TJSC, 3ª CC, AC 2014.073271-5, Rel: Fernando Carioni, j, 
18/11/2014; TJSC, 5ª CC, AC 0010218-29.2010.8.24.0023, Rel: Cláudia Lambert de Faria, j. 
13/03/2018; TJSC, 5ª CC, AC 0072634-62.2012.8.24.0023, Rel: Jairo Fernandes Gonçalves, j. 
18/06/2019; TJSC, 1ª CC, AI 4028208-87.2017.8.24.0000, Rel: Raulino Jacó Brüning, j. 13/06/2019; 
TJSC, 2ª C. Enfrentamentos e Acervos, AC 0006066-86.2006.8.24.0019, Rel: Haidée Denise Grin, j. 
21/02/2019; TJSC, 2ª C. Enfrentamentos e Acervos, AC 0002998-91.2013.8.24.0049, Rel: Helio David 
Vieira Figueira dos Santos, j. 04/10/2018; TJSC, 6ª CC, AC 0022649-14.2008.8.24.0008, Rel: Denise 
Volpato, j. 25/09/2018; TJSC, 6ª CC, AC 0804668-15.2013.8.24.0023, Rel: Denise Volpato, j. 
28/08/2018; TJSC, 1ª CC, AC 0080099-30.2009.8.24.0023, Rel: Jorge Luis Costa Beber, j. 24/05/2018; 
TJSC, 6ª CC, AC 0300004-71.2014.8.24.0052, Rel: Denise Volpato, j. 10/04/2018; TJSC, 4ª CC, AC 
0800094-38.2011.8.24.0113, Rel: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, j. 21/09/2017; TJSC, 2ª 
CC, AC 2015.023631-9, Rel: Monteiro Rocha, j. 30/04/2015; TJSC, 6ª CC, AC 2012.044926-1, Rel: 
Denise Volpato, j. 17/03/2015; TJSC, 1ª CC, AC 2011.013260-0, Rel:  Gerson Cherem II, j. 12/03/2015; 
TJSC, 3ª CC, AC 2014.078807-3, Rel: Marcus Tulio Sartorato, j. 16/12/2014; TJSC, 3ª CC, AC 
2014.021623-5, Rel: Fernando Carioni, j. 20/05/2014; TJSC, 6ª CC, AC 2013.011295-8, Rel: Ronei 
Danielli, j. 01/04/2014; TJSC, 6ª CC, AC 2012.009115-6, Rel: Ronei Danielli, j. 31/10/2013; TJSC, 4ª 
CC, AC 2011.018476-4, Rel: Jorge Luis Costa Beber, j. 05/09/2013; TJSC, 4ª CC, AC 2009.011736-4, 
Rel: Jorge Luis Costa Beber, j. 22/08/2013; TJSC, 5ª CC, AC 2010.048921-4, Rel: Odson Cardoso 
Filho, j. Rel: Odson Cardoso Filho; TJSC, 6ªCC, AC 2009.030235-8, Rel: Stanley da Silva Braga, j. 
18/04/2013; TJSC, 3ª CC, AC 2013.013273-0, Rel: Saul Steil, j. 09/04/2013; TJSC, 5ªCC, AC 
2013.000091-4, Rel: Jairo Fernandes Gonçalves, j. 28/02/2013; TJSC, 5ª CC, AC 2010.017656-8, Rel: 
Henry Petry Junior, j. 06/09/2012; TJSC, 6ªCC, AC 2009.025910-5, . Rel: Cinthia Beatriz da Silva 
Bittencourt Schaefer, j. 01/03/2012; TJSC, 3ª CC, AC 2006.040178-1, Rel: Henry Petry Junior, j. 
30/11/2010; TJSC, 3ª CC, AC 2010.070141-9, Rel: Fernando Carioni, j. 16/11/2010; TJSC, 2ª CC, AC 
2007.025993-4, Rel: Sérgio Izidoro Heil, j. 28/10/2010; TJSC, 2ª CC, AC 2009.044669-8, Rel: Luiz 
Carlos Freyesleben, j. 10/06/2010; TJSC, 2ª CC, AC 2007.051839-5, Rel: Luiz Carlos Freyesleben, j. 
10/12/2009; TJSC, 3ª CC, AC 2005.012098-1, Rel: Sérgio Izidoro Heil, j. 29/08/2006; TJSC, 1ª CC, AC 
2002.015456-9, Rel: Dionízio Jenczak, j. 26/07/2005; TJSC, 3ª CC, AC 2003.001139-0, Rel: Dionízio 
Jenczak, j. 06/05/2005. 
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Contudo, mesmo as turmas que decidiram por prazos prescricionais 

oscilaram quanto à fundamentação para referida aplicação. Apurou-se ao menos três 

entendimentos diversos para a utilização de prazos prescricionais para o ajuizamento 

de ações resolutórias em razão do inadimplemento. 

Um primeiro grupo de acórdãos fundamentou as decisões a partir da 

aplicação imediata da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do caso, 

sem quaisquer outras justificativas mais aprofundadas. Nesse sentido, veja-se: 

É cediço que o prazo para o ajuizamento da demanda que visa o 
desfazimento do contrato, com base na inexecução voluntária, é de 
10 (dez) anos, consoante a exegese do art. 205 do CC. Sobre o tema 
em voga, faz-se importante colacionar o seguinte julgado proferido 
recentemente nos autos do REsp n. 1.498.564-MG, de relatoria do 
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino216. 

Ainda, nesse grupo de julgados, há quem confunda o prazo da pretensão 

indenizatória decorrente da resolução contratual com o próprio prazo para resolver o 

negócio jurídico. Assim, relacionam indistintamente jurisprudências referentes à 

responsabilidade civil contratual, aplicando o prazo prescricional decenal do pleito 

 
216 TJSC, 2ª CC, AC 0300358-91.2016.8.24.0031, Rel: Rubens Schulz, j. 02/08/2018. 

Prescrição
81%

Decadência
19%

Natureza dos Prazos

Prescrição
Decadência
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indenizatório, decorrente do inadimplemento contratual, à ação de resolução 

contratual217.    

O segundo grupo foca sua fundamentação na natureza pessoal que a ação 

de resolução contratual possui. De fato, utilizando-se a classificação da ação pela 

natureza do direito a ser tutelado, verifica-se que a ação de resolução contratual tem 

cunho pessoal. 

Referido critério de classificação das ações remonta ao direito romano, que 

não concebeu um sistema de direitos subjetivos, mas tão somente um sistema de 

ações. Assim, os romanos classificavam as ações em dois grandes grupos (summa 

divisio): as ações pessoais e as ações reais218.  

No entanto, nem todas as ações se encaixavam na dicotomia prevista no 

sistema, pois pressupunham uma sentença com natureza diversa a da condenatória, 

única conhecida pelos romanos219. 

Ocorre que referida classificação se transmitiu aos sistemas jurídicos que de 

alguma forma tiveram sua influência. Agnelo Amorim Filho critica com afinco a adoção 

desse critério nos dias atuais: 

[...] por força da tradição, continuou-se a admitir, com o mesmo 
ilogismo e os mesmos inconvenientes, que toda ação tinha que ser, 
necessariamente, pessoal ou real. Daí, as dúvidas e divergências que 
permaneceram durante muito tempo – e ainda permanecem em 
alguns autores – a respeito da classificação de várias daquelas ações, 
ora consideradas reais, ora pessoais220. 

Nessa toada, verifica-se uma forte tendência da jurisprudência catarinense 

em atrelar a natureza pessoal da ação com o prazo prescricional do artigo 205 do 

Código Civil, estabelecendo, por exemplo, que “o pleito de rescisão de contrato de 

 
217 Nesse sentido, verifica-se do corpo do acórdão da Apelação Civil nº0310910-33.2015.8.24.0005 a 
seguinte ementa AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO 
CONDENATÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO 
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.1. A jurisprudência do STJ firmou-se no 
sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do Código Civil) às demandas 
fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Incidência da Súmula 
83/STJ.2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 362.210/ES, Rel. Ministro Marco Buzzi, 
Quarta Turma, DJe 1º/2/2017)." [...] (REsp n. 1.498.564-MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
publicado em 08-06-2017). (TJSC, 2ªCC, AC 0310910-33.2015.8.24.0005, Rel: Rubens Schulz, j. 
28/09/2017). 
218 FILHO, Agnelo Amorim. As ações constitutivas e os direitos potestativos. Doutrinas Essenciais de 
Processo Civil vol. 2 - Revista dos Tribunais, 2011, p. 25 – 43. 
219 Idem, Ibidem, p. 25-43. 
220 FILHO, Agnelo Amorim. Op. cit, p. 25 – 43. 
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compra e venda por inadimplemento possui natureza pessoal e, por conseguinte, 

submete-se ao prazo prescricional estabelecido no art. 205 do Código Civil - 10 (dez) 

anos”221. 

Contudo, essa vinculação não parece correta quando da análise da 

sistemática adotada pelo Código Civil de 2002 para especificação dos prazos 

prescricionais e decadenciais. 

Em primeiro lugar, tem-se que o Código Civil de 2002 adotou critério diverso 

daquele enunciado no Código Civil de 1916, não mencionando no artigo 205, ou em 

qualquer outro, a vinculação entre prazos prescricionais e a natureza da ação, no 

caso a natureza pessoal da ação de resolução. 

O que de fato se adotou na legislação civilista é o critério da operabilidade 

para classificação dos prazos, conforme se asseverou no primeiro capítulo deste 

trabalho. Assim, os prazos prescricionais estão unicamente dispostos na Parte Geral 

do Código, enquanto os prazos decadenciais são todos os demais, estabelecidos de 

forma esparsa na Parte Geral e na Especial. 

Verifica-se nitidamente da análise dos julgados que as decisões se baseiam 

na lógica específica do artigo 177 do Código Civil de 1916, o qual distinguia os prazos 

prescricionais em razão da natureza das ações. Assim, as ações pessoais 

prescreviam em 30 (anos), as reais em 10 (dez) anos entre presentes e, entre 

ausentes, em 20 (vinte) anos, contados da data em que poderiam ter sido 

propostas222. 

Mencionado artigo tem correspondência no atual Código Civil, mais 

precisamente com o artigo 205, na medida em que os prazos prescricionais não 

enumerados ao longo do Código eram regulados também pelo artigo 177 do Código 

Civil de 1916223. 

 
221 A título de exemplo, veja-se o teor do acórdão proferido em sede de Apelação Civil nº AC  
2014.073271-5: “De início, esclarece-se que a autora não ingressou com a cobrança de crédito ou 
dívida líquida, mas, sim, com uma ação de rescisão de contrato de compra e venda objetivando o 
término da relação entabulada por conta do inadimplemento do réu. Para tanto, é entendimento 
consolidado na jurisprudência que o pleito de rescisão de contrato de compra e venda por 
inadimplemento possui natureza pessoal e, por conseguinte, submete-se ao prazo prescricional 
estabelecido no art. 205 do Código Civil - 10 (dez) anos”.- grifou-se (TJSC, 3ª CC, AC 2014.073271-5, 
Rel: Fernando Carioni, j. 18/11/2014) 
222 Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre 
presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas. 
223 Nesse sentido, dispunha o artigo 179 do Código Civil de 1916: Os casos de prescrição não previstos 
neste Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177. 
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Cumpre registrar que, em que pese o teor do referido artigo, o Código Civil 

de 1916 não aderiu a qualquer critério específico para distinguir prescrição e 

decadência, haja vista que havia indissociação entre esses prazos, na medida em 

que todos os prazos enumerados no antigo Código possuíam a nomenclatura de 

prazos prescricionais. 

Percebe-se, portanto, que as decisões do Tribunal de Justiça ainda se 

vinculam à praxe do Código Civil de 1916, utilizando-se do método de diferenciação 

de prazos estabelecido no artigo 177 deste mesmo diploma legal, ainda que passados 

quase 20 (anos) da entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Da leitura da tabela abaixo, percebe-se que dos 42 (quarenta e dois) 

acórdãos que aplicaram prazos prescricionais, 17 (dezessete) deles têm como 

fundamento o cunho pessoal da ação de resolução contratual. 

Natureza do prazo na análise do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Natureza do 
prazo 

Fundamentação 
Extensão do 
prazo (anos)  

Ocorrências Subtotais 

Prescrição 

Em razão da natureza da ação, que 
tem cunho pessoal 

10 17 

42 

20 12 

Aplicação de jurisprudência do STJ 
10 3 

20 2 

Sem fundamentação específica 
10 7 

20 1 

Decadência 

Em razão na natureza da ação, que 
possui natureza constitutiva 

negativa e diz respeito ao exercício 
de um direito potestativo 

5 1 

10 

10 9 

Já o terceiro grupo de acórdãos que aplicou prazos prescricionais, não 

chegou a fundamentar de maneira específica os motivos que ensejaram a utilização 

da prescrição. Embora apliquem a regra de transição, prevista no artigo 2.028 do 

Código Civil, não justificam o emprego do prazo prescricional decenal. 

Nesse sentido, a título de exemplo, tem-se o julgado proveniente da Apelação 

Cível n° 2010.017656-8224, em que se estabeleceu não serem aplicáveis os prazos 

previstos no Código Civil de 1916, aplicando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos 

para o ajuizamento da ação de resolução contratual, pois teria havido o “decurso de 

 
224 TJSC, 5ªCC, AC 2010.017656-8, Rel: Henry Petry Junior, j. 06/09/2012. 
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mais da metade do prazo prescricional anteriormente estabelecido, que era de vinte 

anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916”. 

Contudo, nesse rol de julgados não há qualquer debate acerca da natureza 

do prazo para ajuizamento da ação resolutiva. Entende-se que, por não haver prazo 

previsto em lei, deve-se aplicar o prazo geral prescricional, sem maiores digressões. 

A aplicação do prazo prescricional geral de 10 (anos), previsto no artigo 205 

do Código Civil, por si só, carece de amparo jurídico, na medida em que o artigo 189, 

de maneira expressa, dispõe que os prazos prescricionais devem pôr fim a uma 

pretensão, e não a um direito potestativo, tal como é o exercício na resolução 

contratual. 

Deve-se ter em mente que, diversamente do que ocorria no Código Civil de 

1916, o atual Código Civil, diferencia os prazos prescricionais e decadenciais. Ocorre 

que não há uma cláusula geral residual para os prazos decadenciais, não devendo 

ser aplicado analogicamente o artigo 205 nesses casos.  

Referida cláusula geral, ao nosso ver, deve ter sua aplicabilidade restringida 

aos casos em que, de fato, há pretensões passíveis de extinção pela prescrição, e 

não aos casos que nitidamente estão sujeitos a prazos decadenciais. 

Há, ainda, acórdãos que aplicaram prazos decadenciais, embora em menor 

quantidade, representando 19% (dezenove por cento) dos julgados referentes ao 

tema. 

Em relação à fundamentação, todos os acórdãos foram unânimes em afirmar 

que, em razão da natureza da ação de resolução contratual ser constitutiva negativa, 

dizendo respeito a um direito potestativo, dever-se-ia aplicar o instituto da decadência. 

Contudo, tendo em vista que o Código Civil não dispôs acerca do prazo 

decadencial para o ajuizamento da referida ação, preferiu-se contornar o problema, 

aplicando o prazo referente à pretensão do direito à crédito vinculado à resolução 

contratual225. 

 
225 Cita-se, como exemplo, a razão de decidir do Acórdão nº 2012.023148-2: “É dizer, portanto, que o 
prazo decadencial para o autor pleitear a resolução contratual, em virtude do inadimplemento do réu, 
corresponde ao mesmo lapso de que disporia para cobrar a dívida líquida e certa representada no 
contrato de compra e venda acostado às fls. 11/12 ou, mais precisamente, na cártula juntada à fl. 13, 
a qual, segundo alega o demandante, foi sacada em valor que representa o restante da dívida 
pendente (R$ 1.085,00 - um mil e oitenta e cinco reais). 
O art. 206, § 5º, inc. I, do CC/2002 dispõe que "Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de 
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular". Destarte, é igualmente de 5 (cinco) 
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É que no entender dos julgadores o direito de resolver o contrato se 

extinguiria junto com a indenização decorrente do inadimplemento, pois haveria 

encobrimento do elemento inadimplemento, necessário ao suporte fático da 

resolução226. 

Dessa forma, dos dez acórdãos que julgaram optando pela decadência, nove 

deles aplicaram o prazo decenal (art. 205, CC/2002) e um aplicou o prazo quinquenal 

(art. 206, § 5º, inc. I, do CC/2002), com base no direito de crédito subjacente à 

resolução contratual, muito embora tenham extinguindo o direito pela decadência. 

Nesse sentido, cumpre-nos colacionar a ratio decidendi do julgado referente 

à Apelação Cível nº 0302548-97.2017.8.24.0061, que estabelece de maneira clara  

Sobre as ações de rescisão de contrato - que possuem natureza 
constitutiva negativa e dizem respeito ao exercício de um direito 
potestativo - não incide o prazo prescricional geral do art. 205 do 
Código Civil, seja por uma aplicação direta, seja por uma aplicação 
analógica dessa norma. A legislação é omissa no que diz respeito ao 
prazo decadencial aplicável ao exercício do direito potestativo à 
rescisão contratual por inadimplemento. Contudo, essa lacuna não 
pode ser interpretada como a instituição de uma prerrogativa ad 
eternum em favor do credor. Só há sentido falar em desfazimento do 
negócio quando caracterizado o inadimplemento. Assim, se as 
prestações contratuais em aberto não são mais exigíveis em 
razão do transcurso do prazo prescricional, o direito à rescisão 
contratual perde a escora fático-jurídica que o constituiu em 
primeiro lugar, ficando da mesma forma extinto - não pela 
prescrição, mas pela decadência227. (grifou-se) 

Visível a influência nesses julgados do ensinamento de Agnelo Amorim Filho 

acerca do critério para diferenciação dos prazos com base em direitos potestativos e 

direitos subjetivos. 

Para referido autor, conforme já tratado no primeiro capítulo, somente os 

direitos subjetivos, ou prestacionais, estariam sujeitos à prescrição, por serem os 

únicos suscetíveis de lesão ou violação. Já os direitos potestativos, por não serem 

 
anos o prazo que o autor teria para exercer o seu direito de resolver o contrato em razão do 
inadimplemento do réu. 
Não é demais registrar que, por se tratar de direito potestativo do autor - tendente à modificação de 
uma relação jurídica existente -, o lapso quinquenal cujo transcurso se deveria evitar para que não se 
consumasse o direito de rescindir o contrato é, iniludivelmente, decadencial”. (TJSC, 4ª CC, AC 
2012.023148-2, Rel: Jorge Luis Costa Beber, j. 04/10/2012) 
226 ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5ª. Ed. Revista dos Tribunais, 2013, 
p.150 e seguintes. 
227 TJSC, 3ª CC, AC 0302548-97.2017.8.24.0061, Rel: Fernando Carioni, j. 20/11/2018. 
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suscetíveis de violação, não poderiam estar sujeitos à prazos prescricionais, mas tão 

somente decadenciais228.  

Não se pode negar o esforço da jurisprudência em tentar driblar o empasse 

jurídico, que aparentemente não encontra solução imediata no ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, dentre as teses levantadas pela jurisprudência catarinense, a 

que entende pela aplicação de prazos decadenciais parece ser a mais bem 

fundamentada, na medida em que concilia a diferenciação entre prescrição e 

decadência adotada pelo Código Civil, que dispõe expressamente que a prescrição 

põe fim a pretensão, e não a um direito formativo, tal qual o direito de resolver o 

contrato em razão do inadimplemento. 

A fim de aprofundar o estudo da controvérsia, deve-se ainda esclarecer os 

debates doutrinários que permeiam o tema. 

3.2 Prazo aplicável para o ajuizamento da ação de resolução contratual 

A doutrina também discute quanto ao prazo aplicável para ajuizamento da 

ação de resolução contratual, haja vista a importância de estabelecer certa segurança 

jurídica às relações obrigacionais.  

Antes de adentrar no mérito da questão, cumpre-nos estabelecer qual é de 

fato a natureza da ação de resolução contratual do ponto de vista da doutrina. 

Pode-se dizer que há unanimidade entre os civilistas quanto à natureza do 

direito de resolver o contrato inadimplido. Embora empreguem nomenclaturas 

diversas, tem-se um exemplo típico de direito potestativo ou direito formativo extintivo. 

Os direitos formativos, ou potestativos, são independentes de um direto 

subjetivo fundamental229, tendo pressupostos diversos e servindo para criar, modificar 

 
228 Nesse sentido, vaja-se: “[...] concluir-se-á, fácil e irretorquivelmente, que só os direitos da primeira 
categoria, (isto é, os "direitos a uma prestação"), conduzem à prescrição, pois somente eles são 
suscetíveis de lesão ou de violação, e somente eles dão origem a pretensões, conforme ficou 
amplamente demonstrado. Por outro lado, os da segunda categoria, isto é, os direitos potestativos - 
(que são, por definição, "direitos sem pretensão", ou "direitos sem prestação", e que se caracterizam, 
exatamente, pelo fato de serem insuscetíveis de lesão ou violação) - não podem jamais, por isso 
mesmo, dar origem a um prazo prescricional”. (FILHO, Agnelo Amorim. Op.cit. p. 95-132).   
229 De acordo com Aguiar Dias, direito subjetivo pode ser definido como o poder de vontade atribuído 
a alguém pela ordem jurídica, para satisfação de um interesse. Os direitos subjetivos, em seus tipos 
fundamentais, contêm poderes que recaem sobre bens da vida, de natureza material ou imaterial, e 
permitem aos seus titulares dispor sobre eles, de acordo com a sua vontade e nos limites da lei. 
(AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado. Op. cit, p.23)  
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ou extinguir direitos ou relações jurídicas, alheias ou do próprio titular, mediante ato 

unilateral do titular230. 

O principal aspecto dos direitos potestativos é justamente o “estado de 

sujeição” que o seu exercício cria para as outras pessoas, independentemente de 

suas vontades, não sendo, portanto, passível de violação231. 

Quando se propõe uma ação de resolução contratual pura, ou seja, não 

cumulada com indenização, o autor não pleiteia do réu qualquer prestação, mas tão 

somente visa desconstituir uma relação jurídica, independentemente da vontade do 

outro contratante, que sofre uma sujeição. A efetivação da medida não depende de 

qualquer comportamento da parte demandada, bastando o mero pronunciamento 

judicial nesse sentido. 

Agnelo Amorim Filho exemplifica alguns tipos de direitos potestativos, 

incluindo nesse rol o direito de resolver o contrato que foi objeto de inadimplemento 

pelo devedor. 

Como exemplos de direitos potestativos podem ser citados os 
seguintes: o poder que têm o mandante e o doador de revogarem o 
mandato e a doação; o poder que tem o cônjuge de promover a 
separação; o poder que tem o condômino de desfazer a comunhão; o 
poder que tem o herdeiro de aceitar ou renunciar a herança; o poder 
que têm os interessados de promover a invalidação dos atos jurídicos 
anuláveis (contratos, testamentos, casamentos, etc.); o poder que tem 
o sócio de promover a dissolução da sociedade civil; o poder que tem 
o contratante de promover a resolução do contrato por 
inadimplemento (art.1.092, do CC/1916), ou por vícios redibitórios 
(art.1.101 do CC/1916); o poder de escolha nas obrigações 
alternativas (art. 884 do CC/1916); o poder de interpelar, notificar, ou 
protestar, para constituir em mora; o poder de alegar compensação; 
o poder de resgatar imóvel vendido com cláusula de retrovenda; o 
poder de dar vida a um contrato mediante aceitação da oferta; o poder 
de requerer a interdição de determinadas pessoas; o poder de 
promover a rescisão das sentenças; o poder assegurado ao filho de 
desobrigar os imóveis de sua propriedade alienados ou gravados pelo 
pai fora dos casos permitidos em lei; o poder assegurado ao cônjuge 
ou seus herdeiros necessários para anular a doação feita pelo cônjuge 
adúltero ao seu cúmplice232. (grifou-se) 

 

 
230 Idem, Ibidem, p. 22 e seguintes 
231 FILHO, Agnelo Amorim. op.cit. p. 95-132. 
232 FILHO, Agnelo Amorim.op.cit. p. 95-132. 
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Da mesma forma, Ruy Rosado Aguiar Dias, ao conceituar o direito resolutório, 

afirma que “o incumprimento da obrigação, por culpa do devedor, é o pressuposto de 

fato que enseja ao credor a opção entre executar coativamente o contrato – para 

receber a prestação específica ou o seu equivalente – ou extinguir a obrigação, 

mediante o exercício do direito formativo de resolução233”. 

Quanto a distinção dos prazos prescricionais e decadenciais, como visto no 

primeiro capítulo, verifica-se que boa parte da doutrina se sujeita ao critério 

estabelecido por Agnelo Amorim Filho, tais como Cristiano Chaves e Nelson 

Roselvald. 

Nesse sentido, expõem que a prescrição está relacionada aos direitos 

subjetivos patrimoniais e, por esta razão, a prescrição apenas fulminaria a pretensão 

de exigir um comportamento. Já a decadência estaria vinculada aos direitos 

potestativos, que não são passíveis de violação. Ressaltam, ainda que a prescrição 

está associada às ações condenatórias, enquanto a decadência está ligada às ações 

constitutivas234. 

Ao adentrar especificamente no tema de resolução contratual, afirmam que a 

natureza desta é de direito formativo extintivo, ou seja, um direito potestativo de 

resolver o contrato inadimplido235. 

Dessa forma, infere-se que para referidos autores deveria ser aplicada a 

decadência para extinguir o direito de resolver o contrato inadimplido por uma das 

partes. 

Ocorre que o Código Civil de 2002, como já se asseverou, não estipulou 

qualquer prazo para o ajuizamento da ação de resolução contratual. Chaves e 

Roselvald não chegaram a adentrar nessa especificidade.  

Percebe-se, todavia, da leitura de suas obras, que, “em se tratando de direito 

potestativo, não existindo prazo estabelecido em lei, não estará sujeito à extinção pelo 

não exercício, não se submetendo a decadência (nem tampouco, por evidente, à 

cláusula geral de prescrição)”236.  

 
233 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Op.cit. p. 22 e seguintes. 
234 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 9º ed. 
revista, ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. p. 830 e seguintes. 
235 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: contratos – teoria 
geral e contratos em espécie. 5ª.ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 542. 
236 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. Cit. p. 830 e seguintes. 
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Assim, para os autores, o direito potestativo de resolver o contrato, por não 

possuir prazo para seu exercício, não seria limitado no tempo, podendo ser exercido 

perpetuamente. Justamente porque, diferentemente do que ocorre com a prescrição, 

não há em relação à decadência a instituição de um prazo geral aplicável às hipóteses 

não tipificadas na legislação. 

Ademais, a aplicação de prazos prescricionais, tal como faz a jurisprudência, 

seria deveras equivocado, justamente pela natureza distinta dos institutos, que 

possuem efeitos completamente diversos237. 

Aplicando-se estritamente a teoria de Agnelo Amorim Filho, essa realmente 

seria a resposta para o problema que aqui se debate. Para referido autor, quando um 

direito potestativo se exercita por meio de ação, mas, apesar disso, não tem prazo 

previsto em lei, deve-se concluir que são direitos imprescritíveis, ou seja, não sujeitos 

a qualquer prazo. 

Com referência àqueles direitos potestativos para cujo exercício a lei 
não achou necessário fixar um prazo especial, fica prevalecendo, 
então, o princípio geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade ("os 
direitos não se extinguem pelo não-uso"), pois não há dispositivo 
estabelecendo um prazo geral para que os direitos potestativos sejam 
exercitados sob pena de extinção. Relativamente a tais direitos só há 
prazos especiais. 

Contudo, há que se admitir que a perpetuidade da ação de resolução 

contratual traria ainda mais insegurança jurídica para a ordem jurídica. Imagine-se o 

impacto socioeconômico caso, depois de 30 (trinta) anos do início do contrato, o 

credor utilizasse de sua prerrogativa ad eternum de resolver um contrato de compra 

e venda, por exemplo. As partes deveriam retornar ao status quo ante, desfazendo-

se todos os efeitos decorrentes do contrato, o que atingiria precipuamente a 

segurança das relações sociais. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda, Ruy Rosado de Aguiar Júnior e Araken 

de Assis238 entendem que o direito de resolver o contrato deve estar submetido a uma 

limitação temporal.  

 
237 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. 12º ed. revista, 
ampliada e atualizada. Salvador: Editora Jus Podivm, 2014. p. 963. 
238 ASSIS, Araken de. Resolução do contrato por inadimplemento. 5ª. Ed. Revista dos Tribunais, 
2013, p.150 e seguintes. 
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Ruy Rosado aponta que pela natureza jurídica da ação de resolução 

contratual, de fato não poderia esta estar sujeita a prazo prescricional, nem sujeita a 

preclusão, visto que não há previsão legal. Entretanto, indica que o direito de crédito 

poderia ter sua pretensão encoberta pela prescrição e, portanto, o direito de resolução 

se extinguiria por efeito da prescrição da pretensão creditícia239. Nesse sentido: 

Se o direito de resolução não é passível de prescrição, por 
inconciliável com sua natureza jurídica, nem de preclusão, por 
ausência de previsão legal, é preciso observar que o direito de crédito 
pode ter sua pretensão encoberta pela prescrição (prescrição de ação 
pessoal), persistindo o direito, mas já não mais exigível240. 

Pontes de Miranda, no mesmo sentido, disserta que a partir do momento que 

o credor não pode mais cobrar a dívida, em razão da prescrição de sua pretensão, 

não haveria mais razão para que reivindicasse seu direito a resolução contratual. 

Dessa forma, considerando que o inadimplemento configura suporte fático inafastável 

a propositura de ação de resolução contratual, uma vez encoberta esta pela 

prescrição creditícia, a desconstituição da relação negocial não mais poderia se 

operar241. 

Assim, o direito de resolução se extinguiria por efeito da prescrição da 

pretensão creditícia. 

Ocorre que referida “solução” apenas tenta contornar o verdadeiro problema 

da falta de prazo para ajuizamento da ação de resolução contratual, embora seja a 

saída mais bem elaborada pela doutrina. 

Inclusive, Ruy Rosado Aguiar Dias admite que o prazo para exercício do 

direito de resolução, quando utilizado o prazo prescricional da pretensão creditícia, se 

prolongaria por demais no tempo, gerando diversas inconveniências para as relações 

jurídicas e de tráfico, justamente pela permanência da indefinição do negócio jurídico, 

quanto ao seu cumprimento ou extinção242. 

Ademais, cumpre observar a atecnia em se utilizar a prescrição a fim de 

extinguir um direito potestativo, na medida em que o próprio Código Civil, em seu 

 
239 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Comentários ao novo Código Civil, volume VI, tomo II: Da 
extinção do contrato. 1° ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 467-468. 
240 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Op.cit. p.34. 
241 PONTES MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado: Parte Especial -Tomo 
XXV. 3.ed. São Paulo: RT, 1983. P. 365. 
242 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Op.cit. p. 35. 
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artigo 189, estabelece que a prescrição põe fim a uma pretensão243, e não a um 

direito. 

Tendo em vista a instabilidade que a aplicação de prazos prescricionais 

dilatados provoca no ordenamento jurídico, Ruy Rosado aconselha que as partes 

fixem no instrumento contratual um prazo apropriado para o exercício do direito de 

resolução. Ou, ainda que, ocorrendo o inadimplemento, permita-se que o devedor 

possa provocar judicialmente o credor para se manifestar sobre a permanência ou a 

extinção da relação, em prazo compatível, a critério do juiz244.  

Essa última solução assemelha-se com o sistema adotado pelo Código Civil 

português245 que prevê a possibilidade de o devedor fixar um prazo razoável para que 

o titular do direito resolutório o exerça, caso a legislação não tenha previsto um prazo 

para tanto. 

Essa parece ser uma solução viável, embora as partes fiquem adstritas à 

interpelação judicial para estipular um prazo para o exercício do direito resolutório. 

Ademais, é de se considerar o inconveniente em deixar que uma das partes, 

arbitrariamente, fixe o prazo para o exercício do direito. 

Em um cenário ideal, a fim de pôr fim ao problema do prazo para ajuizamento 

da ação de resolução contratual, deveria o legislador, por meio de lei, criar um limite 

temporal razoável, de caráter decadencial para o exercício do direito resolutório. 

Ocorre que não há previsão de que isso realmente venha a acontecer, não havendo 

qualquer projeto de lei tendente a modificar o artigo 475 do Código Civil. 

Dessa forma, imperioso que se adote um critério que concilie tanto os 

interesses das partes, quanto o que dispõe o Código Civil de 2002, em seu artigo 186. 

Das soluções dadas pela doutrina, de uma maneira geral, tem-se que a 

construção elaborada por Pontes de Miranda, e seguida por Ruy Rosado Aguiar Dias 

e Araken de Assis parece ser a mais aprimorada dentre todas. 

O equívoco foi utilizar a prescrição para extinguir o direito resolutório, o que 

vai de encontro com o que estabelece o artigo 189 do Código Civil. 

 
243 Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos 
prazos a que aludem os arts. 205 e 206 . 
244 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Op.cit. p. 35. 
245 Artigo 436, II, do Código Civil português: Não havendo prazo convencionado para a resolução do 
contrato, pode a outra parte fixar ao titular do direito de resolução um prazo razoável para que o exerça, 
sob pena de caducidade. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art205
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Mas, de fato, não há razão em se cogitar a resolução contratual sem a 

pretensão creditícia conexa, justamente por haver “encobrimento do elemento 

inadimplemento, necessário ao suporte fático da resolução”246.  

Deve-se ter em mente que, ainda que se trate de um direito potestativo, 

insuscetível de violação, a rescisão contratual tem como requisito primordial uma 

situação fática específica preestabelecida pela lei, qual seja, o inadimplemento do 

negócio. Trata-se de um direito conferido ao credor que, deparado com o 

inadimplemento da parte adversa, pode optar entre exigir a prestação específica, caso 

ainda possua interesse no adimplemento, ou pedir a resolução do contrato, nos 

termos do artigo 475 do Código Civil247. 

Nessa linha, é coerente considerar que o direito à resolução deve estar 

associado a efetiva existência do inadimplemento, por ser o pressuposto legal da 

ação resolutória. 

E, quando ocorre a prescrição da pretensão de demandar o devedor ao 

pagamento das parcelas inadimplidas, o direito à resolução acaba perdendo sua 

característica de manter o equilíbrio entre as partes, especificamente em relação às 

suas prestações. 

Assim, se prescrita a pretensão de cobrar a dívida decorrente do 

inadimplemento, seria ilógico manter intacta a prerrogativa de exigir o desfazimento 

do acordo que, inegavelmente, é medida muito mais gravosa em relação ao devedor. 

Quando esse fenômeno ocorre, o direito potestativo à resolução contratual 

perde seu suporte fático, operando-se, não a prescrição do direito, mas sim a 

decadência. 

Portanto, ao nosso ver, o prazo decadencial para o autor pleitear a resolução 

contratual, em virtude do inadimplemento do réu, corresponde ao mesmo lapso de 

que disporia para cobrar a dívida remanescente.  

Contudo, a extinção desse direito se daria, como já dito, por meio da 

decadência, com todos os consectários legais que isso acarreta, não havendo 

 
246 PONTES MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Op. cit. P. 365. 
247 Esse foi o entendimento adotado no Acórdão proveniente da Apelação Cível nº 0302240-
61.2017.8.24.0061, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC, 3ª CC, AC 0302240-
61.2017.8.24.0061, Rel. Saul Steil, j. 24/04/2018). 
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incidência de suspensões, interrupções ou impedimentos, efeitos esses próprios da 

prescrição. 
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CONCLUSÃO 

No capítulo 1 do presente trabalho abordou-se em linhas gerais as principais 

características da prescrição e decadência, em especial o histórico dos dois institutos, 

objeto e requisitos, bem como as principais teorias que tentam extremar os prazos 

prescricionais e decadenciais. Tem-se que prescrição e decadência são institutos que 

servem à segurança jurídica das relações sociais, tendo importância extrema nos 

mais diversos sistemas jurídicos. 

Ocorre que há muita controvérsia, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, 

acerca da diferenciação dos prazos prescricionais e decadenciais. Mostrou-se, nesse 

sentido, que autores se digladiam há décadas acerca da distinção dos institutos. A 

fim de dirimir essa controvérsia, o Código Civil de 2002 inovou ao diferenciar os 

prazos decadenciais e prescricionais por um critério topológico. 

Assim, em decorrência da operabilidade adotada pelo novo Código, os prazos 

prescricionais estão elencados nos artigos 205 e 206 e os prazos decadenciais estão 

discriminados ao longo do diploma legal. 

No entanto, embora tenha tentado solucionar o empasse jurídico, nem 

sempre a distinção feita pelo atual Código Civil, por meio de um tratamento 

discriminado da prescrição e decadência, será suficiente, tendo em vista a existência 

de lacunas normativas existentes. 

É o que acontece com o prazo para o ajuizamento da ação de resolução 

contratual, na medida em que não há prazo previsto na legislação civil demandar o 

exercício desse direito. 

Dessa forma, com o intuito de tentar sanar a dúvida quanto a natureza do 

prazo para pleitear a resolução contratual por inadimplemento, no segundo capítulo 

deste Trabalho, buscou-se delimitar os institutos da resolução contratual, seus 

pressupostos, bem como os tipos de inadimplemento que dão causa ao direito 

resolutório.  

Verificou-se, nesse sentido, que apenas o inadimplemento absoluto dá azo à 

resolução contratual, na medida em que não há mais interesse do credor no 

adimplemento do contrato. Ocorre que a mora pode se converter em inadimplemento 

absoluto, quando o tempo, a forma e o lugar da prestação não são observados de tal 

maneira que o adimplemento contratual se torna inútil para o credor. Logo, poderá o 
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credor pleitear a resolução contratual após a conversão da mora em inadimplemento, 

nos termos do parágrafo único do artigo 395 do Código Civil. 

No capítulo 3, após as breves explanações acerca do instituto da resolução 

contratual, retomou-se o cerne do Trabalho. A partir de uma análise da ratio decidendi 

dos julgados relativos à natureza do prazo para ajuizamento da ação resolutória, 

verificou-se uma grande divergência nos entendimentos jurisprudenciais. 

Concluiu-se que o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado prazos 

prescricionais para a ação de resolução contratual, em que pese admitam que se trata 

de direito potestativo. 

Da análise dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, observou-se que as Câmaras de Direito Privado possuem, em regra, quatro 

fundamentações diversas, ora aplicando prazos prescricionais, ora prazos 

decadenciais.  

Verifica-se uma forte tendência da jurisprudência catarinense em atrelar a 

natureza pessoal da ação com o prazo prescricional do artigo 205 do Código Civil, 

estabelecendo que o pleito de rescisão de contrato de compra e venda por 

inadimplemento possui natureza pessoal e, por conseguinte, submeter-se-ia ao prazo 

prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil. 

No entanto, como se observou ao longo do trabalho, o Código Civil de 2002 

adotou critério diverso daquele enunciado no Código Civil de 1916, não mencionando 

no artigo 205, ou em qualquer outro, a vinculação entre prazos prescricionais e a 

natureza da ação, no caso a natureza pessoal da ação de resolução. 

Percebe-se, portanto, que as decisões do Tribunal de Justiça ainda se 

vinculam à praxe do Código Civil de 1916, utilizando-se do método de diferenciação 

de prazos estabelecido no artigo 177 deste mesmo diploma legal, ainda que passados 

quase 20 (anos) da entrada em vigor do Código Civil de 2002. 

Após a análise dos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e 

pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, partiu-se para um estudo da doutrina 

relativa ao tema. Estabeleceu-se como premissa que a resolução contratual é um 

direito potestativo do credor quando se vê diante de um inadimplemento da obrigação 

pactuada. 
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Assim, por se tratar de direito potestativo do credor, parte da doutrina, 

utilizando-se do critério de diferenciação dos prazos criado por Agnelo Amorim Filho, 

estabelece a necessidade de se aplicar um prazo decadencial. 

No entanto, por não haver prazo decadencial previsto para resolver o 

contrato, tratar-se-ia de direito imprescritível, não sujeito a qualquer limitação 

temporal.  

Essa solução, conforme já se pontou, não é a mais acertada, tendo em vista 

a insegurança jurídica que seria perpetrada pelo exercício ilimitado desse direito. 

Dessa forma, com base nos ensinamentos de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, 

Pontes de Miranda e Araken de Assis, concluiu-se que a maneira mais acertada de 

se solucionar esse impasse seria utilizar o prazo previsto para a extinção da 

pretensão creditícia, contudo, operando-se a extinção do direito resolutório pelo 

instituto da decadência, tendo em vista tratar-se de um direito potestativo, a fim de se 

ter o mínimo de segurança jurídica nas relações sociais. 
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