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RESUMO 

 

 

 

O trabalho investiga as hipóteses de retenção pecuniária e o exercício de autotutela 

presentes nos contratos interempresariais através de pesquisa dos diversos institutos 

utilizados e expressos nas disposições contratuais acordadas entre as partes.  Para este fim, 

considera retenção pecuniária as hipóteses de suspensão ou glosa, temporária ou definitiva, 

parcial ou integral, do pagamento de valores devidos pela contratante à contratada. 

 

O mecanismo é bastante utilizado nos contratos interempresariais e espelha em sua 

forma e conteúdo a experiência destes atores. É postulado como uma das soluções para 

redimir a mora e o inadimplemento das partes, e, na maioria dos casos, permite a continuidade 

regular do contrato, com benefícios aos envolvidos, aos terceiros e à sociedade. O estudo 

avalia a aderência destas postulações à legislação e aos princípios informadores dos 

contratos, tendo em conta sua adequação ao objeto desejado pelas partes. A autotutela das 

contratantes deste mecanismo se passa na maioria dos casos à margem da lei, mas se pauta 

pela intepretação dos tribunais. 

 

Em sua primeira parte, o trabalho define os recortes da pesquisa empírica pervasiva e 

da metodologia utilizada. Na sequência, descreve os mecanismos usuais de retenção 

divididos em quatro capítulos – retenção determinada por previsão legal; retenção como 

garantia de cumprimento do contrato; retenção por inadimplemento de obrigação contratual e 

retenção por inadimplemento de obrigação extracontratual – detalhando as práticas, o 

enquadramento jurídico das condutas encontradas e sugerindo alguns ajustes que facilitem 

sua sustentação em sede judicial. 

 

Na conclusão são retomados os principais aspectos das práticas usuais, sua 

fundamentação jurídica, identificados os pontos de atenção e feitas algumas recomendações 

para o uso deste mecanismo nos contratos interempresariais, com o objetivo de proporcionar 

uma referência para aqueles que trabalham na elaboração destas minutas. 

 

 

 

Palavras Chave: Direito Civil. Contratos Empresariais. Retenção Pecuniária. Autotutela. 

Inadimplemento Contratual.  

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This paper investigates correlation between pecuniary retention hypothesis and self-

help dispositions, as found in most corporate agreements. It is based on research of several 

mechanisms, as generally used and expressed by the contractual terms agreed between the 

parties. For such purpose, the definition of pecuniary retention would be suspending or 

withholding, temporarily or definitely, in whole or in part, the payment of amounts due by the 

contracting party to the contracted party. 

 

This resource is widely used within corporate agreements. Format and contents thereof 

are generally expressing past situations, as experienced by stakeholders, who use them as 

alternative solutions for preventing delays or reducing breach of contractual obligations by the 

parties and, in most cases, ensuring the continuity and completion of the contract as desired 

originally, benefitting the contracting parties, third parties and the society at large. The paper 

evaluates the adequacy of these practices in light of Brazilian legislation and of contractual law 

principles, taking into consideration their matching with the utmost object, as agreed between 

the parties. These self-help mechanisms are regularly practiced among contractors, and 

although not usually disputed, are designed according to courts interpretations. 

 

The first part of the paper defines the pervasive empirical survey details and 

methodology.  Follows a description of the usual pecuniary retention mechanisms, divided into 

four chapters – withholding by legal provision; withholding as guarantee for contract 

completion, withholding as a result of infringement of contractual obligations and withholding 

for preventing default of extra contractual obligations – describing in detail the practices, the 

applicable legislation and suggesting a few adjustments, to help sustain their exercise in case 

of a court judgment. 

 

The conclusion reviews the relevant aspects of the usual practices, their legal basis 

and key points, followed by a few recommendations on how to use such mechanism in 

corporate agreements, with the purpose of providing reference for those who are in charge of 

drafting these contracts. 

 

Keywords: Civil Law. Corporate Contracts. Pecuniary Retention. Self-help. Contract Breach 

Remedies.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa teve como objetivo a identificação das disposições relativas à retenção de 

valores pecuniários no universo dos contratos empresariais, a análise das práticas e 

finalidades propostas para estes mecanismos, a fundamentação destas condutas, a 

verificação de eventuais fragilidades e a sugestão de ajustes que possam ajudar sua 

validação em sede judicial, 

Há pouca referência a este tipo de mecanismo ou ao uso da autotutela como remédio 

para inadimplementos contratuais, talvez devido ao fato desse exercício ser feito na maior 

parte dos casos fora dos tribunais, sem qualquer publicidade.  

Trabalhando há cerca de 20 anos na área de Contract Management em empresas 

brasileiras de controle europeu, envolvida com a elaboração de contratos, proposição e 

negociação para resolução de controvérsias, a autora testemunhou grande número de 

problemas e disputas contratuais que foram resolvidas diretamente entre as partes, mediante 

o exercício de autotutela e auto composição. 

Sua vivência tem demonstrado que a estratégia jurídica e o desenho contratual podem 

ser determinantes no atendimento da função econômica e social do contrato, esta entendida 

como a justificativa de seu objeto e a finalidade prática decorrente do cumprimento das 

obrigações pelas partes. 1 

A retenção pecuniária constitui a suspensão temporária ou definitiva do pagamento de 

parte dos valores devidos pela contratante à contratada e é utilizada com distintas finalidades: 

serve para o adimplemento de obrigações legais, para garantia de cumprimento do contrato, 

como incentivo ao adimplemento de obrigações acessórias, para o estabelecimento de 

penalizações pela obrigação realizada em desacordo com o contrato e para eventual 

indenização por danos causados à contratante. 

A prática é usual em inúmeras contratações, mas o foco da pesquisa são os contratos 

entre empresas, no exercício de seu objeto social, para construção, prestação de serviços ou 

manutenção de plantas industriais.  

                                                
 

 

1 Sobre a causa como função econômica e social do contrato: “A causa passou a ser associada não à obrigação, 
mas ao contrato como um todo, concebida como função objetiva, a razão justificadora ou a finalidade prática que 
o contrato persegue. “  KONDER, Carlos Nelson. Causa do Contrato x função social do contrato: estudo 
comparativo sobre o controle da autonomia negocial. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, vol 43, 
jul/set 2010 
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O exercício do direito de retenção de valores tem fundamento em princípios 

constitucionais2  e em diferentes disposições do Código Civil Brasileiro, particularmente na 

Parte Especial, Livro I – Direito da Obrigações. 

Para possibilitar o estudo destas distintas finalidades, classificar as práticas e definir 

sua fundamentação, o trabalho separa o mecanismo de retenção em quatro capítulos: 

retenções fundamentadas em dispositivos legais, retenções como garantia de cumprimento 

do contrato, retenções por inadimplemento de obrigações contratuais e retenções por 

inadimplemento de obrigações extracontratuais.  

Em cada um dos capítulos é identificada a natureza jurídica da retenção, seus efeitos 

e descrita a prática encontrada; são avaliadas algumas proposições das empresas desse 

mercado, identificando suas fragilidades e propondo algumas alternativas melhor amparadas 

juridicamente para o objetivo a que se propõem.  

O desenho contratual do mecanismo de retenção pecuniária deve atender às 

finalidades desejadas em cada uma destas circunstâncias, e nem sempre a redação 

encontrada promove objetivamente a função original do mecanismo. Do ponto de vista prático, 

muito vezes o exercício do direito de retenção expresso no contrato pode inviabilizar sua 

continuidade e levar ao encerramento não desejado pelas partes. 

Contratos desta natureza tem frequentemente desvios, mora e inadimplementos 

parciais durante sua execução que geram desentendimentos nem sempre propriamente 

regulados pelos respectivos instrumentos. É comum a minuta expressar uma preocupação 

superlativa em relação à proteção da contratante, com a redução de suas obrigações ao 

mínimo possível, e o consequente aumento das obrigações da contratada ao máximo 

aceitável. Parece que esta proteção visaria dar suporte, nas ocasiões de disputa, à defesa da 

contratante, e à possibilidade de cobrança de indenização em caso de descumprimento pela 

contratada de suas obrigações.   

A visão da defesa judicial do cliente como foco principal na elaboração do contrato 

considera apenas marginalmente o objeto do contrato e os remédios necessários à sua 

consecução, o que seria, de fato, o pretendido pela contratante ao decidir estabelecer o 

vínculo. Sob essa perspectiva, o tratamento de eventuais inadimplementos ou controvérsias 

ao longo de sua execução será buscado sob a ótica da disputa e não sob a ótica da realização 

do objeto.  

O presente trabalho tem a pretensão de contribuir com alguns conhecimentos práticos 

na lide de contratos do setor, acerca de problemas rotineiramente enfrentados por estas 

empresas, e sugerir algumas cláusulas que a experiência demonstra terem sido bem aceitas. 

                                                
 

 

2 Em especial no Artigo 170 da CF. 
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O intuito é melhorar a condição da regência contratual ao longo de sua execução, para 

que esta seja feita, sempre que possível, sob a ótica da realização do objeto e não da disputa 

judicial. 

Para delimitar esta análise, o Capitulo 1 discorre sobre a metodologia, os contratos em 

foco, a autonomia da vontade, o exercício de autotutela, e o sentido empregado para o termo 

retenção. 

 

1.1. Metodologia e delimitação 

 

A amostragem da pesquisa que informa o trabalho compreende minutas de contratos 

discutidas e assinadas nos últimos 15 anos com 70 empresas distintas, de diversos setores, 

entre eles construção civil, mineração, óleo e gás, energia, siderurgia, automobilístico, papel 

e celulose, químico e petroquímico, de produção de bens de capital, máquinas e 

equipamentos, prestação de serviços, as quais, no exercício de seu objeto social, adquirem 

no mercados bens e serviços para manutenção, reforma ou construção de suas instalações e 

cadeias de produção, ou subcontratam empresas de diferentes especialidades para que 

possam entregar a totalidade de um escopo contratado com um cliente final. 

As cláusulas contratuais relativas às diferentes retenções foram tabuladas por 

empresa contratante, e comparadas elegendo-se os exemplos destacados no texto, os quais, 

a critério da autora, permitem ilustrar melhor as dificuldades e proposições discutidas. 

Independentemente da quantidade de minutas e da expressividade econômica das 

empresas pesquisadas, o trabalho não pretende constituir uma amostra estatisticamente 

representativa dos setores econômicos onde estas empresas desenvolvem seus negócios, 

que têm um volume de variações incompatível com o objetivo de estudo.  

A análise buscou destacar aspectos das práticas contratuais e dos usos e costumes 

empresariais que estão expressos nos contratos entre estas empresas, na forma e no 

conteúdo das disposições que espelham a experiência coletiva dos atores de mercado. 3  

Em função da obrigação de sigilo, cada empresa recebeu um número. As cláusulas 

escolhidas como exemplo foram extraídas de qualquer das minutas usualmente utilizadas por 

esta contratante. 

                                                
 

 

3 “.. there often will be standard forms in use within a given industry in particular kinds of transactions, forms which 

are drafted to reflect business realities, regulatory restrictions, and collective experience of professionals within the 
industry.” RUBIN, Edward L. The Nonjudicial Life of Contract: Beyond the Shadow of the Law. Northwestern 
University School of Law. 1985. P. 110 



 
13 

 

 

 Exceto quando expressamente mencionado, todas as cláusulas citadas foram 

mantidas em sua redação original incluindo eventuais imprecisões ou erros. Apenas os nomes 

das contratantes foram omitidos e substituídos pelas expressões “contratante” e “contratada” 

para preservação do anonimato desses negócios jurídicos.  

O trabalho faz um recorte das redações contratuais focando na prática de retenção 

pecuniária, e busca contribuir para o entendimento do dinamismo do direito empresarial4: 

novas relações jurídicas são hodiernamente criadas e estão em constante transformação; 

estas relações por sua vez impulsionam novos negócios, onde todos os agentes buscam o 

lucro econômico.5 E, embora o direito das obrigações tenha uma tradição milenar, isto não 

impede que a prática contratual das empresas esteja em constante mudança.6 A retenção 

pecuniária em suas várias facetas, e, em especial, nas hipóteses de autotutela é fato 

corriqueiro e atual no universo empresarial, e merece estudo objetivo. 

Foram buscadas referências de práticas e racionais internacionais, em especial na 

doutrina norte americana e anglo-saxã, nas quais o conceito de penalidades é explorado como 

ferramenta de autotutela, mas estas referências não têm a pretensão de comparar as práticas 

jurídicas inglesas e norte americanas com as brasileiras. As citações revelam pontos de 

convergência e de entendimento comum acerca dos itens investigados na pesquisa dos 

contratos realizados no Brasil e objeto de estudo. 

Esta pesquisa tem caráter pervasivo, não tem qualquer pretensão estatística, e 

constitui um registro empírico e pragmático das ferramentas desta prática empresarial. 

Não é tampouco objeto do trabalho o aprofundamento na discussão dos dogmas 

concernentes a cada um dos institutos jurídicos mencionados ou suas interpretações 

doutrinárias, cuja abrangência extrapola o objetivo da pesquisa.  Ao longo dele serão 

apresentados o sentido adotado para cada um dos institutos jurídicos investigados, de acordo 

com as correntes majoritárias e interpretações atuais dos tribunais. 

A finalidade instrumental e pragmática do trabalho é auxiliar os que lidam 

rotineiramente com contratos desta natureza e proporcionar uma breve visão da vida dos 

contratos fora dos tribunais.7 

                                                
 

 

4 FORGIONI, Paula A. Interpretação Dos Negócios Empresariais no Novo Código Civil Brasileiro. Revista de Direito 
Mercantil, Ano XLII – abril-junho 2003. Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado. S. Paulo, Pg.8 
5 FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais - Teoria Geral e Aplicação. 2ª. Edição. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2016. P. 38 
6 TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 
antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma 
7 “[...]there is an identifiable, nonjudicial domain of contract that is inhabited by layers and amenable to the kind of 
analysis that a legal scholarship employs. “ RUBIN, Edward L. The Nonjudicial Life of Contract: Beyond the Shadow 
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1.2. Contratos interempresariais 

 

O foco da pesquisa são os contratos interempresariais, submetidos ao regime de 

direito civil, em sua maioria atípicos,8 denominados Business to Business (B2B) no direito 

americano, com expressa exclusão de considerações de hipossuficiência, tais como no caso 

de contratos com consumidores ou das demais relações comerciais nas quais as partes não 

agem como empresa. Serão referidos ao longo da pesquisa apenas como “contratos 

interempresariais”.  

Os contratos feitos por empresas não têm necessariamente a mesma natureza jurídica 

e estão sujeitos a regimes distintos, classificados pela doutrina de forma diversa.9 O objeto 

pesquisado são os contratos comerciais, bilaterais e onerosos, simples ou com diferentes 

graus de complexidade, com objeto tecnicamente determinado ou determinável, significativa 

maioria com execução diferida ou sucessiva - realização através eventos determinados ou 

entregas parceladas –  que foram, ou poderiam ter sido negociados entre as partes.10 

As empresas pesquisadas têm capacidades diferentes na negociação das cláusulas 

do contrato, independentemente de seu porte e especialização; o mercado é bastante 

dinâmico e diversificado. As empresas convidadas a cotar seus serviços ou fornecimentos 

tem a liberdade de avaliar o convite, o objeto, o escopo e as obrigações, e podem recusar a 

contratação se esta não estiver dentro de sua capacidade técnica ou financeira, ou não refletir 

as condições que julga imprescindíveis para garantir sua lucratividade. Assim, para efeito do 

estudo não estão sendo considerados eventuais desequilíbrios, mas a capacidade das partes 

em negociar condições que lhes sejam aceitáveis. 11 

                                                
 

 

of the Law. Northwestern University School of Law. 1985. p.114/115. No mesmo sentido: MNOOKIN, Robert H. & 
KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law. 88 Yale L.J. 950. 1978-1979 
8 Código Civil Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 

Código. 
9 São diversas as definições propostas para classificação dos contratos entre empresas: Fabio Ulhoa sugere 
classificá-los como (i) contratos de direito civil (aplicáveis à aquisição de insumos para produção ou prestação de 
serviços); (ii) contratos com direito de tutela dos consumidores de bens e serviços; (iii) contratos do direito do 
trabalho (atinentes às pessoas físicas que são empregados); e (iv) contratos de direito administrativo (que regulam 
prestação de serviços ou venda de produtos, obras ou serviços para o Poder Público. COELHO, Fábio Ulhoa. 
Curso de Direito Comercial, Volume 3: Direito de Empresa. 7a. edição. São Paulo. Ed. Saraiva: 2006, p. 4. Para 
outra classificação de contrato empresarial vide, como exemplo,  FORGIONI, Paula A. Contratos Empresariais – 
Teoria Geral e Aplicação. 2a edição revista atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. 
P. 45 e seguintes. 
10 Para maiores detalhes sobre contratos e engenharia e construção: • BATISTA, Luiz Olavo; PRADO, Mauricio 

Almeida. Construção Civil e Direito. São Paulo: Lex Editora: 2011, Capítulo I 
11 Não estão sendo considerados como contratos de adesão as minutas contratuais pré estabelecidas, para efeito 

do disposto no Código Civil, Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 
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Em outras palavras não está considerada no trabalho a tutela judicial da parte “mais 

fraca” fora da lógica e dos valores que suportam a atividade econômica e contratual. 12 É 

importante afastar esta tutela quando indevida porque as decisões judiciais têm implicação 

direta no cálculo econômico empresarial e podem dar margem a comportamentos 

oportunistas. Ou seja, impactam no equilíbrio do contrato 13 e na forma como as empresas 

negociarão sua execução. 

Para melhor avaliação do contexto contratual e econômico, algumas observações são 

relevantes quanto aos distintos objetos dos contratos pesquisados. 

A contratada pode ter como objeto a realização da totalidade do empreendimento a 

partir de área virgem - conhecido como Projeto “Green Field”, que, usualmente, é feito através 

de contrato “Turnkey”. Nesta modalidade de contratação a contratada assume as 

responsabilidades de projeto, fornecimento, construção e montagem, início de operação, 

testes, operação assistida e comissionamento de uma nova planta, e garante o desempenho 

da planta quando em funcionamento (performance), nos quesitos de produção, meio 

ambiente, consumo de matéria prima e energia, entre outros. 

O objeto pode contemplar a ampliação de instalações em plantas industriais já 

existentes – o que envolverá a execução de obras civis ou manutenções simples ou 

complexas (Projetos “Brown Field”). As manutenções podem ser feitas “a quente” ou com a 

parada de equipamentos, em amplitude parcial ou total, planejadas com antecedência ou 

emergenciais.  

O contrato pode versar apenas sobre a aquisição de bens ou o fornecimento de 

equipamentos, usualmente sob encomenda e com entrega diferida. As obras de construção 

civil podem ser ou não por empreitada, global ou parcial. Os serviços técnicos especializados 

podem ser solicitados para objeto especifico ou de forma permanente, através de acordos de 

                                                
 

 

12 “[...] no caso de empresa vítima de situações manifestamente abusivas seja reprimido pela ordem jurídica, a 
correção dos comportamentos disfuncionais destes agentes se dá dentro da lógica própria do sistema de direito 
comercial e, especialmente, dos contratos empresarias, sem que parta de tutela apriorística da parte “mais fraca”.(  

FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2009, p. 
37.) 
13 [...] excessiva proteção de uma das partes. [pode levar] [...] à desestabilização do sistema. [...] o “erro de cálculo” 
do agente é um instrumento que premia a eficiência do outro. No processo de interpretação dos contratos 
mercantis, a boa-fé não pode ser confundida com equidade ou “consumerismo”, erro em que incidem vários autores 
não habituados à dinâmica de mercado. (FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. Editora 
Revista dos Tribunais. São Paulo 2009, p. 91.) 
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longa duração para operação ou de manutenções rotineiras, com ou sem transferência de 

tecnologia.  

Esses são exemplos que não constituem uma lista exaustiva de objetos; a composição 

e característica dos contratos têm se modificado ao longo das últimas décadas, em função 

das transações demandadas pela economia mundial.  

Em função da própria natureza do objeto e do negócio, as relações contratuais 

estudadas não são simples ou únicas; as obrigações não nascem ao mesmo tempo, não são 

apenas de responsabilidade do devedor ou contratado e seu cumprimento se faz de forma 

contínua através do tempo de vigência do contrato e mesmo após seu encerramento. 14  

Esta categoria de contratos em especial desenvolve-se como um processo15 de caráter 

dinâmico e de uma pluralidade de deveres orientados para um fim especifico, que supera “[...] 

a concepção tradicional de obrigação com vínculo singular”. 16 

São contratos sinalagmáticos, ou seja, são caraterizados por obrigações recíprocas, 

conexas ou interdependentes e há um nexo de causalidade ou de funcionalidade entre elas.17 

Os contratantes, empresas privadas, proprietários, especialistas em tecnologia, construtoras, 

montadoras industriais, empresas das mais variáveis categorias de prestação de serviços 

estabelecem vínculos que têm como resultado um objeto final que depende do sucesso no 

cumprimento de todas as suas etapas intermediárias. 18 

A especificidade do objeto e a multiplicidade de obrigações laterais ou acessórias das 

partes compõem um conjunto de atividades imprescindíveis para atingir o objetivo contratual 

e demandam deveres de assistência, guarda e proteção, de colaboração e de boa-fé objetiva 

dos agentes, que perduram após o encerramento da prestação objeto do contrato.19 E as 

diversas obrigações das partes que constam nos contratos não constituem uma adição de 

                                                
 

 

14 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014, p.9: “Não se 
deve, por isso mesmo, encarar a relação contratual com a estéril junção de dois momentos estáticos – o 
nascimento e ao adimplemento da obrigada – senão como um continuo, dinâmico e fluido, em que ao lado dos 
deveres principais e secundários de prestação atuam outros elementos, como os deveres laterais.” No mesmo 
sentido: “A obrigação é um processo, vale dizer, dirige-se ao adimplemento, para satisfazer o interesse do credor. 
A relação jurídica, como um todo, é um sistema de processos.” SILVA, Clovis do Couto e. A obrigação como 
processo. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006. P. 167. 
15 SILVA, Clovis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006 
16 PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P.378 e 379 
17 “Sinalagma, em grego, tem o significado de contrato e visa especialmente o que se poderia chamar de contrato 

de troca, mas com equivalência e proporcionalidade entre as prestações.”  AZEVEDO, Antonio Junqueira. Natureza 
jurídica do contrato de consórcio (sinalagma indireto). Onerosidade excessiva em contrato de consórcio. Resolução 
parcial do contrato. In Novos estudos e pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva. 2009. Pag 363. 
18 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.107 
19 SILVA, Clovis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006. P. 91 e ss. 
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elementos independentes, mas caracterizam uma estrutura funcional voltada a determinado 

fim. 20 

Na maior parte das vezes os instrumentos não se enquadram perfeitamente nos tipos 

contratuais definidos no Código Civil; podem ser atípicos, socialmente típicos ou mistos, 

contendo características de mais de um desses modelos. 21 

Em grandes empreitadas, como por exemplo a construção de plantas siderúrgicas, de 

portos, barragens e outras intervenções de vulto, pode haver uma pluralidade de contratos 

com um mesmo objetivo ou nexo finalístico, pois estão direcionados à realização de um 

objetivo comum, muito embora tenham cada um estrutura e forma próprias ao objeto ali 

contemplado. Têm objetos e naturezas diferentes, constituindo muitas vezes uma cadeia de 

contratos coligados pelo mesmo nexo: a operação econômica desejada. 22 

As interferências e impactos ocorridos em um núcleo de contratos podem se propagar 

para os demais, prejudicando toda a iniciativa e criando prejuízos para outras empresas e 

para a economia local, já que a implementação de parte dos contratos não garante o 

atingimento do objetivo comum.23 

Nesta situação as empresas não são mais apenas meros atores privados, a decidir 

isoladamente, segundo seu interesse particular, como maximizar o lucro. Os impactos de seus 

acordos extrapolam sua esfera privada e alcançam a sociedade como um todo, em áreas tão 

diversas quanto o meio ambiente, a utilização de recursos disponíveis, e a responsabilidade 

social. Daí o interesse público na realização destes contratos. 24 

                                                
 

 

20 “A identidade do fim, comum a créditos, débitos, deveres assessórios, deveres laterais, direitos potestativos, 
sujeições, ônus, etc. estabelece entre todos estes elementos uma íntima relação. ” PINTO, Carlos Alberto Mota. 
Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P.374 
21 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Contratos Atípicos. Coimbra: Edições Almedinas S.A.2009.p. 211 e seguintes 
22 “Contratos coligados podem ser conceituados como contratos que, por força de disposição legal, de natureza 
assessória de um deles ou do conteúdo contratual (expresso ou implícito), encontram-se em relação de 
dependência unilateral ou recíproca. ”  “[...] cada um dos contratos coligados conserva sua própria estrutura, [...] 
sua própria forma [...] e seu próprio conteúdo. Por nexo funcional entende-se que a coligação visa a um 
determinado resultado econômico social. ” MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no 
Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 99 e 132, 133. E ainda: “O termo coligação contratual, em 
sentido amplo significa apenas e tão somente uma ligação, um vínculo entre relações jurídicas contratuais 
diferentes que conforma uma operação econômica unificada. “LEONARDO, Rodrigo Xavier. Contratos coligados, 
redes contratuais e contratos conexos. In FERNANDES, Wanderley (Coord.). Fundamentos e princípios dos 
contratos empresariais. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 345. 
23 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos Contratos por incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide 
Editora e Comercio de Livros Ltda. 2004. 2ª. Edição. P. 90 
24 “There is an argument to be made that corporations are no longer private actors. They are public actors in terms 
of power and influence in areas such as environmental impact, location and relocation decisions and corporate 
social responsibility.” WHEELER, Sally. Contracts and Corporations in CANE Peter & KRITZER, Herbert M.  The 
Oxford Handbook of Empirical Legal Research. On line publication 2012. Disponível em: <DOI: 
10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0006>.Pag. 6. 
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Os acordos normalmente incluem extensas especificações técnicas, eleição de 

normas aplicáveis, parâmetros de avaliação dos serviços e fornecimentos executados 

(Service Level Agreement – SLA ou Key Performance Indicators – KPI) 25, critérios de 

medição, definição prévia de fornecedores ou subcontratados, estritas normas de segurança 

e proteção ao meio ambiente outras definições, que resultam em expressivos volumes de 

anexos ao contrato.  

Nem por isso, entretanto, os contratos podem ser considerados completos. 26 

Os contratos resultam incompletos pelo custo de antever e negociar eventos de pouca 

probabilidade (ou assim entendidos), por intenção de uma das partes em deixar implícitas 

determinadas especificações técnicas, cuja ausência de definição pode beneficiá-la, e 

também porque as partes acreditam que não arcarão com as consequências desta 

incompletude. A negociação necessária destas condições entre as partes representaria 

custos de transação27 não compatíveis com o objeto do contrato e a lucratividade esperada. 

E as características intrínsecas dos objetos também aumentam as dificuldades para 

prever fatores supervenientes futuros. Esta mesma complexidade obriga as partes ao 

detalhamento das obrigações adotando as práticas de mercado e redigindo cláusulas que 

visam encaminhar favoravelmente a interpretação jurídica do acordo e reduzir as incertezas 

de uma futura decisão judicial. Trata-se de antecipar eventual disputa, em conduta que 

aumenta os custos de transação ex ante, mas acredita-se que reduzirá os problemas ex post, 

em juízo. 28  

  

                                                
 

 

25 Vide Item 4.2.3.2 - Key Performance Indicators (KPI) à frente 
26 “A contract is said to be completely specified if the list of conditions on which the actions are based is explicitly 
exhaustive.” JACKSON, Howell E. et all. Analytical Methods for Lawyers. New York: Foundation, 2002. P. 420 a 
424. E ainda: “ Se o contrato não contempla determinada hipótese, se sua redação é falha, o risco é das partes, 
que devem arcar com as consequências de suas opções estratégicas. ” FORGIONI, Paula A. Contratos 
Empresariais – Teoria Geral e Aplicação. 2a edição revista atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2016. P.76 
27 WILLIANSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press. New York 1985, Chapter 1. 
28 Esta é uma discussão doutrinária bastante complexa, na qual este estudo, por privilegiar as práticas 
empresariais, não se aprofundará. Para maiores detalhes desta discussão vide: GILSON, Ronald J., 

SABEL Charles F. e SCOTT Robert E. Text and Context: Contract Interpretation as Contract Design. The Center 
for Law and Economic Studies, Columbia University School of Law. 2014. Disponível em: 
http://web.law.columbia.edu/law-economic-studies/working-papers. Acesso em 07/05/2017 
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1.3. Autonomia da vontade e oportunismo 

 

Como todos os demais contratos esses têm como fundamento ético a vontade 

humana, e, desde que expressada em acordo com o ordenamento jurídico vigente, cria 

obrigações e direitos para as partes29. 

A autonomia da vontade neste trabalho é considerada um fundamento teórico que 

não pode, por si só, justificar posições dogmáticas em um ou em outro sentido. No contexto 

da pesquisa a autonomia da vontade está fundamentalmente vinculada à liberdade de 

contratar e à boa fé objetiva expressas nos Art. 421 e 422 do Código Civil. 

Nos contratos interempresariais esta relação jurídica transitória de natureza 

econômica só será celebrada caso haja uma vantagem significativa para cada uma das partes 

envolvidas e uma certa segurança de que o objetivo desta contratação será atingido com 

lucro.30 Esta é a finalidade do contrato para a empresa, que determina em grande parte seu 

conteúdo. 

A empresas tem liberdade para contratar31 escolhem o que contratar, com quem 

contratar e sob que condições contratar, alterar ou resolver estas relações. Estas opções 

refletem duas facetas dos contratos: a liberdade de contratar e a liberdade contratual, que, 

para efeito desta pesquisa, são consideradas como existentes nos contratos pesquisados.32  

A busca de lucratividade como objetivo é condição basilar nos acordos 

interempresariais e a linha mestra que estrutura as decisões das empresas em estabelecer 

ou não os acordos.33 

                                                
 

 

29 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol III. 12a. Edição.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2007 
30 Para os objetos dos contratos desta pesquisa não foi considerada a hipótese de hipossuficiência de uma das 
partes; no exercício do objeto social da empresa  “[...] seria verdadeira incoerência admitir que alguém, em seu 
próprio ramo de atividade, possa ser leigo e incapaz de suportar os riscos de seus empreendimentos.” ZANCHIM, 
Kleber Luiz. Contratos empresariais: categoria - interface com contratos de consumo e paritários – revisão judicial. 
São Paulo: Editora Quartier Latin, 2012, pag. 81. E também no mesmo sentido: FORGIONI, Paula A. Contratos 
Empresariais - Teoria Geral e Aplicação. 2ª. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 
31 Código Civil, Art. 421:  A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 
32 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Volume 3: Direito de Empresa. 7a. edição. São Paulo. Ed. 
Saraiva: 2006. P. 24 e seguintes 
33 “É importante frisar, todavia, que o direito comercial, ao buscar a igualdade substancial nas relações que regula, 
não tem por escopo propriamente, e nem condições, de “igualar os contratantes”, ou seja, de “erradicar” 
absolutamente as vulnerabilidades. ” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas 
Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 34 
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A autonomia da vontade está sustentada pelo direito de exigir da outra parte a 

prestação que, ao tempo de sua contratação, foi considerada por ambos contratantes como 

possível, desejável e de seu interesse.34 Esse, portanto, também constitui princípio cuja 

ponderação deve acompanhar o contexto prático da realidade: a liberdade de contratar nos 

contratos interempresariais tem significado e função mais abrangente que nos demais 

contratos. 

Esta liberdade de contratar pode induzir o oportunismo empresarial,35 que define 

os valores que serão considerados pelos agentes na celebração de um negócio. Cada uma 

das partes interessadas acredita que esta contratação colocará sua empresa em posição mais 

vantajosa, e é esta vantagem competitiva que move o empresário. 36  As opções de 

incompletude de disposições podem ser estratégicas – uma parte, por oportunismo, pode 

propositalmente esconder informação que possa aumentar seus próprios ganhos no 

contrato.37 

Esta condição intrínseca deve ser considerada nos contratos interempresariais:  é 

necessário aceitar que os atos do empresário são via de regra oportunistas, o que significa 

que a empresa considera em seu cálculo as possibilidades de disfunções e seus impactos na 

racionalidade econômica e empresarial do negócio.  

O oportunismo absoluto enfrenta alguns obstáculos. De um lado, o exercício do 

direito definido pelo contrato (pacta sunt servanda) encontra-se hoje subordinado aos 

princípios constitucionais,38 que diminuem a distância entre os contratos públicos e privados, 

e continuem a base para interpretação do fato concreto e da norma aplicável.39 

                                                
 

 

34 Como já mencionado, a autonomia da vontade é referida neste trabalho como a expressão da liberdade de 
contratar e da autonomia privada, espaço de escolha das contratantes determinado pelos limites dos interesses 
que gozam de proteção em nosso ordenamento. 
35 Assim como definido por O. Williamson: “By opportunism I mean self-interest seeking with guile. This includes 
but is scarcely limited to more blatant forms, such as lying, stealing and cheating. Opportunism more often involves 
subtle forms of deceit. Both active and passive forms and both ex ante and ex post types are included.” 
WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press. New York 1985 
36 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral dos contratos típicos e atípicos - curso de direito civil. 2a. ed.  São Paulo: 
Atlas, 2004, p. 18. 
37 AYRES, Ian & GERTNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules. 
(1989) Faculty Scholarship Series. Paper 1545  
38 “ A função social, limitando o princípio da autonomia da vontade, vai, em consequência, também limitar o 
princípio de obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), assim como, e principalmente, o princípio da 
relatividade dos contratos, que deve sofrer releitura, pois poderá se mostrar incompatível com as exigências do 
bem comum. “ LOPEZ, Teresa Ancona. Princípios Contratuais In FERNANDES, Wanderley (coordenação) 

Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais in Contratos Empresarias. Saraiva; São Paulo 2012. P. 81 
39 “O exercício abusivo – vale dizer, disfuncional – de determinado direito (estruturalmente licito) vai contra o 
propósito do ordenamento, tirando-lhe assim sua sustentação jurídica e sua potencialidade de vir a ser tutelado. O 
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De outro, como não mais representam somente o interesse das partes, sua 

validade e eficácia não está restrita à existência de um objeto lícito, de agente capaz e forma 

prescrita ou não defesa em lei, nos termos do Art. 104 do CC 2002; os contratos constituem 

negócios jurídicos que precisam estar alinhados com o interesse social e geral.40 

O princípio da boa-fé objetiva cria deveres laterais para os contratantes, 41 que 

podem ou não estar expressos nas convenções, e que freiam o exercício da liberdade 

negocial em determinadas circunstâncias. 42   

O cumprimento dos deveres laterais é necessário para a realização satisfatória 

destes contratos de longa duração e complexidade técnica; as partes precisarão trabalhar em 

cooperação, descartando antagonismos e imediatismos, tratando a relação obrigacional como 

um todo, de forma a superar os obstáculos no percurso da execução do objeto.43  

Nesse sentido as disposições contratuais podem atuar como facilitadores, 

determinando com clareza e transparência a função específica de cada retenção, a obrigação 

atingida e o procedimento de sua aplicação para o entendimento do público em geral - e não 

apenas para os operadores da lei - e para a promoção da confiança entre as partes. 

 

1.4. Autotutela contratual 

A via judicial não deve ser a única forma para resolução de conflitos nos contratos 

empresariais; a contratante lesada pode dispor de outros meios para defender seus 

                                                
 

 

que inicialmente era lícito será entendido como ilícito – em sentido lato – ao final da cadeira comportamental.” 

FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014. P. 53 
40 “ O negócio jurídico, no direito contemporâneo, deve representar, além do interesse individual de cada uma das 
partes, um interesse pratico que esteja em coerência como interesse social e geral. “ MORAES, Maria Celina Bodin 
de. A Causa dos Contratos. Revista Trimestral de Direito Civil – v. 21 (janeiro/março 2005. Rio de Janeiro: Padma, 
2000. P.100 No mesmo sentido: “Os atos de autonomia têm, portanto, fundamentos diversificados; porém 
encontram um denominador comum na necessidade de serem dirigidos à realização de interesses e de funções 
que merecem tutela e que são socialmente úteis. ” PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao direito 
civil constitucional. Tradução CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. 2ª edição. P. 18 
41 Conforme Código Civil: Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem; e Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados 
conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.  Sobre os artigos citados e a boa-fé contextual: Martins 
Costa, Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 449 e 
ss.  
42 “No ordenamento moderno, o interesse é tutelado se, e enquanto for conforme não apenas ao interesse do 
titular, mas também àquele da coletividade. Na maior parte das hipóteses, o interesse faz nascer uma situação 
subjetiva complexa, composta tanto de poderes quanto de deveres, obrigações, ônus. É nesta perspectiva que se 
coloca a crise do direito subjetivo. Este nasceu para exprimir um interesse individual e egoísta, enquanto que a 
noção de situação subjetiva complexa configura a função de solidariedade presente ao nível constitucional. ” 

PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil - Introdução ao direito civil constitucional. Tradução CICCO, Maria 
Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. 2ª edição. P.121 
43 SILVA, Clovis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro. Editora FGV. 2006. P. 19. 
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interesses.44 Isto significa que a valorização da liberdade de contratar não pode existir apenas 

no estabelecimento de direitos e obrigações, mas também no exercício das prerrogativas que 

foram negociadas e estabelecidas em comum acordo.45  

No cenário destes contratos interempresariais, como detalhado no item 1.2. retro, via 

de regra a tutela jurisdicional não é desejada pelos contratantes. 46 É flagrante o desejo das 

empresas em abster-se da disputa judicial em função de seu alto custo, longo prazo para 

resolução e insegurança sobre o efetivo resultado para a empresa. Esta é tida como última 

alternativa, e só considerada quando não há mais possibilidade de acerto.47   

A maioria dos problemas e das disputas dos contratos pesquisados é resolvida 

diretamente pelas contratantes com base nos respectivos instrumentos e na negociação entre 

as partes.48 São condutas convencionalmente permitidas que as partes podem realizar para 

prevenir ou remediar um descumprimento contratual, sem a assistência judicial. 49  

Na doutrina Norte Americana, Robert H. MNOOKIN e Lewis KORNHAUSER definem 

como fatores que determinam a eleição da autotutela como opção mais eficiente no 

tratamento de desajustes contratuais ou situações supervenientes a possibilidade de negócios 

futuros entre as partes, o tempo requerido para resolução do problema, os impactos 

comerciais da disputa judicial para o devedor e a incerteza do desfecho judicial. 50 

                                                
 

 

44 O Código Civil de 2002  menciona nos Artigos 249 e 251 hipóteses que autorizam iniciativas de  autotutela em 

casos de urgência, sujeitas entretanto à validação judicial. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito 
Processual Civil, Vol II Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008. Item 797 p. 274. 
45 No mesmo sentido: “[...]a irreversível crise de funcionalidade dos processos judiciais de execução forçada sugere 
que se veja com menos suspeita e maior favor não apenas os modelos legalmente disciplinados de autotutela 
executiva, mas também novos tipos de defesa privada, especialmente se originados do prévio consenso do 
devedor.” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese 
de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 223. 
46 “O problema dos processos de execução não é só a morosidade, mas também a sua não conclusão. De acordo 

com pesquisa do Banco Mundial divulgada em jul. 2003 (Report 26261-BR), 70% dos processos simplesmente 
desaparecem, uma parte devido a acordo extrajudiciais ou ao pagamento, mas a maior parcela porque o credor 
não encontra bens e desiste; 48% dos processos não vai além do pedido inicial, porque o credor não dá 
continuidade (acordo extrajudicial ou desistência por falta de possibilidade de o devedor efetuar o pagamento) ou 
porque a justiça não encontra o devedor para a citação; 41% dos processos com continuidade não conseguem 
penhorar os bens, em geral por dificuldade em encontrá-los; 57% dos processos com penhora efetivada foram 
embargados.” FREITAS, Newton de. Judiciário e economia, disponível em 
<http://www.newton.freitas.nom.br/artigos.asp?cod=245>, acesso em: 28/02/2017 
47 É usual a máxima entre os empresários: “antes um mau acordo que uma boa briga”. No mesmo sentido: 
“Adjustment of Exchange relationships and dispute settlement by litigation or threat of it also has many costs. The 
gain anticipated from using this form of coercion often fails to outweigh these costs, which are both monetary and 
no monetary. [...] Moreover, there will be the cost of diverting top management, engineers, ad others in the 
organisation from their normal activities. The firm may lose many days’ work from several key people.” MACAULAY, 
Stewart. Non-contractual relationships in business: a preliminary study. Law School, University of Wisconsin, 1963.   
48 MACAULAY, Stewart. Non-contractual relations in business: a preliminary study. Law School, University of 

Wisconsin, 1963.  Disponível em: https://media.law.wisc.edu/m/wcwmt/non-contractual.pdf . Acesso em 
07/05/2017. 
49 SINEL, Zoe. De-ciphering Self Help. University of Toronto Law Journal, vol. 67, number 1, winter 2017. P. 31-

67. Disponível em: http://--muse.jhu.edu.library.ucc.ie/article/6468/pdf. Abstract. 
50 MNOOKIN, Robert H. & KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law. 88 Yale L.J. 950. 1978-
1979  

http://--muse.jhu.edu.library.ucc.ie/article/6468/pdf
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As partes têm a liberdade de estabelecer novos parâmetros, aplicar penalidades, 

negociar preços, por sua própria conta, mudando ou não as obrigações avençadas, em função 

de seu interesse na manutenção do vínculo contratual. E as soluções privadas parecem mais 

rápidas, mais baratas e mais eficientes.51 As contratantes têm mais visibilidade do resultado 

de um eventual ajuste, quando contraposto com a disputa judicial. O acerto é feito sobre as 

bases já definidas e, portanto, seu coeficiente de variação tende a ser menor que o resultado 

de uma ação judicial. 

Os conflitos são resolvidos pelas próprias empresas, através de negociação à margem 

da lei, 52  que jamais chega ao conhecimento dos tribunais, mas que obedece à lógica derivada 

das condições contratuais estabelecidas entre elas. 

Entre os fatores que reforçam a hipótese da auto regulação como alternativa desejável, 

estão a incerteza quanto ao resultado da disputa e seus efeitos na capacidade de barganha 

das partes;53 a variação sensível entre as diferentes decisões possíveis na sentença judicial;  

a dubiedade quanto à interpretação das disposições legais aplicáveis ao caso, que 

necessitará de defesa especializada; o registro e distribuição da ação em nome da empresa 

e seu impacto em possíveis clientes e concorrências;54 a ineficiência da máquina judiciária em 

dar respostas e soluções rápidas aos conflitos - claros sinais de esgotamento desta via. 55  

As partes com frequência conhecem uma à outra e sabem das fraquezas, preferências 

e vantagens que uma possui em relação à outra em relação ao negócio em disputa, o que 

pode tornar o acerto mais equilibrado do que se determinado por um terceiro alheio à estas 

circunstâncias.56   

A percepção que o exercício da função jurisdicional é custoso, de prazo incompatível 

com interesses tutelados e de difícil previsão de resultado, tem provocado uma expansão da 

autotutela contratual, na busca da defesa de interesses pelos contratantes, legitimamente 

                                                
 

 

51 “Não se pode perder de vista que, como bem advertem Mauro Cappelletti e Bryant Garth, há vários obstáculos 

ao acesso à Justiça, tais como custos do processo, vantagens do litigante habitual sobre o litigante eventual, a 
morosidade da justiça e grau de educação. “ SILVEIRA, Ana Cristina de Melo e PIMENTA, Raquel Betty de Castro. 

Id. vLex: VLEX-536427030 Disponível em: http://vlex.com/vid/formas-conflitos-autotutela-onde-caminha-

536427030 Acesso em 17/07/2017. 
52 MNOOKIN, Robert H. & KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law. 88 Yale L.J. 950. 1978-
1979 
53 “Imprecise legal standards require an expert to estimate the probable outcome if the parties goes to court. ” 
MNOOKIN, Robert H. & KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law. 88 Yale L.J. 950. 1978-
1979. P. 979 
54 “Not only do the particular business units in a given exchange want to deal with each other again, they also want 

to deal with other business units in the future. ” MACAULAY, Stewart. Non-contractual relationships in business: a 
preliminary study. Law School, University of Wisconsin, 1963.  Disponível em: 
https://media.law.wisc.edu/m/wcwmt/non-contractual.pdf . Acesso em 07/05/2017 
55 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p.19 
56 MNOOKIN, Robert H. & KORNHAUSER, Lewis. Bargaining in the Shadow of the Law. 88 Yale L.J. 950. 1978-
1979 
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estabelecidos e expressos nos contratos e cuja interpretação e controle deve feita à luz da 

ordem constitucional.57   

Esses fatores podem influenciar fortemente as partes para que tomem suas decisões 

fora do âmbito judicial, especialmente na busca da manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro durante toda a realização do objeto,58 necessário para lidar com as mudanças de 

circunstâncias, garantindo nexo entre as prestações, sua interdependência e preservando o 

sinalagma funcional do contrato.59  

Não se tratar de afastar a submissão ao judiciário das questões controvertidas, mas 

contrapor a esta alternativa, sem abdicação ao direto das partes à prestação jurisdicional, a 

resolução privada de disputas através da autotutela de seus próprios interesses, nos termos 

acordados no contrato.60  

O arcabouço jurídico brasileiro já contempla expressamente a autotutela tais como o 

direito de retenção (Art. 578, 644, 1.219, 1.433, inc. II e 1.434 do Código Civil), o desforço 

imediato (CC art. 1.210, § 1º.), o direito de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes (CC 

art.1.283), em especial no que concerne o foco deste trabalho, o direito das obrigações (Art. 

249 e 251), a auto executoriedade das decisões administrativas e até condutas que, embora 

tipificadas como crime, podem ser realizadas em caso de legitima defesa (Código Penal Art. 

24, 25; CC Art. 929, 930).61  

A autotutela está proposta como um mecanismo legítimo de defesa de interesses que 

são juridicamente protegidos, pela lei ou pela convenção, e se desenvolve no espaço que se 

abre entre a autonomia privada e o controle jurisdicional do contrato.62 A autotutela, desde 

                                                
 

 

57 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011 
58 A autotutela e a auto composição nestes casos tem como base a manutenção do equilíbrio econômico financeiro 
do contrato. Código Civil, Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes 
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode 
a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia 
bastante de satisfazê-la. 
59 Sobre este tema: “O nexo ou sinalagma que liga as obrigações das duas partes, mantendo-as numa relação de 

correspectividade e interdependência deve estar presente na celebração do contato (sinalagma genético), de sorte 
que a nulidade da obrigação de uma delas implica a nulidade da obrigação da outra, e também durante sua 
execução, no momento das prestações correspectivas (sinalagma funcional).” AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. 
Extinção dos Contratos por incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide Editora e Comercio de Livros Ltda. 
2004. 2ª. Edição. P. 82. e também: FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: 
Editora Atlas. 2014, p.113  
60 Neste exercício as partes buscam evitar a resolução por onerosidade excessiva, Código Civil, Artigos 478 e 

seguintes. 
61 GRINOVER, Ada Pellegrini.  A Inafastabilidade Do Controle Jurisdicional e uma Nova Modalidade de Autotutela. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 10 – jul./dez. 2007. P. 15 
62 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 

Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 36 e ss. 
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que fundamentada nos princípios constitucionais, não representa medida excepcional, pois já 

está contemplada no arcabouço legal.63  

Para melhor entendimento, o termo autotutela utilizado no trabalho refere – se a 

qualquer ação privada tomada pelo interessado em resolver uma controvérsia, no intuito de 

evitar ou prevenir disputa, sem a assistência do Estado ou de um terceiro desinteressado 

(mediação, arbitragem). 64 Ela inclui a defesa de um interesse, é realizada de forma 

extrajudicial e através de conduta unilateral, praticada pela parte credora da obrigação.65   

Esta interação das partes fora dos tribunais considera em maior ou menor escala a 

hipótese destas condutas serem examinadas pelas cortes, e esta consciência de que seus 

atos podem ser submetidos ao controle judicial determina e estabelece limites, pautando as 

transações entre elas. 66 

Entretanto, interesse crescente em modalidades não jurisdicionais de solução de 

conflitos mostra a dificuldade do Estado em atender todas as demandas que lhe são feitas. A 

formalidade necessária para assegurar a garantia, os prazos judiciais e os custos decorrentes 

afastam muitas empresas do juízo, que renunciam ao direito de buscar a tutela judiciária e 

preferem estabelecer um mau acordo para resolver o conflito instaurado. 

Esta tendência pode levar a comportamentos oportunistas. Se a opção judicial é por 

demais inadequada, as empresas podem contar com a possibilidade de que não serão 

arguidas em juízo e, portanto, podem manter condutas que desafiam os princípios da boa-fé 

objetiva e do espirito de colaboração necessário ao bom andamento dos contratos. 

Por outro lado, a escolha da judicialização pode garantir a execução do acordo e a 

certeza de uma solução final e definitiva para o conflito. Eventuais excessos, ainda que 

expressamente acordados pelas partes, podem ser desconstruídos em sede judicial. Ou seja, 

a solução autônoma, fora das cortes, pode criar fragilidades que mais tarde podem ser 

                                                
 

 

63 Dispõe Raquel Salles: “ Não obstante a maior amplitude da figura [da retenção] em nosso ordenamento não 
significa que seja utilizada tanto quando poderia ou deveria. Por força de um certo receio dos credores, decorrente 
da tipificação criminal do exercício arbitrário das próprias razões e do assentado monopólio estatal da justiça, a 
figura parece ser utilizada aquém das potencialidades e utilidades que oferece, como meio idôneo ao 
inadimplemento. ” e “Especialmente na seara comercial, a importância da retenção é relacionada à necessidade 
de os credores recorrerem a garantias mais céleres e eficazes. ” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela 

pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 146 
64 “[...]self-help consists in ‘legally permissible conduct that individuals undertake absent the compulsion of law and 

without the assistance of a government official in efforts to prevent or remedy a legal wrong.”.SINEL, Zoe. De-
ciphering Self Help. University of Toronto Law Journal, vol. 67, number 1, winter 2017. P. 31-67 http://--
muse.jhu.edu.library.ucc.ie/article/6468/pdf. 
65 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. 
Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 58 
66 “ [...] contracts are generally enforceable, and the possibility of judicial enforcement is thought to control the non-

judicial interactions that occur between the parties. ” RUBIN, Edward L. The Nonjudicial Life of Contract: Beyond 
the Shadow of the Law. North-western University School of Law. 1985 
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exploradas por uma por outra parte e a decisão jurisdicional para a solução da disputa pode 

ser em sentido contrário ao estabelecido contratualmente. 67  

Portanto, o espaço jurídico determinado para exercer a autotutela não afasta a 

possibilidade do descontente recorrer à via judicial, mas proporciona uma oportunidade de 

solução rápida para o conflito, minimizando o dano decorrente.68     

Nesse cenário a redação contratual tem um papel crucial na interpretação das 

obrigações pelas partes, especialmente porque seus operadores, os gestores que executam 

o objeto, vão buscar no contrato o entendimento de seus deveres e as expectativas que 

podem ter em relação à outra parte.  Esta interpretação não será, ao menos inicialmente, feita 

por juízes ou advogados, mas por aqueles que estão envolvidos e sua execução. Ou seja, ela 

precisa atender de forma clara e precisa aos dois públicos. 

Isto significa criar alternativas para que o processo contratual possa ser tratado desde 

sua formação até o seu encerramento fora dos tribunais, ou seja, um texto contratual que 

promova o entendimento das partes e facilite o seu cumprimento sem a intervenção judicial. 

E, para que a utilização da autotutela constitua alternativa confiável para resolução dos 

conflitos é necessário que ela esteja sendo praticada nos limites do exercício desse direito.    

É neste contexto que a retenção pecuniária de valores devidos por serviços e 

fornecimentos já executados e entregues é estudada como um dos mecanismos da autotutela 

possíveis. Constitui instrumento bastante prestigiado nas minutas de contratos, por garantir 

rapidez em sua execução e disponibilidade imediata dos recursos para fazer frente aos 

eventuais prejuízos decorrentes do inadimplemento da outra parte69. 

                                                
 

 

67 Como exemplo, trecho de decisão referente à negativa de apreensão de veículo com base no contrato de 

alienação fiduciária no qual o devedor deixou de adimplir as últimas 4 prestações: “Aplicável, ao caso, a teoria do 

adimplemento substancial, que visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, em 
prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. ” 
e “A hipótese vertente enquadra-se perfeitamente à teoria do adimplemento substancial, obstando a resolução do 
contrato face um débito ínfimo em relação ao todo interesse econômico envolvido na relação material sub judice, 
mesmo porque viola o princípio da boa-fé objetiva a conduta do credor que pretende a integral destruição do liame 
negocial, após receber parte considerável do direito que lhe assiste, lesando sobremaneira a contraparte do 
negócio.” STJ Recurso Especial Nº 1.309.580 - AL (2012/0032023-3) Rel. Min. Marco Buzzi. Publ. DJe 03/02/2014; 
e também: “A fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio dos  contratantes,  já  que  o  
ordenamento jurídico prevê normas   imperativas   e  cogentes,  que  possuem  a  finalidade  de resguardar  a  
parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do CC/2002. “STJ – Recurso Especial 1520327/SP 
Relator Min. Luis Felipe Salomão DJ. 27/05/2016. Trecho da Ementa; e ainda: STJ. Recurso Especial 1186789 – 
RJ. Relator Ministro Luis Felpe Salomão. DJe 13/05/2014; STJ, Recurso Especial 592075 – RJ. Terceira Turma, 
Relator Min. João Otavio de Noronha. DJ. 05/03/2015 
68 “[...] a nova modalidade de autotutela não afronta o princípio do controle jurisdicional e das garantias do devido 

processo legal, que ficam simplesmente diferidas para eventual processo posterior, marcando a oportunidade 
sempre benfazeja de que as forças espontâneas do direito material se demonstrem suficientes para solucionar o 
conflito e evitar o processo.” GRINOVER, Ada Pellegrini.  A Inafastabilidade Do Controle Jurisdicional e uma Nova 

Modalidade De Autotutela. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 10 – jul./dez. 2007. P. 19 
69 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.146 
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1.5. Retenção de valores 

 

Nas práticas contratuais objeto desta pesquisa, a palavra “retenção” é usada em 

diferentes contextos e situações jurídicas e, embora usualmente se refira à suspensão 

temporária ou ao desconto definitivo de valor relativo ao pagamento da contratada, não é 

empregada em sentido técnico especifico, contemplando institutos jurídicos bastante diversos, 

submetidos à distintos dispositivos legais. 

 No mesmo sentido, a expressão “retenção” no trabalho é empregada de forma 

genérica, e refere-se a qualquer evento que suspenda ou reduza o valor que a contratada 

teria direito de receber pelos serviços ou fornecimentos já executados e entregues, os quais 

serão detalhados nos capítulos que se seguem.  

Os instrumentos contratuais elaborados para regular as obrigações entre as partes 

expressam a maximização racional que norteia atuação das contratantes, e desenham uma 

estrutura de negócio que busca eficiência e ganho para a partes. Esta eficiência tem ainda 

maior importância quando considerado que os bens e serviços, produtos finais dos contratos, 

têm impacto direto no mercado e na população local e sua execução imperfeita ou atraso 

pode gerar externalidades negativas.70 O ideal é que tais contratos sejam levados ao seu 

termo, com o cumprimento das obrigações das partes e a entrega do objeto acordado.  

Dadas as características dos serviços e empreendimentos, quais os mecanismos que 

esses instrumentos fornecem para o enfrentamento de inadimplementos parciais, 

incompletudes, 71 mudanças e desequilíbrios que sobrevêm usualmente em contratos de 

longa duração?  

O instituto da retenção em sua definição mais simples “[...]consiste, de maneira geral, 

na faculdade de reter uma coisa a outrem devida até a satisfação de um crédito do retentor, 

tendo com a mesma coisa, em regra, certa relação de conexidade.”72  

                                                
 

 

70 “Por externalidade referimo-nos aos custos ou benefícios que as atividades de algum agente impõem à terceiros 
que não por via dos preços: se a atividade impõe custos, diz-se que produz uma externalidade negativa; se impõe 
benefícios, que produz uma externalidade positiva. ” RODRIGUES, Vasco. Analise Econômica do Direito. Coimbra: 
Almedina. 2006 2ª. Edição. P. 41. Para aprofundamento das externalidades dos contratos vide COASE, Ronald H. 
The Problem of Social Cost. The Journal of Law and economics Vol. 3 Oct 1960. The University of Chicago Press.  
71 “A feature of contracts that will be seen to be of considerable importance is that they are significantly incomplete. 
” JACKSON, Howell E. et all. Analytical Methods for Lawyers. New York: Foundation, 2002. P. 423 
72 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de Retenção. 3ª. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1957.p. 35 
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Com origem no Direito Romano (exceptio doli) visava proteger o devedor de conduta 

de aproveitamento por parte do credor, quando esse buscava tirar partido da situação em que 

se encontrava o devedor, preservando a equidade em contraponto ao jus strictum. 73 

No arcabouço jurídico brasileiro seriam duas as espécies do direito de retenção:  “[...]o 

que decorre de lei e independe de qualquer convenção, por isso mesmo chamado legal ou 

necessário; e o que resulta da vontade do homem, qualificado de convencional ou voluntário.” 
74 Não há, portanto, limitação legal que impeça as partes de convencionarem a retenção pelo 

credor como garantia de um débito75, ou em função do inadimplemento de alguma obrigação 

contratual.   

Por outro lado, o adimplemento ou o efetivo cumprimento da prestação é o meio 

extintivo natural para as obrigações estabelecidas no contrato entre as partes. O mecanismo 

de retenção constitui uma ferramenta que pode ser utilizada para promover este fim.  

A retenção praticada nos contratos está fundamentada na liberdade de contratar das 

partes, expressa no Artigo. 421 do Código Civil, e funciona como uma resposta ao 

inadimplemento de obrigação pela contratada, na maior parte dos casos qualificado como 

mora ou inadimplemento parcial, 76 que torna a obrigação realizada incompleta ou imperfeita 

(“exceptio non rite adimpleti contractus” -  ou a exceção do contrato mal cumprido). 77   

São tratadas aqui as retenções decorrentes do direito das obrigações, estabelecidas 

de comum acordo entre as partes no contrato, e não são abordadas as hipóteses de direitos 

reais, penhor e anticrese. Na garantia real o credor já tem a posse física do bem e pode usar 

sua retenção como instrumento de autotutela para receber seu crédito, que guarda uma 

relação de conexidade com a coisa retida.78 

                                                
 

 

73 “Uma das aplicações mais notáveis da exceptio doli manifestou-se na retentio propter impensas, destinada a 
impedir o autor da reivindicação pudesse recuperar a coisa reivindicanda antes de haver satisfeito as despesas 
necessárias.” FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de Retenção. 3ª. Edição revista e atualizada. Rio de 

Janeiro: Revista Forense, 1957.p. 42  
74 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de Retenção. 3ª. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1957.p. 105 e no mesmo sentido: “Definição corrente da retenção na doutrina é a de “direito do credor, 
detentor ou possuidor de um bem do devedor conexo com a relação obrigacional, de recusar a restituição de tal 
bem até o adimplemento do débito” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas 
Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.146  
75 “ Que, em nosso direito, além dos casos de penhor e de anticrese, pode a retenção de uma coisa pelo credor 
ser especialmente convencionada em garantia de um débito até o pagamento dele, é para nós fora de dúvida. O 
princípio da liberdade das convenções não encontra aqui nenhuma restrição especial. ” FONSECA, Arnoldo 
Medeiros da. Direito de Retenção. 3ª. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1957.p 109 
76 Para esta classificação, vide item 4.1.2.2 Mora e Inadimplemento relativo e absoluto. 
77 Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à 
inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. 
78 FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Direito de Retenção. 3ª. Edição revista e atualizada. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1957. P. 116: “Definimos assim o direito de retenção a faculdade, concedida pela lei ao credor, de 
conservar e seu poder a coisa alheia, que já detenha legitimamente, além do momento em que a deveria resistir 
se o seu crédito não existisse, e normalmente até a extinção deste” 
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A retenção de pagamento devido à contratada está também prevista no direito 

administrativo, Lei 8.666/93, no caso de rescisão unilateral, até o limite de eventuais prejuízos 

sofridos pela administração pública. 

As retenções pecuniárias nos contratos interempresariais estabelecidas 

convencionalmente podem ser utilizadas como remédios de garantia e coerção, e podem 

constituir instrumentos úteis para a preservação do vínculo contratual e para a prevenção de 

condutas indesejáveis pelo credor ou contratante.79 

As retenções praticadas por estas empresas pesquisadas costumam ter conexão entre 

o que está sendo retido e uma determinada obrigação, mas nem sempre se encontra uma 

correspondência específica entre o valor retido e a obrigação a que ele se refere. Todos os 

contratos estudados incluem algum mecanismo que permite à contratante o exercício da 

retenção de valores parciais ou totais devidos à contratada. 

Os vários mecanismos de retenção de valores nos contratos interempresariais, para 

fins desta análise, forma agrupados em função de sua finalidade, quais sejam, Cap. 2 - 

Retenção com previsão legal; Cap. 3 - Retenção como garantia para o cumprimento do 

contrato; Cap. 4 - Retenção por inadimplemento de obrigação contratual e Cap. 5 - Retenção 

por inadimplemento de obrigação extracontratual   

As retenções aqui estudadas, à exceção das determinações legais aplicáveis às 

retenções detalhadas no Capítulo 2, dependem do seu estabelecimento expresso na 

convenção entre as partes.  

As retenções com previsão legal analisadas no Capítulo 2 englobam as obrigações 

previdenciárias,  fiscais e tributárias, e têm caráter de cumprimento de obrigação 

extracontratual.   

As retenções tratadas no Capítulo 3, e suas alternativas, têm natureza de garantia no 

caso de descumprimento do contrato.  

As retenções analisadas nos Capítulos 4 e 5 são aplicadas no caso de inadimplemento 

de obrigação, com o objetivo de incentivar o adimplemento, penalizar a contratada ou 

indenizar a contratante por inadimplemento de obrigações acessórias, inadimplemento 

absoluto parcial e mora, e no caso de inadimplemento absoluto, como pré-indenização de 

perdas e danos, que pode levar à rescisão por justa causa.80  

2. RETENÇÃO COM PREVISÃO LEGAL 

                                                
 

 

79 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.161 e seguintes 
80 “It is clear that damages measures provide the parties incentives to perform by threatening them with having to 

pay damages if they do not. ” JACKSON Howell Edmunds et al. Analytical Methods for Lawyers. New York: 
Foundation, 2002. P. 425 
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Nesse capítulo são tratadas as retenções feitas com base em previsão legal expressa, 

decorrentes das obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias aplicáveis ao objeto do 

contrato. A retenções com previsão legal caracterizam obrigações das partes e, em princípio, 

não contemplam condutas de autotutela. A expressão “retenção com previsão legal” visa 

abarcar as hipóteses de determinação específica de retenção da contratante para 

cumprimento de obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, separando-as das demais 

retenções que, embora tenham amparo legal, não têm esta cogência e podem ser ajustadas 

convencionalmente.   

A denominação de retenções tributárias e fiscais visa incluir todas as hipóteses de 

alteração da responsabilidade pelo pagamento do tributo, aplicáveis aos diferentes escopos 

contratuais, assim como definidas em lei, decretos, instruções normativas e outros 

instrumentos do Estado, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

A determinação de contribuinte bem com a do responsável pelo recolhimento depende 

de expressa previsão legal, nos termos do Artigo 128 do Código Tributário Nacional81. A figura 

da alteração da responsabilidade tributária surge quando o responsável pelo recolhimento não 

é o próprio contribuinte. 

A maioria dos objetos dos contratos estudados nesta pesquisa está submetida a 

retenções na fonte e à responsabilidade da contratante pelo pagamento do tributo  

A contratante, enquanto fonte pagadora, substitui o polo passivo da obrigação 

tributária, sendo obrigada a fazer as retenções que a lei determina em cada caso específico. 

Os percentuais aplicáveis são deduzidos dos valores líquidos devidos à contratada, e 

recolhidos pela contratante aos cofres públicos.82  

Como consequência, é frequente a introdução de cláusulas nos instrumentos 

contratuais para estabelecer esse procedimento, incluindo expressamente a anuência da 

contratada para os descontos e determinando os percentuais e tributos aplicáveis. 

 A contratante, ao escolher determinar no contrato estas obrigações decorrentes da 

Lei, pretende estabelecer previamente e de forma inequívoca as deduções que pretende fazer 

nos valores brutos expressos na documentação fiscal entre as partes, e quais os tributos 

considerará como de sua obrigação o recolhimento. 

                                                
 

 

81 CTN: Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade 
pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da 
referida obrigação. 
82 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P.311 e ss. 
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O capitulo analisa as razões que levam a contratante a propor cláusulas para tutelar 

as obrigações legais também em sede contratual, eventuais divergências entre as partes, e 

sugere disposições referentes ao mecanismo que podem agregar valor à operação.  

 

2.1. Prática usual 

Não cabe no âmbito desse estudo a individualização das operações econômicas 

sujeitas ao mecanismo de atribuição da responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 

pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, nem tampouco a discriminação e 

caracterização das diversas naturezas de tributos que estão contemplados nesse mecanismo. 

Entretanto, considerando que os objetos dos contratos desta pesquisa estão 

enquadrados nesse procedimento, cabe analisar como as retenções têm sido expressas nos 

contratos, e como as alternativas de redação podem facilitar ou prejudicar a execução do 

objeto e o desenvolvimento regular e esperado da prestação avençada. 

Como nas demais decisões estratégicas de operações econômicas, o investimento de 

tempo e recursos para estudar e redigir detalhadamente cada um dos enquadramentos fiscais 

será analisado e pode não ser desprezível; mas o risco de problemas futuros com as 

autoridades fiscais é significativamente maior que os custos de transação83 envolvidos nestas 

definições. 

Considerando o porte das empresas envolvidas no negócio, a contratante pode ter 

acesso a mais informações que a contratada, e muitas vezes estas não são compartilhadas 

na fase pré-contratual. Esta assimetria de informação quanto ao enquadramento das 

atividades contratuais não é desejável e pode prejudicar a realização do contrato, criando 

passivos fiscais e tributários para as partes. 84 Em função do contexto e da complexidade do 

objeto, explicitar estas condições pode prevenir erro e eventual oportunismo que possa 

comprometer o andamento regular do contrato. 

A transparência desta matéria é importante em função da complexidade do 

enquadramento fiscal das distintas atividades do setor e a da profusão de incentivos e 

benefícios fiscais específicos, e a única forma de entendimento comum sobre enquadramento 

legalmente aplicável ao escopo específico do contrato.  

                                                
 

 

83 Especialmente no que diz respeito às questões tributárias e fiscais há com relativa frequência importante 
desalinhamento de informação entre as partes contratantes, que requer discussão, definição e redação apropriada 
no instrumento contratual. Estas atividades envolvem departamentos e profissionais das partes, e costumam trazer 
impactos no prazo para assinatura dos contratos, constituindo um custo econômico anterior à execução do contrato 
(ex ante transaction costs). Para aprofundamento dos custos de transação por assimetria de informação vide 

WILLIANSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Free Press. New York 1985, Chapter 1. 
84 AYRES, Ian; GERTNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules. 
(1989)Yale Law School. Paper 1545 
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A pesquisa revela que os contratos tendem a regular as retenções legais no intuito de 

assegurar os recolhimentos e evitar erros de interpretação fiscal do enquadramento das 

atividades contratadas, que possam acarretar solidariedade da fonte pagadora. 

No que diz respeito à inclusão destas disposições na redação contratual, a alternativa 

das contratantes apoiarem-se apenas nas normas legais parece à lógica inicial o menos 

custoso e rápido, já que as partes não especificariam estas retenções no texto contratual e 

deixariam à legislação as definições legais cabíveis em caso de desentendimentos.85   

 Esta lógica não considera, entretanto, a demora do entendimento entre contratante e 

contratada que possibilite o faturamento, a dificuldade e o prazo necessário para obter uma 

interpretação sólida de determinado dispositivo legal ou a possibilidade da imposição 

unilateral do enquadramento fiscal pela contratante como possível opção estratégica de 

defesa de seus interesses. 

As empresas que têm grande demanda de contratações buscam reduzir seus custos 

de transação através da elaboração de minutas padrão para aplicação geral aos fornecedores 

e subcontratados. Nesses casos a padronização é atingida apenas através de determinação 

genérica sobre o recolhimento. Sendo genérica, abarcará uma grande gama de contratações, 

sem especificar os tributos específicos ou individualizar a aplicação, como se nota nos 

exemplos a seguir: 

“A Contratante efetuará a retenção, fonte do tributo a que estiver sujeito o serviço executado. ” 
(CT 01) 

Ou 

“As Partes assumirão os tributos de suas respectivas responsabilidades legais, incorridos por 
força deste contrato. A contratante reterá e recolherá todos os tributos a que esteja obrigada 
pela legislação em vigor, ficando desde já autorizada a descontar tais valores de eventuais 
quantias devidas à contratada por força deste Contrato. “ (CT 34) 

 

Em contratações específicas, únicas ou de mesma espécie, e conhecido o 

enquadramento fiscal, as minutas podem adequar-se à definição mais precisa das retenções 

aplicáveis, o que facilitaria às partes o entendimento comum, como segue: 

 “[...]a contratante se obriga, quando aplicável, a efetuar nos termos do artigo 31 da Lei nº 
8.212/91, em nome da contratada, a retenção e o recolhimento das contribuições sociais para 
o INSS, reduzindo da base de cálculo da retenção previdenciária o valor devido pelo 
fornecimento de materiais e equipamentos empregados na prestação dos Serviços[...]) ” (CT 
09) 

 

                                                
 

 

85 “Economists [...] have sometimes recommended that default rules be selected on the basis of clarity or 
predictability in order to reduce cost of those negotiations.” CRASWELL, Richard. Passing on Costs of Legal Rules: 
Efficiency and Distribution in Buyer-Seller Relationships. Stanford Law Review, Vol. 43 no. 2 1991, p. 364 
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E ainda no caso de várias contratações de prestação de serviços no mesmo local:  

“A contratante, por decorrência de lei municipal específica, deverá efetuar a retenção e o 
recolhimento do imposto sobre serviços -  ISS ao Município de [cidade] - [estado];  o montante  
do  imposto  retido  será  recolhido  em  guia  própria  e  posto  à  disposição  da contratada 
para ciência, sendo deduzido do preço contratado, independentemente do recolhimento  do  
mesmo  tributo  ao  município  onde  estiver  localizada  a  sede  da contratada.” (CT 13)  

 

O contexto tributário brasileiro apresenta inúmeros desafios e as frequentes 

discussões entre departamentos fiscais quando do primeiro faturamento, após a assinatura 

do contrato, têm usualmente como base a interpretação das expressões utilizadas na redação 

contratual, que não necessariamente caracterizam corretamente o objeto ou o 

enquadramento fiscal. As expressões “sempre que aplicável” ou “no que couber”, nem sempre 

ajudam a resolver os impasses.  

Se a interpretação da redação e dos parâmetros fiscais for realizada pelos 

orçamentistas ou operadores dos contratos, esses usualmente não estão familiarizados com 

as nuances jurídico-tributárias e tendem a tomar decisões rápidas e não necessariamente 

fundamentadas, mantendo seu foco na execução técnica do contrato.  

Uma das soluções possíveis é o encaminhamento do problema aos setores fiscais de 

cada uma das empresas, seja na fase de pré-contrato ou no início de sua execução; é 

imprescindível o estabelecimento de uma única interpretação fiscal das operações a serem 

realizadas, sob pena de prejuízo para as duas empresas. 

Importante evitar imposição de definições unilaterais nas questões tributárias; no caso 

de dúvidas, da existência de eventuais isenções ou suspensões da exigibilidade do tributo, ou 

de outras questões relevantes, a parte beneficiada deve fornecer a outra parte o 

embasamento fiscal pertinente para sua justificação. Como exemplo: 

“Qualquer oposição à retenção e ao recolhimento na fonte dos tributos e contribuições, na 
forma prevista no item 11.1 desta Cláusula, deverá ser apresentada, pela Contratada, por 
escrito e devidamente fundamentada e acompanhada de solução de consulta fiscal, emitida 
pelas autoridades competentes, dispensando a retenção e recolhimento na fonte ou de medida 
judicial que suspenda a exigibilidade dos tributos e contribuições, nos termos do art. 151 do 
CTN.” (CT 17) 

 

Eventuais desvios fiscais decorrentes da redação equivocada do contrato 

representarão para contratante e contratada um custo e um risco absolutamente 

desnecessário, que encarece a operação e o objeto. E as responsabilidades tributárias 

decorrentes da execução do contrato permanecerão ainda por 5 anos sujeitas à arguição das 

autoridades competentes.  

Em suma: o tempo e os recursos necessários para estabelecer os parâmetros corretos 

e para redigir estas disposições de forma fidedigna antes da assinatura do contrato deve ser 

contraposto ao risco dos erros e demoras decorrentes do entendimento tardio das obrigações 

das partes. 
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Importante pontuar que a ausência de redação pormenorizada no contrato não impede 

a demanda pela parte das justificativas quanto ao enquadramento fiscal que a outra parte 

entende correto, uma vez que as responsabilidades fiscais configuram obrigação 

extracontratual que pode ser questionada a qualquer tempo. 

 

2.2. Enquadramento jurídico 

Em apertada síntese, por não ser objetivo do trabalho, conforme os Artigos 114 e 115 

do Código Tributário Nacional, o fato gerador de uma obrigação tributária é a situação que, 

nos termos da legislação aplicável, é necessária e suficiente à sua ocorrência. O sujeito ativo 

da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir 

seu cumprimento e o sujeito passivo é a pessoa obrigada a cumprir esta exigência legal.  

O sujeito passivo da obrigação tributária pode ser o próprio contribuinte – que tem uma 

relação pessoal e direta com o fato gerador -  ou o responsável tributário - que está vinculado 

ao fato gerador da obrigação - e constitui o responsável pelo seu pagamento.86 

Portanto nos termos do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo obrigado ao 

pagamento dos tributos, denominado contribuinte, é a contratada.87  

A contratante, em função de seu vínculo ao fato gerador do imposto, pode ter a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pela contratada. 88 Em suas respectivas 

atribuições, os Governos Federal, Estadual e Municipal transferem assim a obrigação do 

recolhimento do imposto ao pagador da prestação ou fornecimento em situações específicas. 
89 

A contratante deduz os valores resultado da aplicação das alíquotas e bases de cálculo 

expressas nos diferentes dispositivos legais, do faturamento devido à contratada, recolhendo 

em guia própria os montantes pertinentes à autoridade competente.   

                                                
 

 

86 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário, 4ª. Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010. P. 292 a 298 
87 CTN: Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade 
pecuniária.  
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e 
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de 
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
88 No que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN - a Lei Complementar 116/2013 
delega aos Municípios a prerrogativa de estabelecer ou não este mecanismo em seu Art. 6º. : Os Municípios e o 
Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a 
terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte 
ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que 
se refere à multa e aos acréscimos legais. 
89 CTN. Art 128: A lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, 
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a 
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.  
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Os objetos dos contratos desta pesquisa, no que diz respeito à alteração da  

responsabilidade tributária pelo recolhimento do imposto ou por sua antecipação, se 

enquadram  usualmente  nos casos de retenções relativas às contribuições à Previdência 

Social (INSS) e eventuais reduções da base de cálculo; 90 de Imposto de Renda da Pessoa 

Jurídica (IRPJ);91 de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL);92 de Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 93, segundo a legislação municipal da localidade onde 

está sendo realizado o objeto; de Programa de Integração Social (PIS); e de Contribuição 

Social para o Financiamento da Seguridade (COFINS) 94.   

A retenção e o recolhimento correto e tempestivo constituem obrigação da contratante; 

o imposto retido é declarado como pago ao fisco pela contratada; falhas no ajuste correto 

destas retenções e recolhimentos podem gerar problemas para ambas as partes. 

Trata-se de disposição cogente na legislação, individualizada para cada tipo de serviço 

ou fornecimento, variável em função da localidade – Estado ou Município – onde ocorre, e 

passível de benefícios e isenções específicas para grandes empreendimentos de interesse 

público, conforme determinado em lei própria.  

Parece, portanto, desnecessária sua menção expressa no contrato; as partes 

poderiam usar diretamente a legislação como regulação. Entretanto a insegurança jurídica 

quanto à aplicação específica das diferentes disposições legais faz com que a maioria os 

contratos pesquisados tragam disposições a respeito. 

Nos contratos de objeto complexo, frequentemente a definição do enquadramento 

correto da atividade, ou das atividades que constituem o objeto do contrato costuma criar 

controvérsia entre as partes e seus setores fiscais e contábeis, pela dificuldade na 

interpretação de centenas de disposições tributárias e previdenciárias aplicáveis à espécie.  

 

2.3. Proposições  

A contratante deve garantir que as obrigações tributárias referentes ao objeto desejado 

sejam perfeitamente cumpridas, para que ela não seja responsabilizada. Nesse sentido, é 

                                                
 

 

90 Para maiores detalhes sobre retenções legais vinculadas à Previdência Social vide Lei 12.546/2011 e IN RFB 
971/2009 
91 Regulação sobre IRPJ inclui diversas leis tais como a Lei 8541/1992 e Lei 9430/1996 e inúmeras 
instruções normativas da Receita Federal. 
92 Para maiores detalhes sobre retenções legais vinculadas a CSLL vide Lei 10.833/2003. 
93 Para maiores detalhes sobre retenções legais vinculadas ao ISS, vide LC 116/2013 e Legislação Municipal 
específica do local de execução do objeto e da sede da empresa contratada. 
94 PIS e a COFINS vigoram, atualmente, em regimes distintos: Regime Cumulativo: Lei 9.718/1998; Regime Não 
Cumulativo: COFINS regido pela Lei 10.833/2003 e PIS regido pela Lei 10.637/2002; e PIS e COFINS Importações: 
Lei 10.865/2004 
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cabível determinar corretamente as aplicações legais, especialmente quando as empresas 

contratadas são de menor porte, ou estão atuando em localidade distinta de sua sede. 

O contrato rege o conjunto de responsabilidades das partes, e, em caso de dúvidas ou 

dificuldades, os operadores que ordinariamente executam as atividades e obrigações ali 

previstas se voltarão ao texto contratual, para buscar no clausurado a solução possível para 

o desvio ou discordância que estão enfrentando. No que diz respeito às questões fiscais, o 

mais recomendado é que os operadores sejam devidamente instruídos para buscar os 

respectivos departamentos fiscais das empresas, que podem alinhar o tratamento mais 

adequado para as questões levantadas. 

 

2.3.1. Definição das retenções 

É conveniente evitar assimetria de informação sobre esta matéria contratual ainda na 

fase da formação do contrato, definindo antecipadamente todas as retenções e respectivas 

alíquotas consideradas no preço combinado. Para facilitar esta tarefa a contratante pode 

solicitar em seu pedido de oferta ao mercado que tais disposições sejam detalhadas na 

proposta das concorrentes.  

A contratada, ao preparar sua proposta, pode expressar claramente todo o 

enquadramento fiscal aplicável à espécie da operação pretendida, e ficará mais confortável 

para assumir a reponsabilidade por eventual erro de sua precificação. Nesse sentido dispõem 

usualmente os contratos:  

“ A CONTRATADA declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta, os tributos 
incidentes sobre a execução dos serviços, obras ou fornecimento objeto deste contrato, não 
cabendo qualquer reivindicação devida a erro nessa avaliação, para o efeito de solicitar revisão 
de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente. ” (CT 50) 

 

A redação final do contrato apenas espelhará o acordo dos respectivos departamentos 

fiscais e contábeis quanto ao enquadramento e incidências, reduzindo a probabilidade de 

problemas. Ela deve ser simples e direta, com linguajar corrente e inteligível mesmo para 

pessoas que não tenham formação tributária ou fiscal. 

Há casos em que o contrato se inicia sem acerto entre as partes quanto à emissão da 

documentação fiscal relativa à prestação já realizada. Eventuais atrasos de pagamento 

podem comprometer o cronograma das atividades e o prazo final de entrega do objeto.  Um 

ajuste completo e bem respaldado entre as partes antes da assinatura do contrato pode 

representar um custo de transação aparentemente incompatível com a oportunidade 

comercial que se abre às empresas; as partes podem decidir avançar em terreno 
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relativamente inseguro, confiando que mais tarde a questão será resolvida, seja por interação 

das partes, imposição unilateral, consulta ou decisão administrativa ou judiciária.95 

As empresas que contratam com bastante assiduidade e preparam “minutas padrão” 

para as operações mais usuais, baseiam seus textos na experiência adquirida, no ramo do 

negócio e nas limitações regulatórias das áreas em que operam. Os modelos expressam as 

condições gerais inicialmente desejadas pela contratante e serão ajustados à época da 

contratação, através de negociações e esclarecimentos entre as áreas técnicas, comerciais, 

fiscais e jurídicas das respectivas empresas.  

As minutas padronizadas trazem usualmente cláusulas genéricas, como segue: 

“ A contratante, quando fonte retentora, descontará e recolherá, nos prazos da lei, dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. ” (CT 38) 

Ou 

“A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes na operação objeto do presente 
Contrato será determinada conforme a legislação tributária vigente à época da ocorrência dos 
fatos geradores. ” (CT 35) 

Ou 

“A contratada declara estar ciente de que, no momento do pagamento, a contratante observará 
a legislação vigente referente à retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza 
(ISSQN), do Imposto sobre a Renda (IR), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sendo que, na medida de sua aplicabilidade, 
procederá à retenção dos aludidos tributos. ” (CT 47) 

Ou 

“A contratada deverá destacar nas faturas os valores que lhe sejam eventualmente devidos a 
título de fornecimento de material, locação de equipamentos ou por qualquer outra razão 
diversa da prestação de serviços, de modo que a retenção das contribuições previdenciárias 
não incida sobre tais quantias. ” (CT 22) 

 

O mesmo se dá para os recolhimentos à Municipalidade, que trazem redações como 

as abaixo: 

 
“Quando a contratante, por decorrência de lei municipal específica, estiver obrigada a efetuar 
a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre Serviços (ISS) ao Município onde forem 
executados os serviços, o montante do imposto retido será recolhido em guia própria e posto à 
disposição da contratada. “ (CT 50)  

Ou 

“No caso de retenção de Imposto Sobre Serviços (ISS) pela contratante nas faturas da 
contratada por força de legislação aplicável ao contrato, a contratante deverá fornecer, 

                                                
 

 

95 “.. The very costs of ex ante bargaining may encourage parties to inefficiently shift the process of gap filling to ex 

post court determination.” AYRES, Ian & GERTNER, Robert. Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic 
Theory of Default Rules. (1989) Faculty Scholarship Series. Paper 1545. 
http://digitalcommons.lay.yale.edu/fss_papers/1545 p 93 

http://digitalcommons.lay.yale.edu/fss_papers/1545
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mensalmente, prova de seu recolhimento à contratada, para que esta possa comprovar este 
pagamento junto aos órgãos municipais. ” (CT 30) 

 

Cláusulas genéricas atendem parcialmente à necessidade das contratantes; remetem 

à legislação aplicável e fixam as obrigações e autorizações das partes para o procedimento 

de retenção. Mas ainda exigem uma significativa interação dos contratantes para a 

determinação específica do enquadramento fiscal adequado ao objeto contratado. 

Por outro lado, a adoção de minutas padrão com determinação específica das 

retenções legais demanda muito cuidado, especialmente quando considerados os diversos 

enquadramentos, o que certamente pode levar o texto a exprimir erros.  

  “Sempre que exigido pela legislação aplicável, a CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) 
sobre o valor total da fatura, ou sobre o valor da mão de obra destacada, em favor do INSS, 
nos termos da legislação vigente”. (CT 12) 

 

Na redação acima a cláusula não considera, por exemplo, que a retenção a título de 

Previdência Social (INSS) pode ser enquadrada em categorias diferentes, de acordo com a 

atividade preponderante da empresa. Nas empresas sujeitas ao regime de desoneração a 

folha de pagamento, por exemplo, esta retenção deve ser feita à alíquota de 3,5%. 

A imposição unilateral de regime tributário por força de um “padrão” de minuta 

contratual pode levar a retenções e recolhimentos indevidos, trazendo desgastes na relação 

entre as partes e no equilíbrio econômico financeiro do contrato.  

Por outro lado, entre as falhas de redação das minutas padrão destaca-se a 

prolixidade; cláusulas padrão por vezes buscam incluir todas as possibilidades e contemplar 

diferentes naturezas de objeto, citando legislação que, na maioria dos casos, não é a 

disposição aplicável ao objeto ou à contratada. Esta prática usualmente traz muita confusão 

e pode aumentar as dificuldades de gestão do contrato; como exemplo:  

“[...][É obrigação da Contratada] Aplicar e cumprir, no que couber para este contrato, o disposto 
na Lei 9711/98 c/c a Instrução Normativa RFB n˚ 971, de 13/11/09, que dispõe sobre a 
contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), relativa às contribuições devidas ao INSS 
(Instituto Nacional do Seguro Social), devendo a contratante efetuar as retenções caso exigidas 
pela legislação Federal, bem como nas disposições constantes no artigo 30 da Lei nº 10.833/03, 
que trata da retenção das contribuições do PIS/COFINS/CSLL sobre serviços;”(CT 10) 

 

Outras vezes a redação falha em mencionar determinados tributos. No exemplo abaixo 

foram elencados vários tributos passiveis de retenção, mas faltou menção, por exemplo, à 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL – a que usualmente estão sujeitas a 

empresas que tem também retido o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ-  bem como 

a previsão relativa ao recolhimento do imposto municipal. 

“A Contratante efetuará todas as retenções de tributos e contribuições que venham ser exigidos 
por lei, incluindo INSS, IR, PIS e COFINS. Nesse sentido, quando referidas retenções, nos 
termos da lei, não incidirem sobre o valor total da nota fiscal, as notas fiscais destacarão o valor 
a ser retido pela Contratante, com estrita observância da legislação em vigor na data de 
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faturamento. Caso referidos destaques não sejam feitos ou estejam em desacordo com os 
termos da lei, a Contratante fará as retenções devidas sobre o valor bruto da nota fiscal. ” (CT 
33) 

 

O enunciado acima além de omisso, ainda traz contradições importantes; expressa um 

dever cujo objeto, entretanto, não está claramente determinado; as empresas que sofrem 

retenção na fonte de 11% de INSS nem sempre se enquadram na hipótese de retenção de 

CSLL ou IRPJ; várias empresas cuja atividade exige retenção de CSLL e IRPJ na fonte, não 

estão sujeitas ao recolhimento de 11% do INSS. Outras ainda estão sujeitas à retenção de 

3,5%.  

Na cláusula destacada a seguir, a contratante propõe texto que pode atrair sua 

responsabilidade quanto à retenção praticada. Isto porque a comprovação dos percentuais de 

material incorporado para efeito de redução da base de cálculo do recolhimento previdenciário 

é de exclusiva responsabilidade da contratada; a contratante pode expor-se 

desnecessariamente ao avançar sobre definições que não são suas; e a redação não deixa 

clara a obrigatoriedade da comprovação dos percentuais de materiais incorporados. 

 “ Para efeito da retenção e recolhimento de INSS pela Contratante, incidente sobre a mão de 
obra inclusa nos serviços prestados, previsto na Instrução Normativa da Receita Federal – IN 
RFB 971 de 13/11/2009, o valor da mão de obra no caso desta proposta é de 60% e os 
restantes 40% referem-se a valores com materiais e/ou equipamentos. Estes percentuais 
estarão discriminados nas notas fiscais e poderão ser comprovados pela Contratada. ” (CT 41) 

 

Como os exemplos demonstram, se utilizadas cláusulas genéricas, estas não devem 

exprimir enquadramentos específicos; se utilizadas cláusulas específicas para as atividades 

do objeto contratual, as partes devem acordar sua redação previamente. 

Assim, se o objeto contratado for de relativa complexidade em seus aspectos fiscais, 

e presente a obrigação de retenção pela contratante, a sugestão é o investimento de algum 

esforço das partes na adequação do texto contratual. O alinhamento prévio à assinatura do 

contrato entre os departamentos fiscais das empresas ainda é a melhor prática. 

A retenção pecuniária decorrente de imposição legal configura uma obrigação 

extracontratual das partes; para atendê-la a redação das cláusulas deve exprimir a função a 

que se destinam e garantir com clareza os procedimentos suficientes para o atendimento às 

normas tributárias e previdenciárias aplicáveis ao objeto, preferencialmente à ocasião da 

assinatura do contrato. 

Entretanto, há casos em que a contratante, no intuito de prevenir qualquer alegação 

de negligência in vigilando e in elegendo quanto à correta aplicação das disposições legais 
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na relação contratual entre ela e a contratada, 96 determina condições contratuais de retenção 

que excedem as determinações legais e passam a constituir uma garantia adicional . 

 

2.3.2. Autotutela e garantia adicional 

Embora a retenção aqui abordada tenha a natureza de obrigação legal, a pesquisa 

identifica o uso do mecanismo com outra finalidade, além do estrito atendimento à Lei. Alguns 

contratos incluem disposições que vão além do determinado pelas normas legais como no 

exemplo abaixo:  

“Caso qualquer pagamento efetuado pela Contratante à Contratada fique sujeito a qualquer 
retenção de tributos na fonte (que sejam obrigatórios ou necessários para evitar 
responsabilidade, à critério da Contratante), inclusive contribuições previdenciárias, a 
Contratante reterá o valor pertinente e recolherá esse valor às autoridades tributárias 

competentes. ” (CT 48.) 97 

 

Embora com o objetivo de proteger a contratante, no exemplo citado foi introduzido um 

elemento absolutamente subjetivo na categoria de retenções legais, que autoriza 

expressamente a retenção de quantias além das especificamente determinadas em lei.  

O texto parece conferir à contratante o direito de reter valores se esta entender que tal 

retenção tem o dom de reduzir ou de afastar sua responsabilidade como substituta tributária, 

de acordo com qualquer tese que esta julgue aplicável. 

Disposições como estas podem alimentar o oportunismo (vide item 1.3 Autonomia da 

vontade e oportunismo retro), privilegiar excessos e ter impacto indesejável na execução do 

objeto contratual.  

Por outro lado, a questão do enquadramento é espinhosa em função das inúmeras 

interpretações jurídicas e fiscais das regulamentações.  

Outros exemplos que podem configurar excessos: 

“A contratante, por decorrência de lei municipal específica, deverá efetuar a retenção e o 
recolhimento do imposto sobre serviços -  ISS ao município de ......; o montante do imposto 
retido será recolhido em guia própria e posto à disposição da contratada para ciência, sendo 

                                                
 

 

96 “[...] culpa in vigilando, quando há uma falha no dever de velar ou uma desatenção de quem tinha a obrigação 

de observar; culpa in elegendo, quando há má escolha da pessoa a quem se confiou a tarefa. ” PEREIRA, Caio 
Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol II. 21a. Edição.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006. Pag. 369. 
97 A preocupação com eventual responsabilização da contratante está presente em diversos instrumentos e 

redações. Como exemplo: “23.2 Havendo dispensa legal da retenção e/ou do recolhimento tributário e/ou 
previdenciário incidente sobre a atividade da contratada ou sobre a correspondente prestação de serviços ou, 
ainda, havendo decisão judicial transitada em julgado ou em caráter liminar determinando a suspensão do 
pagamento do tributo, a contratada deverá entregar, a cada pagamento, o original da certidão atualizada do 
processo judicial ou do documento oficial que comprove o motivo da suspensão. ” (CT 61) 
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deduzido do preço contratado, independentemente do recolhimento do mesmo tributo ao 
município onde estiver localizada a sede da contratada. ” (CT 13). 

Ou 

“Caso a contratada apresente solução de consulta ou medida judicial dispensando a retenção 
na fonte ou suspendendo a exigibilidade dos tributos e contribuições, conforme previsto no item 
anterior, sua aplicação, pela contratante, dependerá de manifestação favorável da sua área 
Jurídico-Administrativa. “ (CT 17) 

 

Quanto ao último exemplo cabe indagar se a manifestação desfavorável da área 

jurídico administrativa da contratante é suficiente para afastar uma solução de consulta 

emitida pela autoridade tributária ou uma decisão judicial. Provavelmente a negativa em 

aceitar uma definição ou decisão do poder público extrapolará os limites da autonomia da 

contratante e poderá ser reformada em sede judicial. 

Fica claro que, se por um lado a retenção legal tem previsão formal para sua 

ocorrência, um desconto adicional sem amparo legal evidente passaria a ter natureza diversa, 

ou seja, seu objetivo seria assegurar a proteção da contratante através do uso de recursos ou 

direitos da contratada.  

A contratante estaria garantindo antecipadamente um possível dano que poderia ser 

causado a ele por terceiro, a autoridade tributária, sobre a qual a contratada não tem, 

necessariamente, qualquer ingerência. Da forma em que está colocada esta condição, ela 

representa uma retenção em garantia, que, para ser mais facilmente justificável, deveria estar 

discriminada em cláusula própria no contrato, talvez junto às demais garantias exigidas da 

contratada. A esse respeito, maiores detalhes podem ser encontrados no Capitulo 3 

RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO. 

Entretanto, ainda que fosse enquadrada com garantia contratual, a natureza da 

retenção “[...] se necessária para elidir responsabilidade solidária, a critério da contratante[...]” 

-  não guarda relação direta com o objeto do contrato em si. Como esta retenção adicional 

não está vinculada a uma obrigação contratual da contratada, não tem natureza de garantia 

de cumprimento do contrato em si, mas de eventual indenização por descumprimento de 

obrigação extracontratual (Vide Capítulo 5 - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL).  

O dano aqui mencionado é apenas uma hipótese e a avaliação do risco é exclusiva da 

contratante; a disposição assim expressa é subjetiva e embora possa ser inclusa no contrato, 

seu exercício deve estar sujeito a uma razão justificadora, para que não seja considerado 

puramente potestativo.98 

                                                
 

 

98 “A doutrina do chamado direito potestativo tem o mérito de ter evidenciado que, em mais de uma ocasião, um 
sujeito é titular de um poder ou direito que, exercido, produz efeitos não somente na esfera de quem o exerce, mas 
também naquela de outros que nada podem fazer para neutralizá-los. A atribuição a um sujeito de um poder que, 
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Além disto, o valor correspondente não deve ter sido considerado no preço ofertado 

pela contratada, especialmente se esta atendeu à legislação aplicável à espécie e calculou a 

incidência de impostos conforme os respectivos dispositivos legais. 

Por outro lado, para tutelar os interesses da contratante e evitar cláusulas de redação 

questionável e disposições unilaterais possibilitam excessiva liberdade aos seus operadores, 

podem ser estabelecidas condições mais equânimes para tratar eventuais discordâncias, 

como, por exemplo: 

No caso de divergências quanto à aplicação das retenções tributárias e fiscais obrigatórias ao 
objeto contratado, a contratada deverá apresentar à contratante comprovação inequívoca da 
autoridade pertinente para que seja adotado o entendimento por ela proposto. Na ausência 
desta comprovação, a contratante reterá e recolherá os valores que entender devidos. 

 

Em resumo, a proposição é que as partes assumam a tutela das retenções pecuniárias 

de cunho legal, tributário e fiscal, contemplando tratamento explícito nos contratos, com 

enquadramento nos parâmetros normativos que autorizam e exigem seu exercício,  de forma 

simplificada, através de cláusulas genéricas, ou  especificamente, sempre que possível, com 

o enquadramento correto e completo das obrigações das partes, e ainda sem desvio de 

finalidade para cobertura de riscos que devem estar contemplados em redação específica no 

contrato. 

 

2.3.3. Alterações tributárias supervenientes 

Embora não seja o objeto do presente estudo, em se tratando de encargos tributários, 

vale registrar prática corrente que tutela de maneira satisfatória o interesse das contratantes. 

A obrigação das partes em conhecer a realidade tributária aplicável ao contrato não se 

estende à previsibilidade de futuras modificações. Frente às sucessivas e constantes 

alterações das obrigações tributárias no Brasil, contratante e contratada precisarão adaptar-

se ao longo da execução do objeto a estas mudanças. 

A questão que se coloca é: como tratar as alterações tributárias supervenientes?  

Por se tratar de fato do príncipe - a administração pública - contra o qual não há 

oposição possível - superveniente e imprevisível, uma solução que pode se revelar mais 

                                                
 

 

exercido, produz consequências também em outras situações deve ter, como qualquer situação subjetiva, uma 
razão justificadora que mereça tutela. “ PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao direito civil 
constitucional. Tradução CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. Conforme Código Civil Art.   2ª 
edição.  Nos termos no Art. 122. Do Código Civil: São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à 
ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o 
negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. (grifo nosso) 
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razoável é a composição das partes quando de sua ocorrência, e a incorporação nos preços 

das reduções ou acréscimos decorrentes, que venham a atingir o objeto contratado. 

Não sendo possível antever tais mudanças, qualquer previsão antecipada de riscos 

estará onerando o contrato desnecessariamente sem, entretanto, assegurar seu 

cumprimento, já que um aumento sensível de impostos pode não ser suportável por uma das 

partes. 

Claro está que todas as alterações tributárias supervenientes terão que ser praticadas 

pelas partes a partir de sua vigência, independentemente de acerto comercial entre elas. 

Segue exemplo: 

“ Todos e quaisquer tributos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do presente 
contrato, são de responsabilidade da contratada, que deverá, quando a lei não exigir da 
contratante obrigação de retenção, comprovar o cumprimento de tal obrigação perante a 
contratante. ” (CT 50)  

 

A sugestão abaixo, que tem sido considerada sob diferentes formatos de redação na 

maioria dos contratos desta pesquisa, facilita bastante a gestão contratual, pois expressa o 

acordo das partes sobre a necessidade de ajuste no preço em caso de alterações tributárias 

futuras, como: 

Caso a legislação tributária vigente venha a sofrer alterações, ou caso as autoridades fiscais 
mudem sua interpretação quanto às alíquotas ou base de cálculo dos impostos aplicáveis aos 
serviços deste contrato, os preços deverão ser ajustados, de comum acordo, para refletir os 
eventuais impactos destas mudanças. 

 

Por outro lado, a imposição unilateral para aceitação pela contratada de eventual 

alteração futura superveniente deve estar expressa. Caso contrário, e depender do impacto 

efetivo desta alteração, a contratada poderá alegar onerosidade excessiva por fato alheio à 

sua responsabilidade, desequilíbrio econômico financeiro do contrato, e demonstrar que 

vantagem em favor da contratante é resultada exclusivo do prejuízo da contratada. 

E ainda que esteja expressa, caso o impacto seja muito significativo, a condição 

econômica e financeira imposta pelo contato poderá impedir seu prosseguimento, levando a 

discussão ao juízo e impedindo a entrega do objeto desejado pela contratante. 

Como alternativa para incluir no contrato eventual mudança tributária superveniente, 

sem que o ônus decorrente impeça o prosseguimento regular do objeto, é possível 

estabelecer uma faixa de variação, para mais ou para menos, que já está compreendida no 

preço ofertado.  

Caso a mudança superveniente se enquadre no intervalo avençado, não haverá 

qualquer alteração nos preços; caso contrário, as partes negociação o novo equilíbrio 

econômico financeiro do contrato.  

3. RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO 
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A função do contrato é atingir o seu fim, que é obtido através do adimplemento das 

obrigações ali definidas.99 As disposições ou condutas que possam provocar descontinuidade 

do ritmo e forma de sua implementação devem ser evitadas pelas partes.  

A resolução contratual é medida extrema que se coloca apenas para uso em situações 

extraordinárias, pois representa uma opção “[...]em direção antagônica ao fim inicialmente 

previsto e desejado pelas partes de que as obrigações contraídas fossem adimplidas e 

satisfeitos os respectivos credores. ” 100    

A lucratividade ou prejuízo auferido pelas partes na execução do contrato não se 

confunde com a função do mesmo. 101  A execução de seu objeto tem um valor intrínseco que, 

por se dirigir à sociedade, desprende-se da avaliação de sucesso ou fracasso feita por cada 

uma das partes. Este é mais um elemento que deve ser considerado na interpretação dos 

contratos interempresariais: a sua função econômica e social.102 

Esta função social e econômica é mais visível e tem maior relevância quando o 

contrato em tela se encontra inserido em uma rede contratual, que tem por nexo causal 

determinada operação econômica realizada por intermédio de diversos contratos coligados. 

A quebra ou descontinuidade de um contrato pode ter consequências jurídicas distintas das 

que são atinentes apenas à relação jurídica entre contratante e contratada, tais como, entre 

outras, o atraso na realização do empreendimento e consequente aumento de custo.103 

Em outras palavras, os contratos descumpridos, parcial ou integralmente, podem gerar 

externalidades que constituem custos a terceiros alheios à transação, e à sociedade na qual 

                                                
 

 

99 A função do contrato aqui mencionada refere-se à “[...] função econômica do negócio, indispensável para sua 

compreensão, e liga-se à circulação dos bens e serviços (perspectiva objetiva) e não ao subjetivismo das partes.“ 
FORGIONI, Paula A. Teoria Geral dos Contratos Empresariais. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo, 2009. P. 
60. Miguel Reale pondera que “[...] a atribuição de função social ao contrato não vem impedir que as pessoas 
naturais ou jurídicas livremente o concluam, tendo em vista a realização dos mais diversos valores. O que se exige 
é apenas que o acordo de vontades não se verifique em detrimento da coletividade, mas represente um dos seus 
meios primordiais de afirmação e desenvolvimento.” REALE, Miguel. A função social do contrato. Disponível em 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm, Acesso em 03/01/2016.  
100 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014, p. 23 
101 “Todo fato jurídico relevante e, em particular, todo fato humano voluntário, todo ato de iniciativa privada tem 
uma única função, a qual ou é predeterminada pelo ordenamento nos esquemas típicos ou é modelada pela 
iniciativa dos sujeitos. A função, portanto, é a síntese causal do fato, a sua profunda e completa razão justificadora: 
ela refere-se não somente à vontade dos sujeitos que a realizam, mas ao fato em si enquanto jurídica e socialmente 
relevante. “ PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. Tradução CICCO, 
Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 2002. 2ª edição. P. 96  
102 Sobre o Art. 421 do CC e a função social do contrato como tutela dos interesses dos contratantes, dos interesses 
de terceiros e dos interesses coletivos:  KONDER, Carlos Nelson. Causa do Contrato x função social do contrato: 
estudo comparativo sobre o controle da autonomia negocial. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro, vol 
43, jul/set 2010 
103 LEONARDO, Rodrigo Xavier. Contratos coligados, redes contratuais e contratos conexos. In FERNANDES, 
Wanderley (Coord.). Fundamentos e princípios dos contratos empresariais. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. P. 
359 e seguintes 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/funsoccont.htm
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se inserem.  Os contratantes podem tomar decisões que lhes são benéficas, mas que não 

são eficientes do ponto de vista coletivo. 104  

As contratações para execução de projetos, construções ou manutenções industriais 

podem ser demoradas e custosas. A contratante é obrigada a determinar os objetos 

pretendidos e a desenvolver estudos preliminares, anexos técnicos, e demais condições sob 

as quais deseja que sejam realizados os serviços e fornecimentos a serem contratados. 

Novos empreendimentos industriais em local distante e com pouca infraestrutura, 

(conhecidos como Green Field Project) incluem definição das diretrizes para o 

desenvolvimento dos projetos de engenharia, detalhamento dos padrões para sua execução 

e definição dos níveis de desempenho esperados da planta a ser construída. As 

especificações técnicas a serem desenvolvidas contemplarão obrigatoriamente o atendimento 

de todas as normas legais, em especial as de natureza ambiental. 

As ampliações ou reformas de plantas existentes (conhecidos por Brown Field Project), 

são executadas dentro da propriedade da contratante ou do cliente da contratante. A 

proprietária da área precisa dispor de todas as normas de saúde, segurança e medicina do 

trabalho atualizadas, aplicáveis aos seus empregados e colaboradores, incluindo as 

adaptações necessárias a todos que adentrarem suas instalações para a execução de um 

serviço ou fornecimento temporário. Nesta situação, qualquer que seja a natureza do projeto, 

as normas e padrões estabelecidos pelo cliente ou pela contratante trazem exigências que 

deverão ser cumpridas por todas as contratadas. 

Em função desta complexidade, o processo de cotação no mercado para a realização 

de um contrato industrial de monta é trabalhoso; a contratante precisará estruturar uma 

concorrência incluindo a elaboração do edital e de toda a documentação técnica, determinar 

as exigências de documentação e de comprovação de capacitação, escolher as empresas 

participantes, acompanhar, avaliar e parametrizar as propostas recebidas. A discussão 

técnica, comercial e jurídica com a empresa que apresentar a melhor proposta pode ser 

demorada, até que as partes cheguem em um entendimento para assinatura do instrumento 

contratual pertinente. 

Será um longo processo até o fechamento do acordo e, somente a partir de então será 

iniciado o trabalho. Considerando todo o custo e o tempo empregados nesta contratação, fica 

                                                
 

 

104 “[...] as externalidades negativas geram uma tendência para que os agentes econômicos levem a cabo 
atividades que socialmente seria preferível que não concretizassem, ou que só concretizassem em menor medida. 

” RODRIGUES, Vasco. Analise Econômica do Direito. Coimbra: Almedina. 2006 2ª. Edição. P. 41 No mesmo 
sentido: “[...] an externality is a third-party effect, an external cost suffered by a third party which is not taken into 
account by the contracting parties when they agree the terms of their arrangement; (…) In the context of breach of 
contract, it can be argued that society needs a high level of reliance on the fulfilment of contracts. Business and the 
ordinary life of individual citizens could not be carried on in the present way, if it was not possible to rely on most 
contractual promises being performed.” DAINTITH, Terence & GUNTHER Teubner. Contract and Organisation: 
Legal analysis in the lighr of economic and social theory. Berlin: Walter de Gruyter, 1986. P 115.  
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evidente que eventual substituição da empresa contratada não será simples nem tampouco 

rápida. 

A exigência de uma garantia de cumprimento do contrato pode ter o objetivo de 

assegurar à contratante o reembolso imediato de parte dos prejuízos e gastos com um novo 

processo de contratação substitutivo, caso necessário por falha da primeira contratada. 

Exemplo: 

“A Garantia de “Fiel Cumprimento do contrato” corresponde à garantia que a contratada deverá 
conceder à contratante de exato e fiel cumprimento de todas e de cada uma das obrigações 
assumidas pela contratada. A contratada deverá entregar à contratante, no prazo máximo de 
até 20 (vinte) dias corridos, contados da data de assinatura do presente contrato, a referida 
garantia sob pena de retenção de pagamento” (CT 10) 

 

Estas garantias são também correntes no caso de subcontratações. Há circunstâncias 

em que a contratada pode subcontratar parte de seu escopo, para suprir lacuna de 

especialidade que não esteja contemplada em seus quadros técnicos. Esta subcontratação 

deve obedecer ao cronograma de execução assumido pela contratada perante a contratante 

ou seu cliente final, para que a entrega dos serviços ou fornecimentos seja compatível com 

as demais atividades que fará ou com a atividades de outras subcontratadas que coordene. 

Eventual falha das subcontratadas no cumprimento de suas obrigações pode acarretar 

atrasos e custos adicionais à contratada, que deverá responder pela totalidade do escopo 

perante a contratante. 

A exigência de garantia contratual pode ter também uma função adicional de seleção 

natural; somente as empresas com histórico de realizações são capazes de apresentar 

determinadas garantias. E esta condição avaliadora do próprio mercado assegura à 

contratante que estas empresas terão mais condição de levar a empreitada a cabo. 

Uma das hipóteses de garantia para cumprimento do contrato que visa a realização 

integral de seu objeto é a retenção pecuniária, feita a cada medição, e mantida até a entrega 

final do objeto. 

Ao contrário dos demais mecanismos que exigem a avaliação externa do mercado da 

capacidade financeira e do histórico da contratada, a retenção pecuniária é um mecanismo 

entre duas partes: a contratante e a contratada. Por constituir mecanismo independente de 

qualquer qualificação de mercado, não proporciona a segurança de uma validação por 

terceiros da efetiva condição financeira e econômica da empresa que está sendo contratada. 

As empresas que contratam no mercado estudado via de regra exigem garantia de 

cumprimento do contrato assinado que podem ser feitas através de diferentes instrumentos, 

conforme definido nas disposições contratuais. 
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3.1. Prática usual 

 

A desconfiança e o receio da inadimplência da contratada, faz com que as empresas 

contratantes busquem instrumentos que funcionem como meios de pressão e coerção e que 

auxiliem no cumprimento integral do contrato e /ou no ressarcimento dos prejuízos 

incorridos.105  

Dos contratos pesquisados 40% requerem algum tipo de garantia contratual para 

assegurar a realização do escopo. Excluindo-se os contratos que tem por objeto atividades 

de manutenção continuada, o percentual sobe para 45%. 

Trata-se de proteção do crédito da contratante e remédio contra o descumprimento do 

contrato. 106 

A exigência de garantia não elimina a possibilidade de descumprimento, mas antecipa 

ao credor um valor para que a contratante redirecione, se ainda a prestação lhe for útil, a 

contratação para outra empresa que possa realizar o mesmo objeto. 

A existência de uma garantia formal impele o contratado a adimplir suas obrigações e 

constitui um remédio alternativo à execução específica prevista no Art.497 da Lei nº 13.105, 

de 16/03/2015. 107  

A garantia para cumprimento do contrato tem usualmente como base da indenização 

montante entre 5% a 20% do valor do contrato;108 está presente, em especial, nos contratos 

cujo objeto é único, e será entregue em etapas sucessivas, diferidas no tempo. 

O mercado empresarial expresso nos contratos pesquisados pratica três opções de 

garantia contratual: a retenção pecuniária, a carta de fiança e o seguro garantia. 

Como exemplo: 

“A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de quaisquer valores devidos à 
Contratada nos seguintes casos: (...) 

                                                
 

 

105 TEPEDINO, Gustavo, Temas de Direito Civil. Efeitos da Crise Econômica na Execução dos Contratos. 4ª. 

Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 89 e ss 
106 “A rigor não seria exagero dizer que toda a disciplina do direito privado se estrutura para debelar dois riscos: o 
da insolvência e o do inadimplemento. Não haveria sistema de trocas e relações comerciais se tais perigos não 
fossem minimizados pela ordem jurídica que, por isto mesmo, procura estabelecer mecanismo de proteção do 
crédito e dos contratantes. ” TEPEDINO, Gustavo, Temas de Direito Civil. Efeitos da Crise Econômica na Execução 
dos Contratos. 4ª. Edição, Rio de Janeiro: Renovar, 2008. P. 88-89 
107 Art. 497.  Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, 
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente. Parágrafo único.  Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração 
ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da 
existência de culpa ou dolo 
108 Na amostra da pesquisa, 30% dos contratos solicitam garantia no montante de 5%, 65% solicitam garantia de 

10% e 5% solicitam garantia de 20% do valor do contrato.   
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 (e) A Contratada deixar de cumprir suas obrigações previstas no Contrato em relação à 
emissão, entrega e manutenção das garantias corporativas, bancária e/ou ao seguro (se 
aplicáveis); (...) (CT 28) 

 

3.1.1. Retenção Pecuniária 

 

As retenções são feitas ao longo de toda a execução do contrato e, na maior parte das 

vezes visam assegurar o cumprimento da obrigação principal ou a realização completa do 

objeto contratual, sem prejuízo de sua utilização como pré-indenização de perdas e danos por 

inadimplemento de obrigações acessórias, quando expressamente determinado no contrato. 

  A contratante deixa de pagar à contratada um percentual de cada um dos montantes 

referentes aos faturamentos aprovados. Os descontos são feitos no montante líquido devido 

à contratada e os valores retidos têm previsão para liberação e devolução à contratada apenas 

ao final do contrato ou em outra data determinada no contrato.  

Uma das características desta forma de garantia pecuniária é o crescimento do valor 

retido na medida inversa da realização do contrato, pois que proporcional ao volume do 

pagamento já realizado pela contratante.  

No início da execução do contrato as medições costumam ser de baixo valor; 

consequentemente o valor retido em garantia é menor; com o prosseguimento do contrato, e 

a realização sucessiva de suas etapas, seja através do aumento do volume executado ou de 

eventuais entregas parciais, o valor nominal retido cresce proporcionalmente ao montante 

acumulado de faturamento.  

Como tem por base o valor do serviço ou fornecimento realizado ou faturado, a quantia 

retida atinge seu máximo – percentual aplicado sobre o valor total do contrato – na última 

medição ou faturamento correspondente. 

Alguns exemplos: 

 
“A contratada autoriza o contratante a reter 5% (cinco por cento) do valor de cada fatura a título 
de caução ou garantia de cumprimento das obrigações contratuais. O valor nominal retido 
deverá ser devolvido à contratada, 02 (dois) anos após a emissão do termo de quitação, o qual 
será corrigido pro rata temporis pelo índice IPCA.”(CT 17) 
 
 “Os valores das retenções realizadas só serão devolvidos à subempreiteira após a conclusão 
final do serviço contratado devidamente aprovado, recebido e aceito pelo proprietário da obra. 
”(CT 51) 

 

A retenção pecuniária como instrumento para garantir o cumprimento do contrato, é 

considerada como um mecanismo mais simples de operar, por não depender de terceiros. 

Entretanto, ela exige uma administração contratual, fiscal e financeira da contratante sobre os 
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valores retidos e também da documentação demonstrativa de despesas por ela incorridas,109 

que são de responsabilidade da contratada, e que a contratante pretende ver ressarcidas 

através dos valores retidos. 

A seu favor, ao inverso das hipóteses de Carta de Fiança e Seguro Garantia analisadas 

na sequência, o procedimento depende apenas das contratantes. Não há a interferência de 

um terceiro, banco ou seguradora, na operação, nem tampouco é necessário cumprir regras 

e determinações de empresas alheias ao negócio estabelecido entre as partes. 

A retenção constitui a hipótese menos burocrática para este tipo de garantia, mas não 

necessariamente será a mais eficiente. É usualmente mais onerosa para a contratada, e tende 

a causar um impacto mais significativo nos recursos necessários para realização do objeto, 

que pode prejudicar o cumprimento de suas obrigações. 

O mecanismo traz celeridade que possibilita a tutela imediata do crédito da 

contratante, sem prejuízo de demanda judicial e execução contra a contratada para 

indenização de perdas e danos que excederem esta garantia. E facilita a continuidade da 

prestação com outra empresa em caso de resolução motivada do contrato pela contratante.  

 

3.1.2. Outros instrumentos de garantia do contrato 

 

Conforme o objeto, o prazo de duração do contrato e o risco, pode ser mais pertinente 

a utilização de outro tipo de garantia para tutelar o descumprimento do contrato. 

As hipóteses da carta de fiança bancária e seguro garantia podem alcançar o mesmo 

objetivo, com vantagens e desvantagens que devem ser avaliadas no caso concreto. 

As principais diferenças que podem nortear esta escolha são principalmente o impacto 

da interferência de terceiros quando escolhidas as hipóteses de seguro garantia e de fiança 

bancária, a diferença de liquidez no caso de utilização destes recursos, da menor dificuldade 

no caso da retenção pecuniária, depois da fiança bancária e por último do seguro garantia, e 

o custo envolvido na obtenção destas garantias e em sua manutenção.  

Estas e outras implicações desta escolha são detalhadas neste capítulo, que não tem, 

entretanto, a pretensão de realizar um estudo aprofundado das modalidades de garantia 

através de carta de fiança e de seguro garantia e dos respectivos institutos jurídicos aplicáveis. 

                                                
 

 

109 Com caráter de reembolso, para que os valores que serão apropriados pela contratante sejam contabilizados 

corretamente pelas partes é necessária a apresentação da documentação de suporte, ou seja, notas fiscais, notas 
de honorários advocatícios, recibos, guias de recolhimento, multas pagas, comprovantes de custas dos processos 
judiciais e demais itens aplicáveis conforme determinado no contrato, na forma aceita como comprovação fiscal 
do gasto. O saldo remanescente, se positivo, deve ser devolvido à contratada. 
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Para possibilitar esta comparação entre a retenção pecuniária e as demais práticas do 

segmento econômico em tela, são apresentadas algumas das principais características 

destes institutos, de forma resumida. 

A carta de fiança tem natureza distinta do seguro garantia; ambos são emitidos 

conforme cadastro e análise de crédito do tomador, tendo como base o contrato e o objeto a 

ser realizado.  

 

3.1.2.1. Carta de Fiança Bancária  

 

A carta de fiança é instrumento emitido pela instituição bancária, que expressa uma 

garantia obrigacional acessória.110 Nela o banco garante pagar ao beneficiário (contratante) 

uma quantia determinada caso o afiançado não cumpra o contrato. Além de obedecer à 

regulamentação específica do setor bancário, a carta enquadra-se no instituto da fiança, 

conforme determinado no Capitulo XVIII do Código Civil. 111 

A fiança está expressa em um conjunto de contratos coligados112 estabelecidos entre 

a contratada e o banco emissor, e a contratada e a contratante, e tem como objeto a cobertura 

das obrigações convencionais da contratada perante a contratante. 

O conjunto inclui três contratos. O primeiro é um contrato de contra garantia, que é 

assinado entre o banco emissor e a contratada, que anuem a possibilidade de emissão de 

cartas de fiança pelo banco para cobertura de obrigações contratuais da contratada junto aos 

seus contratantes, no exercício de seu fim social, conforme determinado em seus atos de 

constituição. 

No contrato de contra garantia a tomadora reconhece que será devedora de qualquer 

quantia que o Banco venha a garantir através de uma carta de fiança Bancária, e compromete-

se a reembolsá-lo caso seja acionada pelo beneficiário. A contrapartida do comprometimento 

é o saldo disponível em suas contas bancárias na respectiva instituição, e a permissão 

expressa de compensação direta e imediata pelo banco dos valores que este venha a pagar 

por descumprimento de obrigação da contratada. 

O segundo instrumento é o contrato especifico entre a contratada e a contratante para 

realização de um determinado escopo, o qual é analisado pelo Banco que, em aceitando ser 

                                                
 

 

110 GALBETTI, Luiz Mario e VANZELLA, Rafael. Contratos de Garantia e Garantias Autônomas. Revista de Direito 
Mercantil, industrial, econômico e financeiro. Vol. 157 jan/mar 2011. Pag. 51 e seguintes. 
111 CC 2002, Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida 
pelo devedor, caso este não a cumpra. 
112 MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. Contratos Coligados no Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 
2009 
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fiador, emite um contrato de fiança para assinatura da contratada, referente a estas 

obrigações.  

Após a assinatura da contratada do contrato de fiança, que constitui o terceiro contrato 

desta operação, o banco emite a carta de fiança, que estará vinculada às obrigações 

contratuais da tomadora, ao objeto ali descrito no segundo contrato mencionado acima e que 

tem a contratante como beneficiária. 

Trata-se de uma fiança de possível dívida futura que ficará caracterizada pela mora ou 

inadimplemento da contratada de suas obrigações contratuais, através de simples 

comunicação da contratante ao banco fiador. Pode ser também utilizada para garantia de 

adiantamentos e para o período de garantia dos serviços e fornecimentos entregues. 

Exemplo: 

“A fim de garantir qualquer quantia que deve ser paga a título de adiantamento, a contratada 
deve entregar à contratante, antes do pagamento de tais adiantamentos, Garantias Bancárias 
separadas (uma carta de fiança bancária), em conformidade com o Anexo XX...” (CT 40) 

 

A Fiança Bancária garante que, em face ao inadimplemento das obrigações 

contratuais do tomador, a contratante, como beneficiária, pode acionar a garantia para o 

recebimento do respectivo valor. O escopo da garantia usualmente inclui toda e qualquer 

obrigação da contratada, podendo incluir também as multas expressas no contrato. A garantia 

bancária tem alta liquidez, não depende de constituição em mora do devedor, e usualmente 

inclui a condição de exercício pelo beneficiário à primeira demanda (“on first demand”). 

Constitui uma garantia genérica, e pode cobrir todo e qualquer descumprimento contratual.   

Para emissão da fiança o banco considera, além do valor especifico do risco que é 

modulado conforme a empresa demandante, o volume de recursos que a empresa tem 

disponível com o próprio banco.  

Embora seja um produto bancário, a Fiança Bancária não é simples de ser obtida. Em 

função das exigências das instituições bancárias, parte significativa das empresas em 

operação no país encontra dificuldade para sua emissão.  

Na forma, a carta de fiança tem característica de um título de crédito nominativo, pois 

a apresentação da carta original emitida pelo banco é condição para o exercício do direito ali 

previsto. 113 

A contratante vê na carta de fiança a vantagem de ter como fiador um banco, o que 

lhe traz segurança de que não haverá falta de recursos financeiros. Entretanto, como a carta 

de fiança constitui instituto jurídico que se enquadra nos artigos 818 e seguintes do Código 

                                                
 

 

113 COSTA, Wille Duarte. Títulos de Crédito. 3.a edição. Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 2007 
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Civil, esta garantia também está sujeita a todas as demais exceções a que pode se opor o 

fiador, além de eventuais dificuldades nos endossos em caso de aditivos contratuais.  

É relativamente comum a emissão de Cartas de Fiança sem a renúncia aos 

dispositivos legais que a lei confere ao fiador, o que as torna às vezes de difícil execução e 

até inócuas, quando consideradas a natureza do contrato e os fatos ocorridos durante sua 

execução. Como exemplo, a ausência de renúncia aos Artigos 827 (benefício de ordem), 837 

(exceção pessoal ao credor) e 838 (desobrigações do fiador nas hipóteses do artigo) entre 

outros do CC /2002. 

Várias destas disposições legais do Capitulo XVIII do CC 2002 constituem normas 

dispositivas e podem ser alteradas. Para contornar estas normas a empresa contratante 

usualmente define um modelo de texto para Fiança Bancária que deve ser seguido pela 

contratada ao solicitar ao Banco a respectiva Carta.  

Sucede que os bancos em geral, e os de primeira linha em especial, demoram a 

analisar os quesitos e com frequência não aceitam os textos desejados pela contratante. Esta 

situação cria um impasse que prejudica o andamento do contrato, pois a contratada não 

consegue a fiança, fica inadimplente com sua obrigação, não recebe seu pagamento, e muitas 

vezes não tem como solucionar esta demanda da contratante. 

No encerramento do contrato, em função de característica própria de título de crédito 

da carta de fiança, ou seja, a materialização do direito no documento, para fazer a baixa desta 

garantia e suspender a cobrança regular da contratada, o banco exige a devolução do título 

original vencido ao final de sua vigência, ou a assinatura de uma declaração formal de baixa, 

nos termos por ele determinados. 114 

Como exemplo de exigência de Fiança: 

 “Como garantia do fiel cumprimento de suas obrigações contratuais, a contratada entregará à 
contratante, até a data da apresentação da primeira documentação hábil de cobrança, carta de 
fiança bancária, ... ... de importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
preço dos serviços, e com validade até 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste 
Contrato. ” (CT 20) 

 

3.1.2.2. Seguro Garantia 

 

Esta atividade está regulada pelo Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e os 

contratos de seguro devem obedecer ao disposto no Código Civil, Artigos 757 a 802. 

                                                
 

 

114 COSTA, Willie Duarte. Títulos de Crédito. 3.a edição. Belo Horizonte, Ed. Del Rey, 2007. P. 72 e seguintes.  
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Todos os seguros são regulados pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP115, e emitido por companhias seguradoras116 , e se caracterizam como garantia 

obrigacional acessória.117 

No seguro garantia a apólice de seguro é paga pela contratada, mas, ao contrário do 

usual nos seguros de responsabilidade civil, tem como beneficiária a contratante. O seguro 

garantia é vinculado ao contrato principal assinado entre a tomadora, a contratada, e o 

beneficiário, a contratante. No caso de modificações no contrato, o respectivo endosso pode 

ser solicitado à seguradora. 

Aqui também como no caso da Fiança Bancária, há a assinatura de um contrato de 

contra garantia, que será executado caso a tomadora não pague os valores da apólice de 

seguro.  

Por obedecer à regulamentação específica, o clausulado da apólice de seguro garantia 

é validado pela SUSEP, e não há liberdade para sua modificação sem a validação prévia da 

autarquia. Consequentemente, cláusulas contratuais que exigem o uso de um “modelo” no 

caso de Seguro Garantia não tem qualquer efetividade, e podem comprometer, no mínimo, o 

prazo para a emissão do seguro. 

Como exemplo: 

“A apresentação de fiança bancária e ou seguro garantia deverá seguir o modelo a ser 
apresentado pela contratante. ” (CT 64) 

 

A apólice de seguro garantia pode ser emitida tendo como objeto diversas 

modalidades de seguro, que têm objetos específicos tais como adiantamentos, fiel 

cumprimento das obrigações contratuais, para a garantia da entrega do objeto do contrato, o 

perfeito funcionamento em período de garantia, obrigações trabalhistas, entre outras. Não 

exige usualmente contra garantia a não ser a assinatura do contrato especifico entre a 

contratada e a seguradora.  

As seguradoras têm como principal base de análise para emissão da apólice o 

desempenho histórico efetivo da tomadora; ou seja, quanto maior o número de apólices 

emitidas e contratos realizados tendo o seguro como garantia, maior será a facilidade da 

                                                
 

 

115 Criada pelo Decreto Lei n. 73 de 21 de novembro de 1966, a SUSEP é vinculada ao Ministério da Fazenda. 
Sua Circular no. 477 de 30 de setembro de 2013 dispõe sobre as condições do Seguro Garantia: Art. 5º Define-se 
Seguro Garantia: Segurado – Setor Privado, o seguro que objetiva garantir o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador perante o segurado no contrato principal. 
116 CC 2002, Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir 
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. 
Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. 
117 GALBETTI, Luiz Mario e VANZELLA, Rafael. Contratos de Garantia e Garantias Autônomas. Revista de Direito 

Mercantil, industrial, econômico e financeiro. Vol. 157 jan/mar 2011. P. 51 e seguintes. 
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tomadora em obter novas apólices. Seu custo é inferior ao valor cobrado pelos bancos para 

emissão de fiança e eventual endosso em caso de aditivos contratuais é mais simples de 

obter.  

Algumas empresas contratantes veem como inconveniente no seguro garantia o fato 

de que a seguradora irá avaliar o pedido quanto ao seu enquadramento especifico (exemplo: 

se a contratada não reembolsou o adiantamento, no caso de apólice de garantia de 

adiantamento), enquanto no caso de fiança bancária o processo de liberação do valor para a 

contratante é mais rápido. Por esta característica, a fiança bancária é considerada “on first 

demand”118 e o seguro garantia não. 

Por outro lado, o seguro garantia mantém sua validade mesmo em caso de alterações 

contratuais, termos aditivos ou prorrogações de prazo. Ou seja, a cobertura continua válida 

para o escopo originalmente contratado, embora não seja estendida para as novações, ainda 

que a obrigação tenha sido alterada sem o conhecimento da seguradora.119 

A apólice de seguro é emitida pela maioria das seguradoras de forma eletrônica, e, 

após seu vencimento, não pode ser executada pela contratante. 

Exemplo:  

“[Condição de pagamento:] 10% (dez por cento) do valor dos serviços a título de adiantamento, 
mediante a apresentação de Nota Fiscal e da garantia de adiantamento. A contratada deverá 
providenciar seguro garantia no valor total do adiantamento, tendo o cliente final da contratante 
como beneficiário, com validade até 60 dias após a entrega final dos Serviços.  
As medições serão feitas com base no valor total deste contrato, incluindo serviços e materiais, 
e de seu resultado serão deduzidos ... 10% (dez por cento) do valor dos serviços executados 
como reembolso do adiantamento realizado pela contratante, até o seu pagamento total. “ (CT 
37) 

 

3.2. Enquadramento jurídico  

 

A prática de retenção de um percentual dos valores devidos à contratada ao longo da 

prestação constitui uma das formas usuais de garantia para o adimplemento do contrato. 120 

O objetivo é a criação de um fundo pecuniário durante a execução do objeto, constituído por 

                                                
 

 

118 On first demand significa que se trata de uma promessa de pagamento ao primeiro pedido ou solicitação, não 

cabendo discussão sobre o descumprimento do contrato; basta a notificação do beneficiário da garantia. 
119 Circular SUSEP 477, Art. 8º. §2º:  Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento 
que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a 
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o 
respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso. 
120 “[...] entende-se possível a retenção convencional com função de garantia, legitimada pela própria autonomia 
provada, a partir do consenso inequívoco de ambos os contratantes. ” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A 
Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 
2011, p. 162 
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créditos da contratada, valores líquidos e certos, mas que deixam de ser pagos pela 

contratante.  

Conforme Caio Mario “No gênero caução ou garantia compreende-se todo negócio 

jurídico com o objetivo de fornecer ao credor uma segurança de pagamento, além daquela 

genérica situada no patrimônio do devedor.” 121 

Quando é estabelecido o mecanismo de retenção pecuniária a contratante passa a ser 

a depositária destas quantias, que pertencem, até prova em contrário, à contratada. Estes 

montantes, quando exigíveis pela contratada, constituem dívida liquida e certa da contratante, 

e devem ser restituídos à contratada.   

O fundo pecuniário é gerido pela contratante, está sob sua responsabilidade, e pode 

ser por ela utilizado em caso de necessidade de correção do objeto ou da satisfação de 

alguma obrigação acessória, frente à recusa ou impossibilidade de adimplemento pela 

contratada.  

A retenção pecuniária constitui uma garantia para uma dívida futura, ou seja, no momento 

da retenção não há ainda o inadimplemento de obrigação pela contratada. Enquanto não 

houver a caracterização do descumprimento contratual, seja por inadimplemento relativo ou 

absoluto, total ou parcial de obrigação de responsabilidade da contratada, o valor total retido 

pertence à contratada.122  

A retenção nesta situação constitui uma garantia adicional à garantia representada 

pelo patrimônio do devedor. Encontra fundamento jurídico no artigo 477: descumprido o 

contrato pela contratada, pode a contratante recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que 

a contratada satisfaça a obrigação que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. 

O mecanismo neste caso tem função conservativo-cautelar, com intuito de promover o 

cumprimento pela contratada das obrigações avençadas. No caso de exceção do contrato 

não cumprido – exceptio non adimpleti contractus – ainda que o montante retido não seja 

suficiente para cobertura do dano, o mecanismo é mais eficaz, a priori, por ser imediatamente 

executável. A execução dos bens da contratada para indenização dos valores excedentes 

pode ser feita apenas a posteriori, em prazo e condições incompatíveis com a utilidade do 

objeto pretendido no contrato.123 

Esta hipótese de retenção, segundo Raquel Salles, tem características de autotutela 

em função conservativo-cautelar. Isto porque a sua finalidade é preservar a contratante do 

possível dano futuro, ainda não ocorrido. Ao longo da execução do contrato, caso ocorra o 

                                                
 

 

121 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol III. 12a. Edição.  Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2007. P. 493   
122 Para definição do inadimplemento, vide Capítulo 4.1.2.2 
123 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 

Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p.100 
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inadimplemento de uma obrigação pela contratada, e presente a determinação expressa no 

contrato, o mecanismo pode ser usado com esta finalidade de proteger o crédito da 

contratante. 

O mecanismo de autotutela precisa ser exercido pela contratante estritamente dentro 

dos limites contratuais e dos princípios que regem a relação e as condutas entre as partes, 

para que não venha a ser desconstituído posteriormente por falta de fundamento legal ou por 

exercício abusivo dos próprios direitos.  As disposições contratuais que versam sobre as 

alternativas de uso destes recursos para ressarcimento de custos e despesas representam 

um rol taxativo, ou numerus clausus.  

Constatada a mora da contratada, é necessário verificar se o inadimplemento em tela 

dá direito à contratante de utilizar os recursos da retenção para o pagamento de multas ou 

despesas diretamente decorrentes do inadimplemento de obrigação.124  

O contrato pode ainda prever que esta retenção seja utilizada como uma pré-

indenização no caso de inadimplemento absoluto e subsequente encerramento do contrato. 

Os valores retidos podem ser utilizados se presente esta previsão em cláusula penal de 

rescisão por justa causa, destinando estes recursos para cobrir custos e despesas de 

responsabilidade da contratada (a respeito de multa e compensação vide item 4.2. - Retenção 

definitiva). 

Na hipótese de previsão expressa e dívida liquida, será possível a compensação, 

circunstância em que a natureza da retenção se modifica, deixando de ter função 

conservativo-cautelar, e passando a ter função satisfativa. 125 

Exemplos de redação:  

“Os respectivos valores retidos serão devolvidos à contratada, sem correção monetária, 
conforme previsto contratualmente, dentro de 30(trinta) dias após a data do presente termo, 
sendo descontados eventuais valores que a contratante tenha desembolsado para atender às 
obrigações não cumpridas pela contratada. ” (CT 49) 

 

“Fica expressamente acordado que se eventualmente a contratante for notificada, intimada ou 
citada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação atribuível à 

                                                
 

 

124 Para maiores detalhes sobre fundamentos necessários para estas compensações, vide Capítulo 4.2.2 
125“[...] a retenção com função satisfativa, [que] é função extraordinária da figura, dependente do prévio consenso 
de ambos os contratantes, sempre que a lei não a preveja expressamente.  Nesta, a estipulação contratual não só 
é possível, mas necessária, porque tal modalidade de retenção não se presta apenas ao fim conservativo-cautelar, 
implicando ingerência na esfera jurídica alheia para a satisfação definitiva dos interesses do credor. A possibilidade 
de retenção convencional com função satisfativa (e tanto mais a de retenção com função de garantia) é confirmada 
pela ampla admissibilidade da compensação voluntária ou convencional, que a doutrina correlaciona à liberdade 
de contratar. Nessa hipótese, o princípio da boa-fé objetiva impõe a necessidade de prévio consentimento do 
devedor, no momento da celebração do contrato ou posteriormente, de forma a evitar surpresas e 
constrangimentos, ou até mesmo o enriquecimento sem causa ou a configuração de apropriação indébita. 
Ademais, o uso do instrumento deve ser igualmente limitado e controlado[...]” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. 
A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 
2011. P 162 
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contratada originária da execução dos serviços ora contratados, seja de natureza fiscal, 
trabalhista, previdenciária, fundiária, indenizatória ou qualquer outra, assistirá à contratante o 
direito de reter, dos pagamentos devidos à contratada com base neste contrato ou da garantia 
indicada na cláusula 11, os valores estimados correspondentes às eventuais autuações, até 
que a contratada obtenha a liberação da contratante do processo. Na hipótese de condenação, 
com decisão transitada em julgado, os valores retidos se converterão, automaticamente, em 
indenizações/ressarcimentos para a contratante, sem prejuízo de outras medidas de regresso 
previstas na legislação em vigor. “ (CT 23) 

 

No primeiro exemplo, a redação deixa claro que a contratante pode compensar, 

mediante apresentação dos respectivos comprovantes, os valores que esta tiver efetivamente 

desembolsado no pagamento de obrigações que originariamente seriam da contratada. Aqui 

se enquadram os casos de obrigações trabalhistas, por exemplo, que representam obrigações 

extracontratuais que são tratadas no Capitulo 5 - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL. 

No segundo exemplo a redação traz um caráter “automático” para indenização que 

pode criar problemas; as perdas e danos decorrentes do inadimplemento de obrigação 

contratual ou extracontratual só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito 

direto e imediato do inadimplemento e, no caso de ilícitos extracontratuais, devem ser 

comprovados. 126 Caso a contratante utilize esta disposição sem demonstrar os efetivos 

prejuízos a serem compensados pode ter seu direto desconstituído em sede judicial.  

Os contratos indicam o prazo para que seja realizada a devolução destes valores pela 

contratante, e estas disposições devem ser adimplidas pela contratante. A não devolução de 

valores da contratada nos prazos avençados proporciona vantagens para a contratante, que 

usufrui da posse de numerário de outrem, mediante prejuízo à contratada. Esta conduta 

caracteriza o inadimplemento contratual pela contratante que permite à contratada opor o 

cumprimento de suas próprias obrigações127 e poderá ser reformada em sede judicial.  

Estaria também caracterizado o desvio da finalidade desta retenção; originariamente 

garantia do cumprimento do contrato pela contratada, entregue o objeto já não existe razão 

ou fundamento para a manutenção destes recursos com a contratante.128  

Em alguns casos os contratos de construção civil e obras condicionam esta devolução 

à emissão de um Termo de Aceitação Provisória de Obra (TAP), que liste as eventuais 

                                                
 

 

126 CC 2002, Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual 
127 “Para que o credor de obrigação decorrente de contrato bilateral exija o implemento da obrigação do devedor, 
necessário que comprove o cumprimento de sua respectiva parte.” Trecho do Acórdão 1.0024.09.689442-3/001 
do TJMG, publicado em 01/03/2013, referindo -se à aplicação do Art. 476 do CC. 
128 Enunciado 37 da Jornada de Direito Civil. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Justiça Federal, 11-
13 set 2012: “A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se somente 
no critério objetivo finalístico. ” No mesmo sentido: “Na aplicação de Lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela 
se dirige e às exigências do bem comum. ” LICC Art. 5º. 
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pendências que ainda serão corrigidas pela contratada (punch list), mas que não impedem o 

uso do bem pela contratante. O TAP representa um entrega parcial que libera as partes de 

algumas das obrigações contratuais, caracteriza a entrega da obra e o início do período de 

garantia. 

Sucede que a emissão desse documento e da lista de pendências que o acompanha 

são obrigações a serem desempenhadas pela própria contratante, que não pode se recusar 

a fazê-lo. Se a obra não estiver em condições de ser recebida, a contratante deve documentar 

as pendências que impedem o encerramento e definir prazo para sua solução.  

Caso a contratante não realize o ato, a devolução dos valores de retenção da 

contratada estará suspensa indefinidamente e subordinada à disposição unilateral e, nesta 

circunstância, potestativa da contratante. Como exemplo: 

 “A retenção de que trata esta cláusula será restituída à contratada após o decurso do prazo 
de 90 (noventa) dias da data de emissão do Termo de Aceitação Definitiva, sem que haja 
qualquer correção. ” (CT 49) 

 

Se a emissão do TAP é feita exclusivamente pela contratante, e não há qualquer 

disposição contratual que torne exigível esta obrigação, ela pode ser postergada 

indefinidamente. Esta redação privilegia o oportunismo e fomenta a judicialização do contrato, 

que, na falta de outra previsão contratual, seria o único meio da contratada receber de volta 

os recursos bloqueados. 

 

3.3. Proposições 

 

A garantia de fiel cumprimento do contrato deve ser determinada levando em conta a 

natureza do objeto, sua complexidade, o porte do objeto e o valor envolvido, o prazo 

necessário para a execução do objeto, e a estrutura de administração e controle da 

contratante e da contratada. 

Os contratos de duração, trato sucessivo ou prestações repetitivas, tais como 

manutenções regulares, cujo encerramento e substituição do fornecedor não representa risco 

à operação da contratante usualmente não requerem garantia de fiel cumprimento. Nesta 

categoria de contratos é comum a inserção de resilição unilateral pelas partes, mediante aviso 

prévio expresso e prazo determinado, como mecanismo de simplificação para o encerramento 

do vínculo contratual pela parte que não concorda com o prosseguimento da prestação.129 

                                                
 

 

129 Como exemplo: “Qualquer das Partes poderá rescindir o presente Contrato a qualquer momento, a título de 
conveniência, mediante o envio de um aviso por escrito à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência. ” (CT 
31) 
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Quando a contratante é o cliente final, a análise da natureza, pertinência e necessidade 

da garantia tomam importância, especialmente se pode haver dificuldade da contratante em 

substituir a contratada original ou em prosseguir por conta própria a execução específica do 

objeto.  

Caso os custos adicionais requeridos para esta substituição sejam significativos, bem 

como o risco do inadimplemento absoluto para o empreendimento ou para o investimento, é 

recomendável exigir garantia da contratada.  

Quando a contratante é empresa de tecnologia, de construção ou montagem de 

plantas industriais, e está no exercício de seu objeto social, a complexidade do objeto pode 

depender da subcontratação de serviços e fornecimentos especializados de outras empresas. 

Nesta hipótese, outros contratos empresariais estarão vinculados à contratante, em 

uma cadeia de contratos coligados, cada qual contemplando uma parte do escopo que a 

contratante se obrigou a entregar ao seu cliente. 

Embora a decisão de subcontratar e de buscar fornecedores específicos é usualmente 

resultado da ponderação entre a verticalização e especialização quando comparadas com a 

oportunidade que o mercado fornece, 130  uma única empresa, ainda que grande e 

diversificada, dificilmente disporá em seus quadros regulares de recursos para realizar todos 

os escopos técnicos de um grande empreendimento ou operação econômica. 

Na hipótese de subcontratação a contratante permanecerá responsável pela totalidade 

do escopo frente ao cliente e, consequentemente, buscará assegurar que as obrigações 

referentes à parte do objeto subcontratado sejam espelhadas, tanto quanto possível, nestes 

subcontratos.  

Nesse cenário as condições dispostas nos subcontratos devem refletir aquelas 

avençadas no contrato entre a contratante e seu cliente, e incluir as obrigações que lhe são 

exigidas, adaptadas para o escopo da subcontratação. A boa prática inclui a “migração” de 

cláusulas do contrato principal (contratante e cliente) para o contrato com o subcontratado 

(contratante e contratada), naquilo que for aplicável ao escopo da contratada, e, entre elas, 

as exigências de garantia de realização do objeto. 

Com esta “migração” a contratante pode se assegurar que suas contratadas terão as 

mesmas obrigações que lhe são demandadas por seu cliente, e responderão pelos mesmos 

descumprimentos de forma proporcional ao objeto especifico de seu contrato. 

                                                
 

 

130 Outras vantagens da contratação externa de funções não realizadas pela própria empresa contemplam maiores 
incentivos econômicos, menor burocratização e ganhos com economia de escala. Para aprofundamento sobre as 
vantagens da verticalização ou da contratação no mercado, vide WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions 
of Capitalism. Free Press. New York 1985. P. 90 
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Quando for cabível a utilização dos valores retidos pela contratante para cobrir eventuais 

prejuízos incorridos, esta terá o ônus de demonstrar uma dívida certa e líquida131. Ou seja, o 

valor retido pode ser utilizado somente na extensão dos danos efetivamente sofridos e 

demonstrados, ou no valor da(s) penalidade(s) prefixada(s) contratualmente pelas partes. 132 

Alguns contratos têm previsão de retenção pecuniária, mas oferecem alternativa para 

usos de outros instrumentos. Esta pode ser uma boa opção para cláusulas de contratos 

padrão, pois cobrirá as diversas alternativas:  

“Como garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais da contratada, a contratante 
poderá: (i) reter 5% (cinco por cento) do valor de cada medição, ou (ii) exigir que a contratada 
entregue, até a data da apresentação da primeira documentação hábil de cobrança, seguro-
garantia ou carta de fiança bancária emitidas por instituição financeira de primeira linha, de 
importância correspondente a  5%  (cinco por cento) do valor total deste contrato e validade até 
90 (noventa) dias após o término da vigência deste contrato, conforme previsto no quadro-
resumo.” (CT 49). 

 

A retenção de quantia líquida expressando um percentual do valor bruto faturado pela 

contratada tem maior impacto econômico e financeiro para a operação da contratada que o 

custo para emissão de uma carta de fiança ou de um seguro garantia, ainda que considerado 

o mesmo percentual de garantia; o cálculo efetivo do custo dependerá do tomador e do risco 

da operação considerado pelas seguradoras e bancos. 

A retenção destes montantes além dos prazos e condições contratualmente 

acordados, ou sua utilização para reembolso ou indenização de custos e responsabilidades 

sem determinação contratual específica e sem apresentação das evidências de prejuízos, fere 

o dever de prestar contas dos valores em depósito da contratada, imposto pela boa fé objetiva, 

que limita os direitos subjetivos das partes.  

Pelo exposto, na análise do caso concreto é adequado evitar demandas que apenas 

encareçam o objeto sem proporcionar uma contrapartida de valor para a proprietária ou 

contratante. Na eleição da retenção pecuniária como forma de garantia contratual é pertinente 

considerar ainda os seguintes aspectos. 

  

                                                
 

 

131 CC. Art. 821. As dividas futuras podem ser objeto de fiança; mas o fiador, neste caso, não será demandado 
senão depois que se fizer certa e liquida a obrigação do devedor. 
132 No mesmo sentido: MENDES, Maria Cristina Varalla e RODRIGUEZ, Caio Farah. Notas sobre Alocação de 
Riscos e Garantias Contratuais. In Fundamentos e Princípios dos Contratos Empresariais. Coord. Wanderley 
Fernandes. 2ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 2012 
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3.3.1. Quanto à natureza do objeto 

 

A lógica de crescimento do valor em garantia pecuniária na medida inversa da 

realização do contrato é perfeitamente compatível com a dificuldade da contratante em 

conseguir substituir a contratada quando já avançada a execução do escopo. Isto é 

relativamente comum em contratos que incluem, além dos serviços ou fornecimentos, o 

projeto de engenharia ou envolvem tecnologia da própria contratada. Dependendo do objeto 

e da tecnologia fornecida, pode ser de fato impossível para a contratante prosseguir o contrato 

com terceiros, devendo reiniciar o processo desde o começo.  

Os contratos que envolvem desenvolvimento e aplicação de tecnologia própria da 

contratada têm objetos contratuais com caraterísticas especiais, pois não raramente 

constituem um todo único e indivisível, cuja ausência de algum elemento ou a falha na 

realização de alguma fase de sua execução pode tornar o objeto inútil para a contratante.  

Isto significa que nesta natureza de contratos o objeto pode se tornar inútil caso as 

obrigações, principal e acessórias, não sejam adimplidas no prazo, na forma e local 

estabelecidos no contrato.  133  

O risco para a contratante aumenta à medida em que o contrato se aproxima da 

entrega final definitiva. Isto é relativamente comum em contrato de compra de grandes 

equipamentos de mineração, que são fabricados em outros países, sob gerenciamento e 

coordenação técnica dos detentores de tecnologia, para montagem no local. O adimplemento 

substancial da obrigação, o cumprimento de 98% do objeto contratado pode não ser 

suficiente; apenas a entrega total e perfeita conforme determinado no contrato será útil para 

a contratante. 134  

Nestes casos além da garantia de adimplemento ser muito relevante, é usual o 

estabelecimento de um pagamento em percentual significativo nos eventos de início de 

funcionamento, operação assistida, ou testes de desempenho. 

                                                
 

 

133 CC Art. 394: 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 convenção estabelecer. 
134 Estes seriam casos de contratos cujo objeto foi significantemente adimplido, mas o que falta é essencial, 
imprescindível, e para os quais não seria cabível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. Esta Teoria 
propõe a avaliação da gravidade do inadimplemento antes da consideração de inadimplemento absoluto e da 
decisão de resolução do contrato. De inspiração anglo-saxônica, e presente em diversas codificações, a Teoria do 
Adimplemento Substancial não é mencionada em nosso arcabouço jurídico. Sua aplicação nas cortes é tímida e 
normalmente vincula apenas ao aspecto quantitativo da obrigação principal. Conforme Gustavo Tepedino, a 
análise qualitativa do adimplemento substancial seria “[...] imprescindível para saber se o cumprimento não integral 
ou imperfeito alcançou ou não a função que deveria ser desempenhada pelo negócio jurídico em concreto. “ 

TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 
antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma. P. 18 e ss  
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Caso a opção de garantia seja a retenção, é necessário considerar que ela estará 

bastante enfraquecida no início da execução do objeto, quando os primeiros faturamentos são 

usualmente de baixo valor. Na garantia dada através de carta de fiança ou de seguro garantia, 

ao contrário da retenção pecuniária, o valor garantido é o mesmo desde o início.  

Para subcontratos esta alternativa pode ser uma boa solução. Empresas de menor 

porte podem ter dificuldades em obter seguros ou fianças em valores e condições 

satisfatórias, e a alternativa da retenção pecuniária é simples de operar e não envolve 

terceiros. 

Há situações para as quais a alternativa de retenção pecuniária pode não ser a melhor 

alternativa. No caso de contratos de manutenção continuada de plantas industriais, por 

exemplo, a lógica da retenção cumulativa pode configurar excesso; o objeto está sendo feito 

e entregue a cada manutenção realizada e aceita; o crescimento do valor ao longo do tempo 

tem como base atividades que foram há muito realizadas, entregues e que até já tiveram 

expirado seu prazo de garantia técnica.  

Por outro lado, se o risco de danos aos equipamentos é alto, é vantajoso que a 

garantia, desde o início, tenha valor compatível com o risco assumido pela contratante. 

Conforme o caso concreto, é interessante a avaliação pela contratante do emprego de outro 

tipo de garantia, como a fiança ou o seguro garantia, que podem ser solicitados desde o início 

com a cobertura no valor desejado. 

 

3.3.2. Quanto à questão fiscal 

 

A garantia através de retenção pecuniária está ancorada em uma prestação já 

realizada pela contratada; o fato gerador do valor retido já aconteceu: o serviço ou 

fornecimento foi realizado em 100% na etapa em questão, porém a contratada receberá, por 

exemplo, apenas 90% do valor.  

Isto significa que para todos os fins fiscais e tributários a atividade econômica foi 

realizada. Os documentos e declarações fiscais aplicáveis ao tipo do objeto contemplarão a 

realização da totalidade do serviço ou fornecimento no período, independente da condição de 

pagamento. Em outras palavras, o faturamento pertinente deverá expressar a totalidade dos 

serviços ou fornecimentos, e os impostos aplicáveis serão calculados e recolhidos com base 

no que foi efetivamente realizado. 

Trata-se, portanto, de uma retenção exclusivamente financeira; o montante a reter 

deve ser calculado aplicando-se o percentual convencionado sobre o valor total do evento ou 

da medição mensal, e a quantia resultante será descontada do valor liquido que a contratante 

deve pagar à contratada. 
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Da condição exclusivamente financeira do mecanismo, que difere do tratamento 

contábil e fiscal, deriva a necessidade de um acompanhamento pormenorizado ao longo da 

execução do contrato do volume realizado, faturado e recebido, em controles individualizados, 

distintos do registro regular das obrigações fiscais e tributárias. 

No âmbito interno das empresas, o acompanhamento envolve diferentes setores, 

incluindo, no mínimo, as áreas de gestão dos contratos, de execução das obras, o setor 

financeiro e o setor fiscal. A falta de sintonia entre estes departamentos ou funções ao longo 

da execução do contrato certamente criará distorções na contabilidade ou área financeira da 

contratada ou da contratante, com dificuldades para devolver os valores retidos, risco de 

fiscalizações e multas por parte das autoridades competentes. 

É comum a dificuldade das partes em manter registros financeiros confiáveis relativos 

à retenções de projetos de longa duração.  

 

3.3.3. Quanto à responsabilização da Contratante. 

 

Uma vez que tais valores são retidos em garantia, ao final do contrato, em princípio, a 

contratante é obrigada a devolver a totalidade do montante retido.  Cumpridas as obrigações, 

a contratada tem direito a receber a totalidade dos valores subtraídos dos pagamentos 

mensais. 

Este é o pressuposto: os valores serão devolvidos. As hipóteses de não devolução ou 

devolução parcial devem estar claramente determinadas no contrato em relação à sua 

natureza, e cabe à contratante o ônus de demonstrar que tais situações, despesas ou 

prejuízos realmente ocorreram, e estão enquadradas nas hipóteses previstas no contrato. 

É conveniente que a contratante notifique previamente à contratada a aplicação de 

qualquer desconto, indicando o motivo e a cláusula contratual que permite esta operação, 

dando um prazo à contratada para que esta possa adimplir ou defender-se, quando aplicável. 

O procedimento formaliza previamente a intenção da contratante, exige um enquadramento 

técnico do fato, envolve diferentes departamentos ou pessoas da contratante e contratada, e 

permite uma avalição mais criteriosa da aplicação das penalidade, evitando oportunismos.  

Para que eventual indenização via compensação entre os valores retidos e os custos 

incorridos pela contratante possa ser defendida em juízo, a contratante deverá tornar líquida 

e exigível a dívida da contratada, apresentando relatório detalhado das despesas, com os 

comprovantes aplicáveis. Ou seja, sem a devida previsão e comprovação a possível dívida 

da contratada é ilíquida e não pode ser compensada. 

Exemplo 1:  

“ 7.1 Como garantia do, e a fim de assegurar o fiel cumprimento das suas obrigações 
decorrentes do, presente Contrato, a Contratada, por este ato, autoriza a Contratante a 
proceder à retenção, sem quaisquer juros, de 10% do valor de quaisquer faturas emitidas no 
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âmbito do presente contrato (Retenção ou Garantia de Cumprimento). Os valores objeto da 
Retenção deverão ser restituídos à Contratada, sem quaisquer juros, e descontadas quaisquer 
deduções a quer a Contratante tenha direito de acordo com a Cláusula 7.2 abaixo, da seguinte 
forma (a) 50% do valor total da Retenção deverá ser restituído na data de conclusão do último 
marco crítico ou, na falta deste, na data de conclusão dos serviços, excluído o período de 
garantia e (b) o restante somente após o término do Período de Garantia. “(CT 02) 

 

Exemplo 2: 

“Como garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a contratada caucionará 
junto à contratante, durante toda a vigência contratual a importância correspondente a 5% do 
valor total estimado deste contrato, a qual, caso executada nos termos deste contrato, será 
restituída até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura pelas partes do Termo de 
Encerramento Contratual.  
(...) 
Sem prejuízo da apresentação da garantia acima, a contratante poderá reter qualquer 
pagamento devido à contratada para garantia de pagamento de eventuais multas e 
indenizações eventualmente devidas pela contratada, inclusive indenizações por perda e 
extravio de materiais. “ (CT 13) 

 

Exemplo 3: 

"8.1. Para garantia dos serviços contratados, cobertura de eventuais multas, indenizações, 
ressarcimentos, despesas para refazimentos de serviços, ações judiciais e de outros débitos 
da contratada, a contratante, sem caráter limitado do que mais lhe possa caber, reterá da 
contratada 5% (cinco por cento) do valor de cada fatura. 
8.2. As importâncias retidas pela contratante não sofrerão correções e serão devolvidas, após 
a conclusão dos serviços, mediante a habilitação dos seguintes itens: 
a) assinatura do “termo de encerramento contratual”; 
b) aceitação dos serviços pela contratante, conforme “cláusula décima” do presente contrato; 
e 
c) mediante a entrega, pela contratada, dos comprovantes de regularidade de situação no 
INSS, FGTS, bem como os demais encargos, tributos, contribuições e obrigações fiscais de 
responsabilidade da contratada referente aos serviços por ela executados. 
d) entrega de todas as documentações previstas no Anexo I, na periodicidade contida no 
mesmo. 
8.3. a contratante terá um prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da habilitação relacionada 
no item “8.2” acima, para a devolução das importâncias retidas à contratada." (CT 18) 

 

Exemplo 4: 

“Os valores das retenções realizadas só serão devolvidos à subempreiteira após a conclusão 
final do serviço contratado devidamente aprovado, recebido e aceito pelo proprietário da obra. 
” (CT 48). 

 

No primeiro exemplo além da retenção por um período que supera a execução 

contratual a abrange também o prazo de garantia, que em contratos desta natureza costuma 

ser de um a dois anos, a data de devolução dos montantes é incerta. A data de conclusão do 

último marco crítico ou da conclusão dos serviços dependem de aceitação expressa da 

contratante, e podem não ser alcançados, seja por falhas da contratada ou por fatores fora do 

domínio dela, ou por recusa imotivada da contratante. Consequentemente o período de 

garantia não se inicia e também fica indeterminada a data para devolução dos restantes 50%.  



 
65 

 

 

Esta situação favorece desmedidamente a postergação da obrigação de devolução 

destes recursos e pode ser de difícil defesa em juízo. 

No segundo exemplo, além da dependência de ação da contratante para receber de 

volta os recursos que são seus por direito, a contratada enfrenta a possibilidade de retenção 

de “qualquer” pagamento, por qualquer motivo, que, a critério da contratante, seja justificável. 

Caso exercido o direito pela contratante na extensão que os termos propostos sugerem, será 

tormentoso encontrar fundamento jurídico para esta conduta. 

No terceiro exemplo a contratante demonstra sua preocupação com assinatura de 

termo de encerramento contratual pela contratada no qual, usualmente, esta dará quitação 

em relação aos valores pagos pela contratante pelos serviços e fornecimentos realizados. 

Sucede que se não há inadimplementos, a retenção precisa ser devolvida e a credora é a 

contratada, que não pode dar quitação geral sem excetuar estes valores.   

O quarto exemplo traz um terceiro ao contrato, o proprietário da obra, que não participa 

da avença, mas teria o poder de determinar se o serviço ou fornecimento foi ou não aceito. 

Entretanto, o ônus deveria caber exclusivamente à contratante, com quem o proprietário tem 

contrato; a gestão da contratada deveria ser de responsabilidade exclusiva da contratante.  

A redação das cláusulas exemplificadas cria situações complicadas que podem levar 

a contratante ao exercício abusivo de seus direitos ou à compensação indevida de valores 

ilíquidos com o crédito da contratada.  

  

3.3.4. Atualização dos valores retidos 

 

Uma questão que pode ser arguida na retenção pecuniária em garantia é se o valor 

retido deve ser corrigido. De um lado, a contratante teve o benefício da utilização dos valores 

deixados à sua guarda; de outro, a contratada, apesar de realizar e entregar cada uma das 

etapas acordadas, não teve acesso à totalidade da remuneração correspondente.  

As quantias que ficam com a contratante durante um longo período sofrem a 

desvalorização regular frente às taxas de inflação, e não recebem a remuneração de capital, 

o que leva a supor que esta prática deveria contemplar ao menos a atualização financeira 

destes valores desde a retenção até o efetivo crédito à contratada. 

Os valores monetários têm um custo de oportunidade no sistema econômico, e a 

devolução do valor nominal retido pela contratante, não atualizado, representará uma 

transferência adicional de receita da contratada para a contratante. 

 Considerando o princípio da liberdade de contratar e da autonomia privada destes 

contratos nada há que impeça acordo entre as partes para qualquer das duas opções: 

retenção pelo valor nominal com devolução também pelo valor nominal, independentemente 
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do prazo para o retorno destes recursos para a contratada, ou retenção pelo valor nominal, e 

correção monetária ou juros incidentes sobre o saldo efetivo até sua efetiva devolução. 

Se acordada devolução pelo valor nominal, há um custo adicional para a contratada e 

é razoável supor que o valor esteja considerado em sua precificação, majorando o valor do 

objeto desejado pela contratante. 

Em que pese a condição econômica do ativo da contratada e sua implicação no preço, 

são raros os casos em que esta remuneração do capital retido é prevista135. Usualmente as 

disposições a respeito nada mencionam e quando o fazem é para negar a atualização 

monetária.  

É interessante avaliar o impacto do custo adicional no preço pago pela contratante e 

no valor final do objeto. Talvez seja mais proveitoso para a contratante tratar a retenção 

pecuniária apenas para o fim a que se destina, evitando acréscimos financeiros 

desnecessários e que não agregam valor à operação. 

A atualização monetária e a eventual remuneração do capital da contratada tem um 

outro impacto colateral desejável que é desestimular a retenção aleatória e prolongada da 

devolução destes valores, que vai ao encontro da boa-fé objetiva e da colaboração das partes 

necessária ao adimplemento do contrato.  

 

4. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL 

 

A retenção pecuniária pode ser um importante instrumento para promover o 

cumprimento do contrato pelas contratantes.136 Neste racional a retenção visa atingir o 

inadimplemento de obrigações ao longo da execução do contrato, e pode ser aplicada à 

obrigação principal ou às obrigações acessórias.137  

A retenção de valores nesta hipótese tem como fato gerador o inadimplemento de uma 

ou mais obrigações contratuais e constitui resposta da contratante expressa no direito de 

suspensão e glosa de montantes devidos. 

Também na administração pública a retenção de valores devidos, com efeito financeiro 

no contrato, pode ser feita sob a forma de suspensão temporária de pagamento até que seja 

adimplida uma obrigação específica, ou pode ter caráter de perda definitiva das quantias 

                                                
 

 

135 Apenas cerca de 10% dos contratos pesquisados que solicitam garantia através de retenção pecuniária 
especificam a atualização monetária dos valores retidos.  
136 “Especificamente nos contratos, a pena privada desenvolveu-se em ordem a atuar como mecanismo de 

estímulo ao adimplemento. A cláusula penal constituiu-se no instrumento mais adequado para este fim. “ 
RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Função, Natureza e modificação da clausula penal no direito civil brasileiro. 
Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2006. P. 274 
137 Para aprofundar natureza das obrigações contratuais: PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição 
Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003  
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glosadas. Em sua feição de retenção definitiva, a glosa de valores é o meio empregado 

usualmente no caso da aplicação de multas e indenizações prefixadas. 138 Nos contratos 

interempresariais são encontradas estas duas hipóteses. 

Em qualquer dos casos, para aplicação do mecanismo é necessária a caracterização 

da mora da parte, e a previsão expressa e específica das hipóteses de suspensão, retenção 

e compensação no contrato.  

Dependendo da natureza do inadimplemento e do desenho contratual, caracterizada 

a mora, a contratada pode adimplir a obrigação, recebendo os valores suspensos, ou pagar 

a penalidade e prosseguir na execução regular do contato. 139  

Caraterizado o inadimplemento absoluto total ou parcial,140 as multas adquirem caráter 

indenizatório e podem levar ao encerramento do contrato. 

O presente capítulo analisa a suspensão temporária de valores e a retenção definitiva 

por descumprimento de obrigação contratualmente convencionada.  

  

                                                
 

 

138 Como referência:  TCU - Acórdão nº 3.114/2010 –Recurso de Reconsideração. Segunda Câmara. Disponível 
em: https://contas.tcu.gov.br/etcu/AcompanharProcesso?p1=17320&p2=2000&p3=5. Acesso em 13.06.2017.  
139 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014  
140 Vide Item  4.1.2.2 - Mora e Inadimplemento relativo e absoluto à frente. 
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4.1. Suspensão temporária para adimplemento de obrigação específica 

 

4.1.1. Práticas usuais 

 

A suspensão do pagamento ou de parte dele é utilizada na prática como instrumento 

de incentivo e pressão para que a contratada cumpra suas obrigações, e constitui mecanismo 

eficiente para a tutela dos interesses da contratante, desde que expressamente determinada 

no contrato e aplicada de forma compatível e proporcional à obrigação inadimplida. 

A suspensão tem caráter temporário; a contratada tem uma obrigação específica de 

dar, fazer ou não fazer que deve ser cumprida para que ela possa exercer seu direito de 

receber valores relativos aos serviços e fornecimentos já realizados e entregues.141 

Nesta hipótese, o pagamento pela contratante ficará subordinado ao cumprimento de 

determinada obrigação. Enquanto o adimplemento desta obrigação não ocorrer, a 

exigibilidade do crédito pela contratada está suspensa. A conduta tem respaldo no Artigo 477 

do Código Civil, que versa sobre a exceção do contrato não cumprido, e permite a recusa da 

contratante no cumprimento de sua obrigação de pagamento.  

 A prática pode ser aplicada em diferentes circunstâncias e obrigações da contratada, 

como a comprovação de adimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, de saúde 

e segurança, a correção de serviços imperfeitos, a renovação de seguros e garantias, entre 

outras.  

A suspensão de pagamento é usada independentemente do recurso à garantia 

contratual de cumprimento da obrigação principal, tratada no Capítulo 3 -  RETENÇÃO COMO 

GARANTIA DO CONTRATO retro, e é aplicável com mais frequência às obrigações 

acessórias. 

Encontrada em cerca de 75% dos contratos pesquisados, a modalidade que exige a 

comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias se exprime 

como abaixo:  

“Quando aplicável, o pagamento das faturas fica condicionado à apresentação, pela 
Contratada, da Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, devidamente quitada, da 

                                                
 

 

141 A autotutela neste caso fundamenta-se na exceção do contrato não cumprido, expresso no Código Civil,  Art. 
476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o 
implemento da do outro; e Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes 
diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode 
a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia 

bastante de satisfazê-la.   
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respectiva folha de pagamento da mão-de-obra colocada à disposição da Contratante, do 
comprovante de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e do 
Relatório SEFIP, bem como da Certidão de Opção pelo SIMPLES, emitida pela SRF, quando 
for o caso.” (CT 10) 

Ou 

“A contratante apenas efetuará os pagamentos das notas fiscais dos serviços executados no 
canteiro de obras, referentes às medições por ela aprovadas e liberadas, após o recebimento 
de cópias dos documentos abaixo relacionados, todos relativos ao período da competência da 
execução dos serviços. ” (CT 20) 

Ou 

 “Para a liberação de cada pagamento, a contratada deverá apresentar no escritório da 
contratante todos os documentos a seguir relacionados até a data prevista na cláusula 1.2 
acima. ” (CT 45) 

Ou 

“Não sendo apresentados os comprovantes dos recolhimentos de que tratam as cláusulas 3.6 
e 3.7, a Compradora poderá adotar uma das seguintes medidas, a seu exclusivo critério: 
(a) reter o pagamento devido pela prestação dos Serviços ou pelo fornecimento das 
Mercadorias até que a Vendedora apresente tais comprovantes.  
(b) reter o pagamento devido pela prestação dos Serviços ou pelo fornecimento das 
Mercadorias, destinando-os, por conta e ordem da Vendedora, à realização dos recolhimentos 
aqui previstos que estiverem em atraso (...)” (CT 39) 

 

 

Na maioria dos casos há forte vínculo entre a suspensão em si e a obrigação 

concernente, como é o caso nos exemplos acima da não apresentação das guias de 

recolhimento dos impostos relativos ao mês anterior, no momento da entrega da Nota Fiscal 

que expressa o faturamento aprovado para o mesmo período. Outro exemplo: 

“Deverá entregar à contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura 
deste contrato, cópia autenticada da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, 
devidamente recolhida, sob pena de retenção de pagamento, sendo que no momento do efetivo 
pagamento não haverá acréscimo de quaisquer juros de mora ou correção monetária. “ (CT 10) 

 

Mas nem sempre o vínculo é tão direto. São encontradas disposições que garantem à 

contratante a suspensão de todos os pagamentos no caso de descumprimento de 

determinada obrigação acessória, como abaixo. 

“Se durante a vigência deste contrato a carta de fiança perder sua validade e a contratada (i) 
não apresentar nova carta de fiança ou (ii) apresentar carta de fiança em desconformidade com 
os termos desta cláusula, a contratante poderá reter 100% (cem por cento) dos pagamentos 
devidos à contratada em decorrência da execução dos serviços até que a contratada apresente 
carta de fiança nos termos desta cláusula. Os valores retidos serão restituídos à contratada tão 
logo a contratante tenha recebido uma nova carta de fiança, sem qualquer acréscimo aos 
valores retidos. “(CT 34) 

 

O mecanismo é também utilizado no caso de obrigações de saúde ocupacional, 

medicina e segurança, como segue:  
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“Sempre que legalmente exigível, em função da natureza dos serviços contratados, a 
contratante entregará à contratada o Laudo Técnico de Condições Ambientais no Trabalho 
relativo ao local onde serão prestados os serviços. A contratada, com base em tal documento 
e em outras informações sobre riscos ambientais que porventura solicitar à contratante, 
elaborará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o Programa de Gerenciamento de 
Riscos Ocupacionais, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário de seus empregados lotados na contratante. (...) Cópias dos 
mencionados documentos serão entregues à contratante junto com os documentos de 
cobrança relativos ao primeiro mês de prestação de serviços, sob pena de retenção do 
respectivo pagamento. “(CT 33) 

 

E caso a contratada não cumpra com os registros e garantias técnicas dos serviços e 

fornecimentos, ou o objeto necessite de reparos: 

Na hipótese dos Serviços não serem executados de acordo com as especificações, prazos e 
condições acordadas, os respectivos pagamentos serão suspensos até que a contratada 
execute as necessárias correções. (CT 36) 

 Ou 

 “Extinto por qualquer forma este contrato, serão deduzidos do pagamento devido pela 
compradora à vendedora por serviços e/ou mercadorias contratados, se necessários, e a 
exclusivo critério da Compradora: (a) mão de obra, materiais e demais gastos para correção 
dos Serviços e/ou Mercadorias não aceitos; (...) “ (CT 39) 

Ou 

“Deverá entregar à contratante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da assinatura 
deste contrato, cópia autenticada da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, 
devidamente recolhida, sob pena de retenção de pagamento, sendo que no momento do efetivo 
pagamento não haverá acréscimo de quaisquer juros de mora ou correção monetária; (...) “(CT 
64) 

 

Se por um lado o mecanismo pode ser bastante eficiente, por impor um ritmo regular 

no cumprimento dos deveres pelo contratado, o exercício da suspensão parcial ou total dos 

pagamentos sem caracterização contratual clara do inadimplemento ocorrido pode levar a 

situações incompatíveis como o bom andamento do contrato, e sujeitas a revisão posterior 

pelos tribunais, incluindo eventual indenização pelas perdas e danos causados.142 

 

4.1.2. Enquadramento jurídico 

 

As partes podem convencionar a suspensão temporária de pagamento ou parte dele 

como meio de garantia adicional, em acréscimo à garantia de cumprimento do contrato tratada 

                                                
 

 

142 “A exceção, consoante a melhor doutrina, não pode "ser levada ao extremo de acobertar o descumprimento 
sob invocação de haver o outro deixado de executar parte mínima ou irrelevante da que é a seu cargo". - STJ 
Recurso Especial 883.990 - (2006/0159555-1) RJ. Relator Min Fernando Gonçalves 
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no Capítulo 3 - RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO, e usualmente o fazem com 

o objetivo de assegurar o adimplemento de alguma obrigação acessória. 

A suspensão é o mecanismo mais utilizado para os casos de inadimplemento relativo, 

mora ou inadimplemento das obrigações acessórias. 

Esta convenção visa reduzir o risco de inadimplemento e evitar que sua materialização 

leve a medidas mais drásticas que possam culminar com o encerramento do contrato. Não há 

ainda propriamente um dano, mas apenas uma ameaça ao objeto ou à contratante e a 

suspensão temporária de valores representa uma medida intermediária, menos gravosa, que 

tem a finalidade de induzir a contratada ao cumprimento das obrigações contratuais.143 

Como mencionado, trata-se de condição que retira a exigibilidade do direito da 

contratada em receber seu pagamento ou parte dele na hipótese de pendência do 

adimplemento de determinada obrigação contratual. Embora a contratada tenha a expectativa 

do direito de receber os montantes relativos aos serviços ou fornecimentos realizados, este 

direito fica suspenso, pelo prazo em que durar este inadimplemento. A contratada, como 

credora, não tem o direito de receber o pagamento, nem tampouco a contratante tem a 

obrigação de fazê-lo.  

Adimplida a obrigação pela contratada, a contratante passa imediatamente a ter a 

obrigação de pagar os valores anteriormente suspensos. Ou seja, a contratante terá o direito 

de adiar o pagamento do crédito da contratada apenas enquanto esta não adimplir a obrigação 

específica conforme determinada no contrato. 

Existem várias circunstâncias em que estes mecanismos são utilizados. Em uma de 

suas aplicações mais corriqueiras, a contratante exige que sejam apresentadas juntamente 

com a documentação de cobrança as comprovações de recolhimento dos tributos, 

contribuições sociais e previdenciárias aplicáveis ao objeto, referentes ao mês anterior. 

Caso a contratada não entregue esta documentação, a contratante oporá uma 

exceção dilatória ao pagamento devido, por exceção do contrato (ou parte dele) não cumprido. 

Frente à ausência da apresentação pela contratada da documentação determinada em 

contrato, fica criado um obstáculo transitório ao direito da contratada credora em receber o 

                                                
 

 

143 No sentido da utilidade deste remédio: “Não há dúvida de que o pressuposto expresso da norma, repetida de 

forma particular na disciplina de diversos contratos específicos (e.g., arts. 495 e 590), consiste na diminuição 
superveniente no patrimônio de uma das partes. Cumpre, todavia, assegurar, por analogia, idêntico efeito também 
a outras situações de elevada probabilidade de inadimplemento. Tal construção parece oferecer, diferentemente 
da usual assimilação com o inadimplemento – denunciada já na terminologia anticipated breach of contract -, a 
genuína vantagem de substituir o exercício do direito de resolução (consequência do inadimplemento) por um 
remédio menos drástico, e mais compatível com a situação de incerteza que ainda pende sobre o cumprimento da 
prestação no  termo  futuro,  autorizando  o  contratante  tão-somente  recusar-se  à prestação que lhe incumbe, 
até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la” SCHREIBER, Anderson. A 
tríplice transformação do adimplemento. Revista Trimestral de Direito Civil, vol. 32 out/dez 2007 p. 12 e 13. 
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valor da prestação efetivamente realizada, que persistirá até o cumprimento pela contratada 

de sua obrigação acessória. 144 

Como detalhado abaixo, as hipóteses de suspensão do pagamento devem estar 

claramente identificadas no contrato, para que seja possível a caraterização da mora, o 

cumprimento da condição pela contratada, e o retorno das partes à posição contratual de 

equilíbrio econômico financeiro. 

 

4.1.2.1. Obrigações principais e acessórias 

Para a dosimetria e aplicação exitosa do mecanismo, é fundamental a compreensão 

da categoria e importância da obrigação inadimplida no contexto do objeto contratual. 

As relações bilaterais destes contratos são complexas por incluírem uma série de 

deveres entre as partes;145 não se trata da realização de um único feito e do recebimento da 

correspondente remuneração. Cada parte deve cumprir aquele conjunto de obrigações que 

lhe concernem, que estão interligadas, no prazo e condição determinada, para o bom 

desenvolvimento do objeto contratado.146 

Esta complexidade contempla, além dos direitos e deveres principais, outros deveres, 

ditos secundários, assessórios e laterais, que podem, segundo a classificação feita por Carlos 

Alberto Mota Pinto, ser classificados em três categorias.147 

A primeira, por ele denominada “deveres secundários com prestação autônoma”, 

engloba as obrigações que substituem a obrigação original, tais como a indenização por 

perdas e danos por inadimplemento culposo do devedor; ou coexistem com a obrigação 

principal como, por exemplo, a mora no caso do descumprimento parcial ou defeituoso da 

obrigação principal; 

A segunda, “deveres secundários acessórios da prestação principal” inclui as 

obrigações vinculadas à obrigação principal e dirigidas para sua realização, mas dela 

                                                
 

 

144 “As exceções materiais são divididas [...] em peremptórias e dilatórias: as primeiras opõem um obstáculo 
permanente e definitivo ao direito do adversário, as segundas representam um ataque (lateral ou de flanco, como 
em todas as exceções) transitório ao referido direito. ” PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. 

Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P.361 
145 “De fato cada negócio jurídico é particularizado pela existência de um complexo de deveres e interesses: i) há 
deveres de prestação, principiais e secundários; (ii) há deveres anexos e instrumentais aos deveres de prestação; 
e (iii) há deveres de proteção contra danos que poderiam advir do negócio jurídico. ” MARTINS-COSTA, Judith. A 

boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 220 e seguintes. 
146 “Não se deve, por isso mesmo, encarara relação contratual como a estéril junção de dois momentos estáticos 
– o nascimento e o adimplemento da obrigação -, senão como um contínuo, dinâmico e fluido, em que ao lado dos 
deveres principais e secundários de prestação atuam outros elementos, com os deveres laterais. ” FURTADO, 

Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014. P. 9. 
147 PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P. 337 e 
seguintes. 
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distintas, tais como o dever de aquisição de materiais, o transporte, a execução de testes, e 

entrega de “Data Book” ao final do contrato, entre outras, que serão aqui referidas como 

obrigações acessórias.  

E a última contempla os deveres de proteção, de conduta ou de diligência que não têm 

como objetivo o cumprimento das obrigações contratuais em si, mas que têm função auxiliar 

na proteção dos interesses pessoais e patrimoniais envolvidos, e que podem ser afetados na 

execução do contrato, denominados aqui em conjunto como deveres laterais.  

Os deveres laterais têm como principal alicerce o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422), 

a qual pode ser encontrada também em outras disposições no Código Civil, tais como os Art. 

765 e 1.741 do CC. 148  Os deveres laterais devem estar presentes antes, durante e após o 

encerramento do contrato, pois sobrevivem a ele.  

Estes deveres laterais determinam as condutas que devem guardar os contratantes 

no contrato, e podem variar em função das circunstâncias concretas específicas. No âmbito 

dos contratos empresariais são absolutamente desejáveis o espirito de colaboração, de 

lealdade, o dever de informação e de cuidado mútuo para o tratamento de eventuais desvios 

e questões supervenientes, que possibilitarão às partes chegar ao encerramento da 

prestação, com a entrega do objeto contratado.149 

Por força dos deveres laterais as contratantes tem compromissos similares: a 

contratada deve executar suas obrigações de maneira a mais proveitosa possível para a 

contratante, e a contratante deve, não apenas evitar empecilhos, mas contribuir com o que 

for possível que a contratada cumpra a prestação avençada.  

Os deveres laterais ganham especial importância em função da complexidade destes 

contratos, de sua realização diferida no tempo, da interdependência de atividades da 

contratante e da contratada; são essenciais para o atingimento do fim contratual. 150 

                                                
 

 

148 No mesmo sentido: “A própria noção de obrigação, identificada com um vínculo de submissão do devedor ao 
credor, vem sendo, gradativamente, abandonada em favor do conceito mais equilibrado de relação obrigacional, 
composta por direitos e deveres recíprocos, dirigidos a um escopo comum. “ TEPEDINO, Gustavo. A tríplice 
transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento antecipado e outras figuras. Revista 
Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: Padma. P. 8 e 9 
149 “[...]impõem-se a cada parte [...] o dever de omitir comportamentos susceptíveis de prejudicar o fim do contrato.” 

PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003 – (Definição de 
obrigações contratuais secundárias, laterais e potestativas).p. 354; No mesmo sentido: “Estes deveres de 
colaboração e cooperação são frutos da incidência do princípio da boa-fé objetiva no direito civil e, mais 
especificamente na seara contratual, vem a ser classificados como deveres laterais.” FURTADO, Gabriel Rocha. 

Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014, p. 62 e ss. 
150 Judith Martins Costa distingue deveres anexos ou instrumentais dos deveres de proteção ou laterais, em função 

dos últimos estarem voltado à tutela do interesse do outro, fundamentando, entretanto, as duas categorias na boa-
fé objetiva. MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015.P. 222 e seguintes.   
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As condutas que desrespeitam estes deveres trazem risco direto e importante à 

consecução do objeto contratual, e podem acarretar a responsabilização civil do sujeito da 

obrigação, que terá violado o contrato, independentemente de qualquer previsão expressa 

desta violação.  

Os deveres laterais atendem aos princípios constitucionais, são cogentes e superam 

eventuais disposições convencionais cuja redação busque assegurar exercício abusivo de 

direitos. A conduta das partes deve espelhar a legítima expectativa que os contratantes têm 

um do outro, na colaboração mútua para que o contrato chegue a bom termo.  

Em recente decisão o STJ confirma o direito à resilição unilateral antecipada, 

expressamente previsto no contrato, mas condena a contratante a indenizar a contratada, em 

função de seu comportamento contraditório frente à justa expectativa da contratada. Especial 

relevância o trecho abaixo desta decisão: 

(...) 
4. A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por 
qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir 
unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com 
resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte 
que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações 
contratuais.  
5. Efetivamente, a possibilidade de denúncia "por qualquer das partes" gera uma falsa simetria 
entre os contratantes, um sinalagma cuja distribuição obrigacional é apenas aparente. Para se 
verificar a equidade derivada da cláusula, na verdade, devem ser investigadas as 
consequências da rescisão desmotivada do contrato, e, assim, descortina-se a falácia de se 

afirmar que a resilição unilateral era garantia recíproca na avença.151 
  

Desta forma, na análise dos fatos concretos, independentemente das determinações 

contratuais, o descumprimento destes deveres laterais tem sido identificado nas cortes como 

elemento fundamentador das decisões judiciais 152 

A violação de um dever lateral pode constituir fato que leve à resolução do contrato 

por justa causa, da mesma forma que a violação a uma obrigação principal levaria. 153 

                                                
 

 

151 STJ Recurso Especial Nº 1.555.202 - SP (2014/0345696-6). Ementa: Responsabilidade Civil. Cláusula 
contratual. Resilição unilateral. Denúncia imotivada. Vultosos investimentos para realização da atividade. Dano 
injusto. Boa-fé objetiva. Fins social e econômico. Ofensa aos bons costumes. Art. 473, Parágrafo único do 
CC/2002. Perdas e danos devidos. Lucros cessantes afastados 
152 Como exemplo: “A cláusula que assegura ao banco destinatário do serviço de vigilância apropriar-se, ao seu 
exclusivo talante, de valores nele depositados em "conta garantia" da prestadora de serviços, vinculada ao 
contrato, com o fito de ressarcir-se de prejuízos decorrentes de ações criminosas não obstadas pela vigilância, 
redundantes em subtração de valores, afronta normas de ordem pública contidas nos arts. 5º, XXXV e LV, da 
Constituição Federal, e 115 e 116, do Código Civil. Nulidade declarada. ”  BRASIL, Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios. 4ª Turma Cível. Acórdão nº 103358 do Processo nº APC 4679497. Parte da Ementa   
153 Carlos Alberto Mota Pinto afirma que a infração culposa dos deveres laterais “[...] por qualquer dos sujeitos da 
obrigação, [acarreta] responsabilidade civil com fundamento em violação do contrato, [...] dando à outra parte, sob 
certas circunstâncias, o direito de resolução, tal como se se tratasse do não cumprimento culposo do dever de 
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Considerado o exposto, o inadimplemento da parte devedora deve ser qualificado 

quanto à natureza da obrigação descumprida e ao fato gerador do descumprimento, em 

processo que leve em conta os deveres laterais de ambas as partes e seu compromisso com 

o objeto do contrato.  

Como exemplo, segue abaixo opção da contratante quanto à condição para resolução 

do contrato por inadimplemento absoluto parcial ou total: 

“As partes poderão considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, 
independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à  
parte  contrária  qualquer reclamação ou indenização, nos seguintes casos:  
(...)  
Caso a contratante não se utilize do direito de rescindir o contrato nos termos desta cláusula, 
poderá, a seu exclusivo critério, suspender a execução do mesmo, ou sustar os pagamentos   
seguintes, até   que   a   contratada   cumpra integralmente a condição contratual infringida. 
Durante esse período ficarão suspensos todos os pagamentos devidos. ” (CT 49) 

 

Por outro lado, a caraterização dos descumprimentos, em função da complexidade 

das obrigações contratuais e da identificação das obrigações principais e das acessórias, não 

é tarefa simples. Os limites obrigacionais em um objeto complexo, com várias entregas 

diferidas ao longo do prazo contratual, com pagamentos vinculados à eventos específicos, e 

sujeito à diferentes testes e aprovações nem sempre possibilita uma clara distinção.  

É comum a existência de obrigações acessórias que podem, se descumpridas, 

comprometer o recebimento da obrigação principal pela contratante. 

Esta condição intrínseca ao negócio recomenda a avaliação criteriosa da situação 

concreta para estabelecer a dosimetria apropriada da penalidade a ser aplicada em cada 

caso, de forma que o uso do mecanismo de retenção não represente um risco jurídico à 

contratante. 

 

4.1.2.2. Mora e Inadimplemento relativo e absoluto 

 

Para que seja eficaz a aplicação de retenção pecuniária a eventuais descumprimentos 

contratuais e para que tal autotutela possa ser defendida em sede judicial, é importante 

conhecer a natureza dos efeitos gerados pela obrigação inadimplida no caso concreto. 

                                                
 

 

prestação. ”  PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P. 
341/342  
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Segundo Agostinho Alvin, o inadimplemento pode ser “...absoluto ou traduzir-se em 

simples mora. ”154 

O inadimplemento absoluto divide-se em inadimplemento total e parcial.155 No 

inadimplemento absoluto total a obrigação principal, na sua totalidade, não foi cumprida e não 

há a possibilidade de seu cumprimento; no inadimplemento absoluto parcial, a obrigação 

principal contempla vários objetos e alguns deles não foram ou não podem ser cumpridos pelo 

devedor.156 Nesse contexto não há mora; há o inadimplemento definitivo, total ou parcial, aqui 

referido como inadimplemento absoluto.157 

A mora é caracterizada pela obrigação não ter sido cumprida no lugar, no tempo ou na 

forma convencionados, possibilitando ainda, entretanto, que a obrigação seja cumprida pelo 

devedor. A mora não inclui apenas o atraso na realização da obrigação, mas também sua 

realização de forma diversa ao acordado.158 

 Pelas próprias caraterísticas dos negócios estudados, a mora e o inadimplemento 

absoluto parcial são mais frequentes nestes contratos que o inadimplemento absoluto total.  

A precisão é vital para que seja possível identificar e convencionar previamente quais 

as situações concretas têm potencial para causar um maior ou menor prejuízo à contratante, 

e quais os remédios que serão utilizados em cada uma delas. 

A distinção entre mora e inadimplemento absoluto parcial também é fundamental para 

a análise da gravidade quando ao inadimplemento pelo devedor. No inadimplemento absoluto 

                                                
 

 

154 ALVIN, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. São 
Paulo. 1955, Capítulos II e III 
155 “O inadimplemento absoluto pode apanhar a prestação por inteiro ou apenas parte dela; daí dizer-se 
inadimplemento definitivo total ou inadimplemento definitivo parcial. ” CAVALLI Cassio. Direito da Obrigações: 
Mora e Utilidade. Os standards da utilidade no modelo jurídico da mora do devedor. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2011. P. 31 
156 “[...] se a obrigação tem vários objetos, sendo um ou mais entregues e perecendo os restantes por culpa do 
devedor” ALVIN, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. 
São Paulo. 1955, p. 19 
157 “[...] a mora não se confunde, quer na sua antologia, quer nos seus defeitos, com a falta absoluta de prestação. 
As vezes há coincidência, mas não deve ser tida como essencial. Na contemporaneidade, especialmente diante 
da concepção complexa e dinâmica da relação obrigacional – que se desenvolve como um processo – é 
fundamental considerar que o conceito de inadimplemento da obrigação abrange os deveres instrumentais – 
também denominados secundários ou laterais – bem como direitos potestativos, ônus, expectativas jurídicas, como 
deveres de proteção, lealdade, de cuidado e de informação, direcionando a obrigação ao seu total e adequado 
cumprimento. “ PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol. II. 21a. Edição.  Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2006. P. 342 
158 Em que pese eventuais posições divergentes existentes na doutrina, neste trabalho entende-se a mora como 
o descumprimento da prestação avençada no tempo, lugar ou forma que a lei ou convenção estabelecer, conforme 
o Art 394 do CC. No mesmo sentido, “Haverá mora, no caso em que a obrigação não tenha sido cumprida no lugar, 
no tempo ou na forma convencionados, subsistindo, em todo o caso, a possibilidade de cumprimento.”;  ALVIN, 
Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. São Paulo. 1955. 
P19; TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 
antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma. P.10.; MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao novo Código Civil. Vol. V Tomo II. 1a. Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. P. 147 e seguintes 
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parcial não há mais a possibilidade de adimplemento desta parte da obrigação que foi 

descumprida; ao credor caberá a aplicação de multa e eventual indenização por perdas e 

danos como decorrência da impossibilidade de receber esta parte da obrigação avençada.  

Em caso de mora, também tratada de inadimplemento relativo por determinados 

autores, 159 a principal característica é que a prestação ainda tem utilidade para a contratante. 

No caso de obrigações em garantia durante a execução do contrato, por exemplo, é possível 

exigir o reparo dentro do prazo original para a realização do serviços ou obra e, caso não seja 

feito, ainda multar a contratada por eventual atraso de execução.  Essa utilidade é subjetiva, 

aplicável apenas àquele credor em relação àquele objeto, e, portanto, deve ser analisada no 

contexto específico do contrato avençado entre as partes.160 

Quando, apesar da incapacidade ou impossibilidade de execução da prestação 

completa pela contratada ainda permanece o interesse da contratante e a utilidade do 

cumprimento desta obrigação – que é usualmente o caso nesta categoria de contratos – e a 

execução direta é desejável.161  

Cerca de 50% dos contratos pesquisados preveem a possibilidade de execução direta 

pela contratante da parte do escopo remanescente como alternativa; nestas hipóteses a 

contratante pode executar por meios próprios ou através de terceiros. Exemplo: 

“Caso a CONTRATANTE não use o seu direito de rescisão previsto neste contrato, nos termos 
desta cláusula, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a execução do mesmo e sustar o 
pagamento de faturas pendentes até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição 
contratual infringida ou a entregar parte dos serviços ora contratados para terceiros, sem que 
caiba à CONTRATADA qualquer direito de reclamação.” (CT 56) 

 

A possibilidade também se aplica no caso de garantia técnica dos serviços e 

fornecimentos que não seja cumprida pela contratada. É uma disposição que pode resolver 

satisfatoriamente um inadimplemento absoluto parcial, pois incapaz a contratada de realizar 

esta parte do objeto, a contratante buscará outro fornecedor para fazê-lo. Exemplo: 

“No caso da contratada recusar-se a corrigir os defeitos, omissões ou falhas, a contratante 
procederá à correção dos mesmos, respondendo a contratada pelo custo incorrido pela 
contratante com a efetivação da correção, bem como pelas multas e demais sanções 
aplicáveis, incluindo mas, não se limitando, àquelas determinadas pelo cliente,  podendo ainda 
a contratante ressarcir-se destes custos com os créditos de qualquer pagamento porventura 
devido à contratada com base em qualquer contrato vigente;” (CT 34) 

                                                
 

 

159 “ Já na hipótese de mora [...] o inadimplemento é não definitivo, ou relativo. ” CAVALLI Cassio. Direito da 

Obrigações: Mora e Utilidade. Os standards da utilidade no modelo jurídico da mora do devedor. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2011. 
160 Para aprofundamento dos elementos objetivos e subjetivos da utilidade da prestação ver CAVALLI Cassio. 
Direito da Obrigações: Mora e Utilidade. Os standards da utilidade no modelo jurídico da mora do devedor. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2011. Pag. 67 e seguintes.  
161 CC. Art. 249.: Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do 
devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. 
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Para fazer frente à eventuais custos adicionais desta operação, pode ser prevista a 

retenção pela contratante de valores excedentes àquele montante originalmente determinado 

no contrato para a execução desta parte do objeto. Estes valores podem ser utilizados 

exclusivamente para o ressarcimento destes gastos adicionais da contratante, incorridos por 

falha da contratada.162 

No caso especifico, a retenção terá caráter indenizatório e não pode ser tratada apenas 

como suspensão de pagamento, pois será utilizada, em parte ou no todo, para o pagamento 

do custo excedente da contratante na execução do escopo de responsabilidade da contratada 

(hipóteses previstas no Item 4.2 Retenção definitiva à frente). 

Sob a perspectiva funcional do adimplemento,163 os descumprimentos parciais na 

maior parte dos casos tornam a obrigação realizada imperfeita: “exceptio non rite adimpleti 

contractus” ou a exceção do contrato mal cumprido.164 Significa que a prestação ou objeto 

como um todo tem ainda utilidade para o credor, mas houve uma depreciação no valor desta 

mesma prestação ou objeto em decorrência da mora. 

Entretanto, pode não ser o caso. Há contratos complexos que cobrem a aquisição de 

equipamentos com tecnologia própria dos fabricantes. Estes equipamentos são escolhidos 

por sua capacidade produtiva, consumo de recursos, nível de controle ambiental e outras 

características fundamentais e necessárias para o comprador. Nesta natureza de contratos 

não basta um adimplemento expressivo das obrigações. Se fatores como produtividade, ou 

atendimento às normas ambientais, por exemplo, não estão sendo atendidos, pode ser que o 

equipamento não tenha utilidade para o comprador. Esta hipótese evidencia que não é apenas 

o percentual de cumprimento, mas a natureza do bem e do objeto que pode configurar um 

inadimplemento absoluto.  

                                                
 

 

162 ALVIN, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. São 

Paulo. 1955, p.56 e ss. 
163 Na perspectiva funcional, “o cumprimento da prestação não basta à configuração do adimplemento, exigindo-
se o efetivo atendimento da função concretamente perseguida pelas partes com o negócio celebrado, sem o qual 
todo o comportamento (positivo ou negativo) do devedor mostra-se insuficiente. ” e também, da mesma forma,  
“[...] a inadequação formal do comportamento do devedor ao débito, tal como estruturalmente definido pelas partes, 
não ensejará inadimplemento, desde que atendido o escopo especificamente perseguido pelas partes com a 
constituição do vínculo obrigacional.”  TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: 
Adimplemento substancial, inadimplemento antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 
(outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: Padma. P.17 e 18. 
164 Confirmando este posicionamento a decisão doTJSP, 35ª, Câmara de Direito Privado, Apelação nº 1058605-
25.2014.8.26. 0100: “Assim, uma vez que a autora incontestavelmente deixou de entregar os documentos 
conforme se obrigou quando da contratação, há de reconhecer a possibilidade de a ré reter o pagamento, sendo 
invocável a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus)”. 
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A caracterização do descumprimento contratual em relação à categoria de dever que 

foi violado, seja uma obrigação principal ou acessória pode ser menos relevante que a 

avaliação objetiva do efeito gerado no resultado útil esperado pelo credor. 

Importante salientar que a definição da impossibilidade do cumprimento, embora 

vinculada à utilidade que aquele credor tenha de seu adimplemento, não é avaliada 

subjetivamente, mas decorre de fatos concretos que venham a caracterizar esta inutilidade. 

Assim, a contratante não pode optar pelo encerramento do vínculo contratual considerando 

apenas sua conveniência. 165 

Ou seja, “.. haverá uma desconformidade teleológica caso o contratante, minimamente 

lesado pelo inadimplemento, pretenda seguir a via oblíqua da resolução para liberar-se de um 

contrato que, por outros motivos, não mais lhe convém.” 166 

Em suma: a transformação da mora em inadimplemento absoluto total não pode ficar 

exclusivamente a critério do credor. O credor terá o ônus de provar que a prestação não lhe 

é mais útil.167 

Outra questão que merece cuidado é a análise da contribuição da contratante no 

evento determinante do descumprimento parcial do contrato; é necessário verificar se há fato 

claramente imputável à contratada, por lei ou pela convenção, se há nexo causal entre o fato 

de sua responsabilidade e o dano,168 se o dano decorre de sua exclusiva negligência, 

imperícia ou imprudência, ou se concorre com a conduta de outros agentes.169  

A ausência de nexo causal impede os efeitos da mora, exceto nos casos em que a lei 

ou a própria convenção das partes determinem em contrário.170 Em diversos contratos e 

                                                
 

 

165 Nesse sentido o Enunciado 162 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Jurídicos da Justiça Federal 
sobre o Parágrafo Único do Art. 395 CC: A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte 
do credor deverá ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma e não 
de acordo com o mero interesse subjetivo das partes.  
166 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.221 
167 “[...] cumpre reconhecer que o adimplemento dirige-se não somente à satisfação arbitraria do credor, mas ao 
atendimento da função socioeconômica, identificada na própria causa do ajuste estabelecido entre as partes. ”  
TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 
antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma. P.15. 
168Sobre o nexo causal: CRUZ, Gisela Sampaio da. O problema do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005 
169 Conforme CC, Art. 394. 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. Art. 396. Não havendo fato ou 
omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. 
170 A doutrina dominante no Brasil entenda que só existe nora com fato imputável ao devedor. Diversa é a posição 
de Judith Martins Costa, que acompanhamos, para a qual há mora ainda que inexista culpa, tais como nas 
obrigações de resultado e de garantia, além da responsabilidade por caso fortuito e força maior. Nestas situações 
a mora poderá se configurar ainda que não haja culpa. MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao novo Código 
Civil. Vol. V Tomo II. 1a. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P.  85 e seguintes. 
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situações as contratantes podem optar por responder objetivamente por fatos de terceiros e 

também por eventos de Caso Fortuito e Força Maior nos termos do Art. 393 do CC.171  

Cabe enfatizar que na interpretação e tutela das obrigações convencionadas o objetivo 

da lei não é a punição do devedor, mas a proteção da prestação avençada e a reparação do 

dano diretamente decorrente do descumprimento.172 A suspensão temporária de pagamento 

deve ser feita sob esta mesma ótica. 

 

4.1.3. Proposições 

 

O mecanismo de suspensão temporária do pagamento da contratada, quando bem 

dosado implementa o cumprimento de obrigações; quando em excesso pode colocar em 

perigo a execução do objeto. Seu uso indiscriminado pode dar ensejo ao rompimento 

contratual por desequilíbrio econômico financeiro, e à responsabilização da contratante. 

Para aplicação da suspensão de pagamentos nos casos de inadimplemento da 

contratada é necessário avaliar: 

(i) Proporcionalidade: Se a obrigação inadimplida é principal ou acessória; se 

acessória, qual seria o impacto efetivo no cumprimento do contrato; se 

principal, quanto afetou a utilidade da prestação para a contratante; 

(ii) Imputabilidade: Se há negligência ou imperícia da contratada, nexo causal 

entre sua conduta e o resultado, ou ainda se existe disposição convencional 

para responsabilização objetiva que contemple o fato ocorrido; 

(iii) Fundamentação: Se e em que condições o instrumento contratual prevê a 

retenção de valores para o fato ocorrido. 

Qualquer que seja o resultado desta avaliação, as partes podem (e devem) verificar 

quais as ações possíveis para minimizar, resolver ou extinguir o impacto do inadimplemento, 

sejam elas realizadas pela contratada isoladamente ou em colaboração entre as partes.173 

Se a condução do problema desde a constatação até sua resolução final estiver sendo 

feita em sintonia com os deveres laterais das partes, há grande possibilidade que a 

                                                
 

 

171 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente 
não se houver por eles responsabilizado. “Neste caso o devedor assume os riscos da imputação seja qual for o 
critério informador de seu nexo (culpa, risco ou garantia).“ MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao novo Código 

Civil. Vol. V Tomo II. 1a. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 216-217. 
172 ALVIN, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. São 
Paulo. 1955, p.73 e ss 
173 No mesmo sentido, Judith Martins Costa menciona sobre os contratos de colaboração estratégica pontual, que 
estes atendem, de um lado, o interesse comum que justifica a “operação consertada”  ou “operação integrada” e, 
de outro lado, o interesse singular de cada contratante em buscar a maior vantagem para si. MARTINS-COSTA, 
Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 365/366 
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perturbação do inadimplemento possa ser superada e que o contrato atinja seu fim de forma 

satisfatória. 

Importante salientar que o atendimento da função econômica e social dos contratos 

está na maioria dos casos alinhado com o desejo das contratantes: extinguir o contrato através 

de seu cumprimento regular e economicamente vantajoso para as partes. 174 

 

4.1.3.1. Proporcionalidade 

 

Frente ao exposto, são destacados alguns aspectos da prática rotineira que podem 

trazer dificuldades às contratantes. 

É comum encontrar nos textos contratuais a suspensão automática da totalidade do 

pagamento por qualquer descumprimento, a critério da contratante, cláusula que, se exercida 

em sua plenitude, em determinadas situações pode trazer problemas delicados para ambas 

as partes. O primeiro é a proporcionalidade entre o montante de pagamento suspenso e o 

valor ou risco efetivo do descumprimento alegado. 175 

O bloqueio de todos os pagamentos representará uma medida de força e impacto 

imediato na contratada.176 O argumento assim expresso tem a intenção de inibir 

inadimplementos em uma lógica de verdadeiro ad terrorem. Como exemplo: 

 “Apresentar à contratante, mensalmente, os comprovantes de quitação das guias de 
recolhimento dos tributos e contribuições fiscais ... ... relativas ao período de vigência deste 
contrato, bem como, do pagamento dos salários, folha de pagamento, contribuições do INSS, 
recolhimentos do FGTS e os encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, tudo referente aos 
empregados da contratada e de suas eventuais subcontratadas, envolvidos na prestação dos 
serviços ora contratados ... .... antes de cada pagamento. A não apresentação desses 
documentos ... ...pela contratada implicará automaticamente autorização expressa para que a 
contratante retenha ou suspenda quaisquer pagamentos devidos até o efetivo cumprimento 
desta obrigação contratual. ” (CT 42) 

                                                
 

 

174 No mesmo sentido, o alinhamento encontrado no caso dos contratos preliminares: “[...] o objetivo das partes ao 
firmarem o contrato preliminar ou ao buscarem, por outras maneiras a segurança durante as negociações é 
assegurar a formação do contrato definitivo – e não garantir o recebimento de uma indenização por perdas e 
danos. A indenização, embora solucione o conflito entre as partes, não o faz da melhor forma, visto que está em 
desacordo com a função econômica e social originalmente almejada pelas partes. ” FERNANDES, Wanderley; 
OLIVEIRA, Jonathan Mendes. Contrato Preliminar: segurança de contratar. In Contratos Empresarias – 
Fundamentos e princípios dos Contratos Empresarias. FERNANDES, Wanderley (Coordenador) São Paulo: 
Editora Saraiva, 2012 – Série GVLaw 
175 Nesta avaliação os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio entre as partes expressos nos artigos 422 e 477 

do Código Civil ganham especial importância. 
176 “Not only are contract and contract law not needed in many situations, their use may have, or may be thought 
to have, undesirable consequences. Detailed negotiated contracts can get in the way of creating good exchange 
relationships between business units.” MACAULAY, Stewart. Non-contractual relationships in business: a 
preliminary study. Law School, University of Wisconsin, 1963.  Disponivel em: 
https://media.law.wisc.edu/m/wcwmt/non-contractual.pdf . Acesso em 07/05/2017 
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Ou 

“A não apresentação destes documentos e/ou o descumprimento destas obrigações pela 
contratada autoriza a contratante, (...), a reter quaisquer pagamentos devidos, até o seu efetivo 
cumprimento, não constituindo tal retenção motivo ou pretexto para a suspensão dos serviços 
ou a cobrança, por parte da contratada, de quaisquer acréscimos, inclusive correção monetária, 
juros de mora ou multa, seja a que título for.” (CT 66). 

 

O exercício do mecanismo nesta forma criará uma interrupção importante no equilíbrio 

econômico das obrigações contratuais já que a contratada deverá continuar a executar os 

serviços e fornecimentos sem contar com o pagamento regular dos mesmos. Embora 

amparado juridicamente no contrato, a depender da condição econômica da empresa, a 

contratada pode não suportar esta privação e vir a descumprir sucessivamente outras 

obrigações, até um possível abandono do contrato. No caso de disputas, a razoabilidade 

desta conduta pode ser questionada em sede judicial. 177 

Se as obrigações estão sendo substancialmente adimplidas, e a contratante está 

retirando delas proveito, cabe modular o uso do mecanismo, considerando o fato específico e 

a importância da falha.  

Como a obrigação principal da contratante é exatamente o pagamento dos serviços e 

fornecimento realizados, em algumas situações a suspensão de todos os pagamentos pode 

caracterizar excessiva punição à contratada; em contrapartida, sob a ótica da contratante, o 

mecanismo proporciona um adiamento do cumprimento de suas obrigações, beneficiando-a 

financeiramente. 178 

Esta situação concreta exige cuidado; a contratante deve ter como objetivo o 

implemento da obrigação pela contratada e a ponderação dos efeitos desvantajosos que o 

ato irá produzir a ela e não eventual efeito vantajoso que esta situação contratual lhe dá.179  

Isto porque ainda que os atos da contratante estejam dentro dos limites de licitude 

formal como descritos no contrato, este poder subjetivo exercido injustificadamente pode levar 

                                                
 

 

177 Importante pontuar que caso o impacto desta conduta seja significativo para a contratada, esta terá amparado 

seu direito de resolução do contrato, por se tratar de norma de ordem pública, nula portanto eventual cláusula de 
renúncia convencional a este direito.  AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos Contratos por 
incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide Editora e Comercio de Livros Ltda. 2004. 2ª. Edição. P. 60 
178 É necessária uma fundamentação convencional ou legal no caso concreto para que este exercício não atraia 

a incidência dos Art. 884 e 478 do Código Civil. 
179 Tal conduta deve traduzir o dever lateral de proteção da parte “[...] para que, da relação obrigacional e 

independentemente da realização da prestação, não resultem em danos injustos para a contraparte. “ MARTINS-
COSTA, Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 224 
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à interpretação das circunstâncias como mais favoráveis à contratada, negando à contratante 

a tutela jurisdicional. 180 

Durante a execução do contrato, mediante redação que autoriza a retenção de todos 

os pagamentos, os operadores da contratante podem decidir, ainda que frente à constatação 

de algum descumprimento de menor monta, suspender todos os pagamentos devidos à 

contratada até o seu perfeito e completo adimplemento.  

As disposições que incentivam o antagonismo, não incentivam a cooperação e 

lealdade, e podem gerar condutas de desconfiança e oportunismo que prejudicam o 

desenvolvimento das atividades necessárias à consecução dos objetivos contratuais. 181 

 Podem ainda ser interpretadas como abuso de direito. 182  Como exemplo, a cláusula 

abaixo pode orientar condutas que gerem retenções excessivas passiveis de serem afastadas 

judicialmente.  

“Apresentar a contratante em folhas individualizadas, cópias dos recolhimentos feitos ao INSS, 
depósitos do FGTS, PIS, Contribuição Sindical, Imposto de Renda (Empresa-Empregados-
Fonte) e RE-Relação de Empregados, acompanhadas da folha de pagamento, correspondente 
ao mês anterior da execução dos serviços, até o dia 15 (quinze) de cada mês, sob pena de 
retenção das faturas pendentes até a final regularização da situação e, à opção da contratante, 
na rescisão do contrato. ” (CT 15) 

 

Conforme Min. Nancy Andrighi em seu voto no REsp 1641131,  

“ [...] os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da força obrigatória dos 
contratos [...]  típicos da teoria liberalista do Direito Contratual, passam a ter novo significado e 
novos limites em decorrência da interpretação constitucional do Direito Privado, que, ao mitigar 
“seus contornos até então inflexíveis ”, os faz conviver harmonicamente com os princípios da 
função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, 
agora positivados nos Arts. 421 e 422 do CC/02.” 183  

                                                
 

 

180 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014. P.46 e 47 e 
ainda, p. 51: “ o exercício dos direitos potestativos [...] classicamente referidos a uma completa sujeição daqueles 
contra quem são exercidos, sofre limitações, não constituindo uma escolha arbitrária de seu titular.”  
181 “[...] 4. A teoria da confiança ingressa no vácuo existente entre as responsabilidades contratual e extracontratual 
e seu reconhecimento se fundamenta principalmente no fato de que o sujeito que dá origem à confiança de outrem 
e, após, frustra-a, deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados dessa frustração. A 
defraudação da confiança constitui o verdadeiro fundamento da obrigação de indenizar. 5. A responsabilidade 
fundada na confiança visa à proteção de interesses que transcendem o indivíduo, ditada sempre pela regra 
universal da boa-fé, sendo imprescindível a quaisquer negociações o respeito às situações de confiança criadas, 
estas consideradas objetivamente, cotejando-as com aquilo que é costumeiro no tráfico social. STJ Recurso 
Especial 1309972. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Parte da Ementa. E também, “ A cooperação devida não 
configura uma qualquer cooperação[...] Trata-se de um dever técnico, e finalisticamente orientado.  Sua medida 
de intensidade ata-se à espécie de relação e ao quantum de cooperação necessária para alcançar determinada 
finalidade: o adimplemento satisfatório, sabendo-se que este consiste na realização, pelo devedor, da prestação 
concretamente devida[...]” MARTINS-COSTA, Judith.  A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. 
São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 524. 
182 Vide item 4.2.2.1 - Abuso de direito. 
183 STJ Recurso Especial 1641131 – SP Ementa: Recurso Especial. Civil. Ação de rescisão contratual. Restituição 
de valores. Cumprimento de sentença. Acordo judicial. Pagamento em prestações. Atraso. Cláusula penal. 
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Caso a contratada tenha dificuldades para manter a execução do contrato de forma 

satisfatória, o possível desenlace desta situação levará à direção oposta ao desejado pela 

contratante, qual seja, a contratada pode inadimplir, além da obrigação assessoria 

concernente, a obrigação principal. Fica evidente que o uso da suspensão de pagamentos 

não deve ser aleatório, mas sim desenhado para responder na proporcionalidade dos desvios, 

e a suspensão total aplicável apenas em inadimplementos efetivamente importantes.  

Se a obrigação inadimplida for condição imprescindível para a adimplemento da 

obrigação principal, a suspensão dos pagamentos e subsequente encerramento do contrato 

podem ser defendidos. No exemplo abaixo, a apresentação da garantia de cumprimento do 

contrato, já tratada no Capítulo 3 - RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO poderia 

se enquadrar nesta hipótese, considerando que a contratante tenha necessidade da 

segurança que a obtenção desta garantia proporciona. 

Como exemplo: 

“A Garantia de “fiel cumprimento do contrato” corresponde à garantia que a contratada deverá 
conceder à contratante de exato e fiel cumprimento de todas e de cada uma das obrigações 
assumidas pela contratada; a contratada deverá entregar à contratante, no prazo máximo de 
até 20 (vinte) dias corridos, contados da data de assinatura do presente contrato a referida 
garantia sob pena de retenção de pagamento, ” (CT 10) 

 

Para evitar possíveis excessos, é recomendável que a proporcionalidade das 

retenções em relação ao descumprimento ocorrido esteja expressamente mencionada: 

“O pagamento ficará sempre condicionado ao fiel cumprimento das condições contratuais, em 
especial à estrita observância da contratada aos recolhimentos tributários, trabalhistas e 
previdenciários devidos e, ainda, à sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização. Será, 
ainda, permitido à contratante que deixe de efetuar os pagamentos, na proporção dos riscos 
envolvidos, caso constate que a contratada esteja inadimplente com as suas obrigações 
trabalhistas e fundiárias perante seus empregados, em especial àqueles que prestam serviços 
à contratante por força do presente Contrato. ” (CT 07). 

Ou 

“ No caso do contratante estar envolvido como parte de uma reclamação trabalhista impetrada 
contra a contratada por qualquer trabalhador contratado para realizar quaisquer serviços 
referentes a este contrato, o contratante deve ter o direito de: 
- Reter da contratada o valor estimado do montante que estiver sendo reivindicado, 
deduzindo-o do próximo pagamento disponível, em caso de presunção de que a autoridade 
judiciária não esteja excluindo especificamente o contratante de tal reivindicação. ” (CT 40). 

 

                                                
 

 

Inadimplemento de pequena monta. Pagamento parcial. Redução obrigatória. Pacta sunt servanda. Art. 413 do 
cc/02. Avaliação equitativa. Critérios. Peculiaridades 
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A redação clara não induz à desproporcionalidade, nem configura confisco, e não 

prejudica a operação econômica, pois evita o estrangulamento da empresa. Sua lógica é 

fomentar o cumprimento correto e tempestivo das obrigações, e garantir a continuidade do 

contrato até seu encerramento satisfatório. Afinal,  “[...] o adimplemento é o meio extintivo 

ideal da relação contatual, por ser dentre todas as hipótese extintivas a que mais inteiramente 

satisfaz os interesses do credor.” 184 

 

4.1.3.2. Non Bis In Idem 

 

Uma segunda questão delicada nesta prática diz respeito à possível configuração de 

um bis in idem: duas suspensões ou penalidades distintas aplicadas um mesmo fato gerador.  

Este pode ser o caso quando a falha apontada tem penalidade própria em dispositivo 

específico no contrato, mas também se encaixa na redação de outra cláusula, como abaixo.  

“Acidentes “graves” que acarretem perdas de membros, lesões permanentes, morte e 
relacionadas por exclusiva responsabilidade da contratada : retenção de 30% (trinta por 
cento)da média dos últimos faturamentos do contrato, inclusive a do mês do acidente, limitado 
a 6 (seis) meses, esta retenção será por um prazo de 12 (doze) meses ou mediante 
comprovação, a ser avaliada e aceita pela contratante, de acerto entre a contratada e a parte 
representante da pessoa que sofreu o acidente grave ou mediante garantia do juízo. 
(...) 
 Se a contratante ou o cliente for autuado, notificado, citado, intimado ou condenado em razão 
do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à contratada, seja de 
natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito 
de reter, a partir do recebimento da autuação, notificação, citação ou da intimação a quantia 
referente à contingência calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
contratante ou pelo cliente, desde de que estes não tenham sido excluídos do polo passivo 
pela contratada. Este valor será restituído à contratada nos casos em que a mesma satisfizer 
a respectiva obrigação ou a contratante ou o cliente forem excluídos do polo passivo, mediante 
decisão irrecorrível. (CT 35). 

 

A primeira cláusula traz uma retenção substancial de 30% sobre o faturamento dos 

últimos 6 meses, por um prazo de 12 meses, sugerindo a celebração de um acordo entre a 

contratada e o empregado acidentado ou garantia do juízo. 

A segunda determinação contratual permite a retenção da “[...]quantia referente à 

contingência calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela contratante[...]” no 

caso de demandas por fato de responsabilidade da contratada, que tenham a contratante no 

polo passivo.  

                                                
 

 

184 FURTADO, Gabriel Rocha. Mora e inadimplemento substancial. São Paulo: Editora Atlas. 2014.p. 123 
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Além do direito à indenização pelos danos causados pela contratada, em razão de 

disposição contratual ou de responsabilidade extracontratual, a contratante dispõe ainda de 

dois mecanismos de retenção de pagamento aplicáveis à situação. 

Assim, no caso de um acidente grave com demanda judicial de indenização, o contrato 

possibilita a aplicação das duas cláusulas, mas não ajuda a determinar a conduta melhor 

amparada pelos princípios constitucionais e pela boa-fé objetiva, podendo levar à contratante 

ao erro por agravamento indevido de retenção de valores.  

Afinal, se a contratada estiver adimplindo todas as demais obrigações de forma 

satisfatória, pode ser considerado excessivo o exercício desta retenção, em função de seu 

importante impacto no equilíbrio econômico financeiro do contrato.  

Esta garantia adicional desejada pela contratante poderia ainda estar contemplada em 

outras alternativas menos onerosas para a contratada, tais como uma apólice de seguro 

garantia (vide item 3.1.2.2 Seguro Garantia  retro), ou em um seguro de responsabilidade civil 

da contratante ou da contratada, na cobertura empregador – acidente de trabalho.  

Há outras hipóteses onde o bis in idem pode acontecer. Como exemplo: 

5.1 A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de quaisquer valores devidos à Contratada 

nos seguintes casos: (...) 

f)  A Contratada deixar de executar os Serviços de acordo com o cronograma constante do Anexo 

IV. (CT 29) 

Aqui temos uma potencial duplicidade entre as disposições de penalização por atraso, 

que usualmente são multas compensatórias e constantes em outras cláusulas no contrato ou 

de seus anexos, e a suspenção dos pagamentos previstos no item. Seriam aplicáveis as duas 

modalidades, suspensão e multa para o mesmo evento de atraso?  

O princípio do bis in idem não encontra previsão expressa na Constituição Federal, 

mas é garantido no sistema jurídico-penal brasileiro como um dos elementos do Estado 

Democrático de Direito.185 O princípio estabelece que ninguém pode ser punido mais de uma 

vez por uma mesma infração. Sua importância está espelhada em várias decisões dos 

tribunais sobre matérias de direito civil. 186   

                                                
 

 

185 Como exemplo em decisão sobre resolução de contrato de aluguel: “Merece provimento o recurso da 

empresa/locatária para afastar a incidência da multa constante na Cláusula XV, estipulada por infração de qualquer 
clausula contratual. Ora, na hipótese a multa assume nítido caráter compensatório, pois a infração contratual foi 
justamente a devolução do imóvel danificado, pelo que não pode haver cumulação com pedido indenizatório por 
perdas e danos decorrente do mesmo fundamento sob pena de bis in idem.” (TJSC, AC 225868 SC 2006.022586-
8. Rel. Min. Monteiro Rocha. D.Julg. 15.03.2007)  
186 “[...]é inadmissível a cobrança cumulada de multa moratória e multa compensatória pela mesma infração 

contratual, prevalecendo a primeira, por se tratar de cláusula específica” (TJSP, Apelação n. 0001754-
19.2004.8.26.0266, 9ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26-08-2014, rel. Des. Antonio Rigolin) 
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Também pode configurar bis in idem o caso da suspensão do pagamento por falta da 

apresentação da documentação trabalhista (vide item 4.1 - Suspensão temporária para 

adimplemento de obrigação específica) e, ao mesmo tempo, a retenção por descumprimento 

de obrigação extracontratual pela existência de um processo trabalhista que exija o 

pagamento das verbas não recolhidas (vide item 5 - INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL). 

Importante pontuar que o bis in idem não se caracteriza no caso de cumulatividade por 

danos distintos, caso que em que seria possível um mesmo fato dar origem a duas 

penalidades. É possível que uma mesma conduta da contratada traga um inadimplemento 

contratual absoluto que obrigue a contratante a buscar alternativa de fornecedor (multa por 

inadimplemento contratual) e que também, ao mesmo tempo, tenha provocado danos 

materiais em equipamentos propriedade da contratante, gerando direito a esta indenização 

(indenização dos danos efetivamente comprovados).  Para tanto, o recorte que determina a 

natureza da penalidade e sua respectiva função deve estar claramente determinado na 

redação das respectivas cláusulas.  

Por outro lado, se é renitente a contratada para com suas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, faltando com o fornecimento desta documentação repetidamente, é 

conveniente que a contratante estude a alternativa de encerramento do vínculo contratual e 

sua substituição. Isto porque a demonstração inequívoca de descumprimento destas 

obrigações revela também a dificuldade financeira e operacional da empresa que terá, em 

curto prazo, importantes impactos na execução do objeto, e o possível inadimplemento 

absoluto parcial ou total da obrigação principal. 

 

4.1.3.3. Mérito e intervenção  

 

O terceiro problema possível na aplicação do mecanismo é a questão de mérito: o 

descumprimento alegado pode não ter sido de responsabilidade exclusiva da contratada,187 

ou pode decorrer de fator superveniente imprevisível, excludente de responsabilidade nos 

                                                
 

 

187 Especialmente nos contratos sinalagmáticos, a correspectividade entre as prestações das contratantes poderá 

levar a outra parte à mora decorrente de inadimplemento relativo ou absoluto da parte, não cabendo, portanto, 
qualquer punição à parte assim “devedora”. Nesse sentido: MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito privado 
– Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. P. 643 e seguintes e também para Cassio Cavalli, 
a causa do descumprimento deve ser um fato imputável ao devedor, mas não necessariamente um fato culposo - 
a culpa não é necessária, mas a imputabilidade do fato ao devedor sim. CAVALLI Cassio. Direito da Obrigações: 
Mora e Utilidade. Os standards da utilidade no modelo jurídico da mora do devedor. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2011. P. 44 
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termos do contrato. 188 Em especial, na situação em que a contratante teria parte da 

responsabilidade pelo fato, fragiliza o fundamento para a aplicação de uma penalização.189 

A questão é delicada pelo fato dos contratos envolvidos serem sinalagmáticos190 e as 

obrigações se desenvolverem em um processo contínuo de execução no qual eventual 

inadimplemento de uma parte pode impactar o adimplemento da outra parte.191  

A contratante deve evitar avanços subjetivos sobre direitos e prerrogativas da 

contratada. Alguns contratos reúnem potenciais conflitos em suas redações que, uma vez 

instalados, são difíceis de resolver extrajudicialmente: 

“A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de quaisquer valores devidos à 

Contratada nos seguintes casos: .... ... 

 (b) A Contratada deixar de fornecer comprovação satisfatória à Contratante demonstrando o 

pagamento de todos os Tributos aplicáveis; ”  

(c) A Contratada deixar de fornecer comprovação satisfatória à Contratante demonstrando que 

efetuou todos os pagamentos aplicáveis a todos os terceiros relacionados aos Serviços; “ (CT 

29)  

Quanto ao caput, é possível ocorrer a desproporcionalidade entre a retenção e a 

obrigação, já tratada no item 4.1.3.1.  

Quanto à alínea b) cabe indagar qual seria a comprovação satisfatória mencionada. 

Considerando que a contratada tem a obrigação de recolher os tributos e contribuições de 

acordo com seu enquadramento fiscal, e que será responsabilizada contratualmente ou extra 

contratualmente por qualquer desvio, em tese não caberia à contratante a validação do 

enquadramento. Cabe apenas a exigência da apresentação da quitação destas obrigações, 

da fundamentação da legislação aplicável ao caso e de cópia das eventuais medidas judiciais 

obtidas em seu favor. A contrário senso, a contratante arbitraria o enquadramento fiscal da 

contratada, o que já se verificou na prática em alguns casos, gerando recolhimentos indevidos 

                                                
 

 

188 “O incumprimento pode ser classificado: (a) quanto à “causa” em imputável ou inimputável ao devedor, caso 
decorra de culpa deste, na primeira hipótese, ou, na segunda, se resultar de outro fator como culpa do credor, ato 
de terceiro, caso fortuito ou força maior, da lei ou do próprio devedor sem culpa; (b) quanto aos “efeitos” [...] em 
incumprimento definitivo [...], não definitivo, [...]  e defeituoso  [...] quanto ao ”conteúdo” da violação [...] como 
obrigação principal ou acessória – contratualmente prevista e exigível – ou de dever secundário de conduta, 
decorrente da boa-fé [...] “ AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos Contratos por incumprimento do 
devedor. Rio de Janeiro: Aide Editora e Comercio de Livros Ltda. 2004. 2ª. Edição. P. 94/95 
189 “Não há mora do devedor quando inexistente culpa sua, elemento exigido pelo art. 963 [ref.  CC 1916;  CC 
2002: Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora] para sua 
caraterização. Inexistindo mora, descabe condenar em juros moratórios e multa. ”  BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Recurso Especial no. 82.560-SP. Quarta Turma. Julgamento 11.03.1996. Parte da ementa. 
190 “Consabidamente, o sinalagma configura a dependência recíproca entre as respectivas obrigações[...]” “Trata-

se de mais do que a bilateralidade, traduzindo a ideia segundo a qual prestação e contraprestação estejam em 
relação de reciproca causalidade, em reciproco intercâmbio ou interdependência.” MARTINS COSTA, Judith. A 
boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. 
191 SILVA, Clovis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: Editora FGV. 2006 
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ou extemporâneos, em detrimento das condições acordadas no contrato. Ou seja, não cabe 

a subjetividade que a interpretação do termo “satisfatório” pode sugerir; trata-se de 

comprovação objetiva de obrigação.  

Quanto à alínea c), além de possível interpretação subjetiva similar à hipótese da 

alínea anterior, o texto traz uma questão confusa e bastante delicada.  

A contratada pode ter como prática o uso de subcontratados para a execução de parte 

de seu objeto; é usual que tais subcontratações sejam previamente autorizadas pela 

contratante e que os instrumentos contratuais dos subcontratados incorporem as condições 

de saúde, segurança e medicina do trabalho, de acesso, e outras exigidas pela contratante, 

no que for aplicável ao seu escopo especifico.  

Entretanto, a relação entre a contratada e a subcontratada deve ser regida pelas 

condições comerciais e técnicas expressas no contrato estabelecido entre as partes e não 

diretamente pela contratante. A contratada é responsável perante à contratante por todos os 

atos de seus subcontratados, mas isto não dá carta branca à contratante para interferir nesta 

relação. 

Se a contratante não é parte legítima para intervir nas obrigações assumidas pela 

contratada junto a seus fornecedores, tampouco o é para resolver os problemas dali advindos. 

Cabe à contratada solucionar todos os eventuais conflitos nestes contratos, protegendo a 

contratante e não permitindo que os mesmos perturbem o cumprimento de suas próprias 

obrigações. A contratante, por sua vez, dispõe dos instrumentos cabíveis contratuais no caso 

de descumprimento da contratada, e que serão aplicados à mesma. 

Na hipótese de a contratante ser acionada por terceiros em reclamação de perdas e 

danos imputados à contratada, ainda assim não lhe caberia assumir prima facie a culpa pela 

contratada ou realizar qualquer ação que pudesse levar a esta conclusão sem a participação 

ou anuência da mesma.  
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4.1.3.4. Suspensão e obrigação insanável 

 

A suspensão do pagamento ou de parte dele é uma medida temporária. Esta condição 

pressupõe que, uma vez adimplida a obrigação os valores serão liberados e pagos à 

contratada. Este é o racional expresso na retenção temporária do pagamento. Exemplo: 

“A Contratante reserva-se o direito de reter o pagamento de quaisquer valores devidos à 

Contratada nos seguintes casos: (...) 

A Contratada incorrer em violação de qualquer de suas obrigações previstas no Contrato e não 

tiver adotado as medidas consideradas satisfatórias pela Contratante para sanar tal violação 

no prazo de 15 (quinze) dias após o envio pela Contratante à Contratada de notificação por 

escrito informando sobre a violação em questão; “ (CT 29) 

A violação de “qualquer das obrigações” parece uma descrição problemática, que já 

foi analisada nos capítulos anteriores. O contexto também não caracteriza uma descrição 

pertinente que ampare a resolução antecipada do contrato. A contratante precisará justificar 

objetivamente qual foi o inadimplemento e porque suas consequências tornam inútil a 

continuidade do contrato. 192   

Entende-se que a resolução do contrato é ato extremo e deve ser caraterizada por 

motivo expresso no instrumento assinado entre as partes; não é qualquer inadimplemento que 

pode levar ao encerramento do contrato.193 

Mas se a falha não é “sanável” qual é a solução caso o adimplemento seja impossível? 

Trata-se de aspecto intricado que precisa de transparência no clausurado contratual: 

se a suspensão tem por objetivo induzir a contratada ao adimplemento da obrigação, caso o 

adimplemento não seja possível, estes recursos seriam devolvidos à contratada?  

Considerando o descumprimento de uma obrigação acessória, como, por exemplo, a 

apresentação de uma certidão negativa de um órgão público, exigível nos termos contratuais 

para a liberação de “qualquer” pagamento, e na impossibilidade da contratada em saná-la, a 

suspensão do pagamento prosseguiria indefinidamente? 

E se o inadimplemento não afetasse o prosseguimento regular do contrato, teria a 

contratada de prosseguir na execução do objeto sem receber remuneração também 

                                                
 

 

192 Vide item 4.1.2.2 Mora e Inadimplemento relativo e absoluto acima 
193 AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Extinção dos Contratos por incumprimento do devedor. Rio de Janeiro: Aide 
Editora e Comercio de Livros Ltda. 2004. 2ª. Edição. 
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indefinidamente? Como compatibilizar esta situação se tiverem sido retidos “quaisquer 

valores” ou “todos os pagamentos”?  

A contratante pode se colocar em situação delicada, sem fundamentação jurídica que 

sustente sua posição, ainda que o direito de retenção esteja expresso no contrato. E o contrato 

pode ser um forte candidato à extinção antecipada por desequilíbrio econômico financeiro.194 

Ou seja, independentemente de falha ou culpa da contratada, a retenção pode criar 

dificuldade se o inadimplemento em si, objeto da suspensão, for insanável. A redação abaixo 

busca uma alternativa para esta condição:  

“Caso a obrigação descumprida não seja considerada sanável pela contratante, a contratada 
estará sujeita ao pagamento de multa de natureza não compensatória correspondente a 0,5% 
(zero vírgula cinco por cento) sobre o saldo contratual apurado na data, que será exigível a 
partir de comunicação, por escrito, da contratante neste sentido. ”  (CT 58) 

 

Mas não responde aos outros questionamentos: o que seria uma violação insanável e 

quem arbitraria esta condição? É de exclusivo critério da contratante?  A falha admite correção 

ou justificativa?  

No caso da violação a qualquer procedimento de segurança, tal como retirar 

momentaneamente o protetor auricular em local de uso obrigatório, pode-se concluir que o 

fato em si é insanável, ainda que dele não tenha derivado qualquer consequência. Portanto, 

passível de multa “por inadimplemento não sanável”. Sua aplicação pode ser defendida com 

base na importância da segurança dos trabalhadores, mas a modulação do quantum merece 

cuidado. 

Assim, em princípio, falhas insanáveis não devem ser objeto de suspensão de 

pagamento, ou, quando assim utilizadas, necessitam de solução para a liberação dos valores 

e aplicação de eventuais penalidades definitivas. Para estas é melhor o uso de mecanismos 

de avaliação da qualidade dos serviços ou fornecimentos, tais como o SLA (Service Level 

Agreement) ou KPI (Key Performance Indicators).  

No exemplo abaixo há a exigência de desempenho da contratada, o qual será avaliado 

segundo determinados parâmetros preestabelecidos pela contratante e que, caso 

descumpridos, ensejarão a retenção dos valores. A redação também deixa claro a condição 

e o prazo necessários à devolução dos valores: 

 “ Resta claro entre as Partes que ficará perfeitamente caracterizado como descumprimento 
contratual da contratada a avaliação de desempenho que resulte em patamar “abaixo de 50 

                                                
 

 

194 Nestes casos, o reequilíbrio econômico financeiro do contrato poderá ser buscado em sede judicial com base 

no Código Civil, Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a 
decretar retroagirão à data da citação. 
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pontos - insuficiente”. Neste caso, a contratante, a seu exclusivo critério, poderá efetuar a 
retenção de .... % (... por cento) do valor da medição dos serviços executados no mês 
imediatamente anterior ao mês da referida avaliação.  
 A quantia retida somente se converterá no pagamento devido à contratada se e quando houver 
a efetiva solução de todos os problemas elencados que ensejaram a avaliação desfavorável, 
sendo que no momento do efetivo pagamento não haverá acréscimo de quaisquer juros de 
mora ou atualização monetária. ” (CT10) 

 

Aqui fica claro que esta suspensão temporária de valores de pagamento será 

transformada em multa compensatória, tendo como justificativa o baixo desempenho da 

contratada, avaliado segundo os padrões da contratante. Apenas caso o baixo desempenho 

seja recuperado, a critério exclusivo da contratante, esta pode devolver os valores retidos. Ou 

seja, esta redação resolve a questão da falha insanável: se os problemas que deram original 

à multa forem resolvidos, a mora será considerada purgada e o dinheiro devolvido. A 

penalização por baixo desempenho estabelecida por métricas específicas é comum nos 

contratos desta categoria e são analisadas no Item 4.2.3.2 - Key Performance Indicators (KPI).  

Situação similar ocorre quando a suspensão temporária de pagamentos é aplicada ao 

inadimplemento do prazo. Trata-se, na maioria dos casos, de inadimplemento insanável e, 

portanto, impossível de adimplir. Para este fim, a suspensão não é instrumento adequado. 

Exemplo: 

Na hipótese dos Serviços não serem executados de acordo com as especificações, prazos e 
condições acordadas, os respectivos pagamentos serão suspensos até que a contratada 
execute as necessárias correções. (CT 36) 

 

No caso de atrasos da contratada que a contratante não possa absorver, pode ser 

mais útil exigir que a contratada forneça os recursos adicionais necessários que garantam a 

recuperação do tempo perdido. 

A redação abaixo indica situação um pouco mais equânime, exigindo a caracterização 

da falha e, por consequência, a oportunidade de defesa, modela o montante, aceita solução 

regularizadora e indica a natureza de conduta que pode ser alvo desta suspensão do 

pagamento. 

“A Contratante poderá, a seu critério, suspender total ou parcialmente o pagamento de qualquer 
fatura devida em contraprestação pelo objeto deste contrato, mediante prévia e expressa 
notificação, caso a Contratada venha a descumprir ou desatender qualquer de suas obrigações 
assumidas sob o presente, suspensão esta que perdurará até o respectivo cumprimento e/ou 
regularização, incluindo, porém não se limitando às hipóteses de: 
(a) trabalho defeituoso não corrigido; 
(b) reclamações procedentes apresentadas pela Contratante ou por terceiros, por danos 
ou prejuízos causados aos mesmos ou aos serviços; 
(c) falta de pagamento pela Contratada de seu pessoal. “(CT 32) 

 

No primeiro exemplo acima a redação tem o cuidado de exigir da contratante uma 

notificação prévia à contratada identificando o ocorrido, permitindo à contratada que se 

defenda, justifique ou cumpra a obrigação. 
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É salutar incorporar esta condição como regra nos contratos e a cláusula abaixo 

expressa uma redação abrangente, coerente com os deveres laterais das partes e mais 

completa para esta disposição: 

“Qualquer hipótese de suspensão, compensação e/ou retenção (exceto as legais) sobre o 
faturamento da contratada, ou aplicação de multa, deverá ser precedida de notificação 
expressa, identificando o motivo ou inadimplência, garantido o prazo de 10 (dez) dias para 
defesa ou adimplemento. ” (Diversos contratos) 

 

Todas as questões levantadas anteriormente fragilizam o uso do mecanismo e devem 

ser equacionadas na redação de forma a garantir a eficiência da aplicação da suspensão de 

pagamento. 

As cláusulas de suspensão de pagamento devem orientar os executores do contrato 

quanto aos seus próprios limites de aplicação. A redação do mecanismo deve ser direcionada 

ao público que operará o contrato, para que seu exercício seja compatível com as condutas 

esperadas das partes e permita o adimplemento completo e correto do contrato. Uma 

comunicação mais direta e simplificada não elimina, entretanto, o tratamento jurídico 

adequado e necessário à sua sustentação em sede judicial. 195 

A contrário senso, sua utilização a miúde e abusiva, pode configurar oportunismo da 

contratante, fomentar conduta não cooperativa entre as partes, que pode trazer sérios 

prejuízos para ambas as empresas: a contratante fica sem o objeto desejado e as partes 

perdem a oportunidade de negócio. 

 

 

4.2. Retenção definitiva  

 

São apresentadas aqui as práticas de retenção pecuniária definitiva encontradas nos 

contratos pesquisados, também referidas como multas ou penalidades, aplicáveis ao 

descumprimento de obrigações convencionadas nos instrumentos assinados pelas partes. A 

hipótese de indenização pelo inadimplemento de obrigações extracontratuais é tratada no 

Capitulo 5 INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL à frente. 

                                                
 

 

195 “O ato de autonomia privada não é um valor em si; pode sê-lo, em certos limites, se e quando responder a um 
interesse digno de proteção por parte do ordenamento. Isto deve ser verificado, a cada vez, certificando-se depois, 
se possa ser, ainda que parcialmente, regulado por fonte que não seja a lei. ”  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do 
direito civil. Introdução ao direito civil constitucional. Tradução CICCO, Maria Cristina de. Rio de Janeiro: Renovar. 
2002. 2ª edição. P. 279  
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Trata-se de uma glosa definitiva no valor devido à contratada pelos serviços ou 

fornecimentos realizados e entregues. O foco são as obrigações convencionais expressas no 

contrato, as quais não têm, necessariamente, um amparo em exigência de ordem pública. 

Independentemente da natureza da obrigação descumprida, as multas têm duas funções: 

exercem a função de incentivo ao adimplemento de determinadas obrigações, e a função de 

indenização pré-fixada dos danos experimentados pela outra parte. Sob esta ótica, devem ser 

avaliadas considerando as consequências efetivas do evento de descumprimento. 

Como mecanismo de autotutela e a serviço do cumprimento do objeto do contrato, nas 

situações de descumprimento contratual por ação ou omissão, a multa pune a conduta 

específica e induz a contratada à reflexão dos fatos e à valorização de ações para mitigação 

dos riscos e redução de ocorrências futuras.196 

Entretanto, para que a penalidade tenha o efeito de incentivar o adimplemento da 

obrigação, é necessário que seja estabelecida em valor razoável e proporcional ao evento a 

que se refere.197  

Quando estabelecida em valor desproporcional ou exorbitante, a contratante terá 

problemas com sua aplicação. O impacto desmesurado no equilíbrio financeiro da operação 

da contratada, pode inviabilizar a continuidade do cumprimento do objeto. O direito é garantido 

expressamente no contrato, mas a cláusula é “inaplicável” a menos que a contratante tenha 

como objetivo o encerramento da relação contratual. 

Em áreas e obrigações sensíveis, como o cumprimento de regras de segurança e dos 

procedimentos para evitar acidente seu efeito pode ser contrário ao esperado; pode gerar nos 

empregados e subcontratados o temor de represália. Na tentativa de inibir as consequências 

os fatos podem não vir à tona, e a empresa não conhecerá o ocorrido, nem tampouco poderá 

desenvolver políticas de saúde e segurança do trabalho adequadas para evitar futuros 

eventos.198 

A retenção pecuniária definitiva tem caráter punitivo e satisfativo, 199 e não possui mais 

função conservativo cautelar ou de garantia, conforme visto nas hipóteses dos Capítulos 

anteriores.  

  

                                                
 

 

196 “O valor estabelecido a título de multa contratual representa, desse modo, em essência, a um só tempo, a 
medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o 
inadimplemento ou com a mora. ” STJ Recurso Especial Nº 1.641.131 - SP (2016/0281861-9) Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi – trecho do voto 
197 O racional para determinação dos eventos, seus efeitos e do quantum da multa deve ser o mesmo adotado no 

caso da suspensão temporária exemplificado no item 4.1.3.1 Proporcionalidade retro. 
198 Sobre o assunto, vide 4.2.3.2 - Key Performance Indicators (KPI). 
199 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P. 223 e seguintes 
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4.2.1. Práticas usuais 

 

A retenção definitiva tem a natureza de multa convencional, que pode ser ou não 

compensatória. 

Dentro das funções punitiva ou indenizatória, as multas ou penalidades atingem tanto 

os casos de mora (inadimplemento relativo) ou inadimplemento absoluto, parcial ou total da 

obrigação principal, bem como as hipóteses de inadimplemento de obrigações acessórias.  

Seu caráter punitivo visa inibir condutas indesejáveis e incentivar o devedor a cumprir 

sua obrigação, e em seu caráter indenizatório têm função satisfativa, antecipando parte da 

eventual indenização por perdas e danos pretendida em caso de mora, inadimplemento 

absoluto parcial ou total e resolução do contrato200. 

Na maioria dos contratos pesquisados a multa em seu caráter de pré-indenização não 

restringe eventual cobrança dos valores excedentes. 

Para tanto, algumas minutas contratuais mencionam a natureza das multas, em sua 

condição de “compensatórias” – na qual fica claro o saneamento do inadimplemento através 

do pagamento da multa - ou “não compensatórias” -  o que traria a alternativa ao credor de 

indenização de valor adicional que ultrapassasse o valor da multa. Outras nada mencionam, 

e nem sempre o tratamento jurídico do instituto no contrato deixa claro sua natureza nem 

tampouco a qual parte do objeto ou obrigação a multa será aplicada. Exemplo de cláusula na 

qual o objeto do inadimplemento está determinado: 

“Respeitar e fazer que seu pessoal respeite as Normas de Segurança do Trabalho e Disciplina, 
higiene e medicina do trabalho, previstas na Lei Federal n.º 6.514/77, nas portarias do MTB. 
n.º 3.214/78 e suas alterações, e demais regulamentações em vigor nos locais das prestações 
de Serviços, bem como, os Procedimentos de Segurança para Prestadoras de Serviços 
previstos na Cláusula 2.3. 
(...) O descumprimento, por parte de empregados ou subcontratados devidamente autorizados 
da contratada, das normas previstas na Cláusula acima, sujeitará à multa de R$ 1.000,00 (hum 
mil reais), por ocorrência, e substituição do infrator. Em caso de reincidência o valor da multa 
será dobrado. 
(...) 
 Pela não informação a contratante da ocorrência de acidente de trabalho ocorrido com seus 
empregados vinculados à execução deste contrato R$1.000,00 (um mil reais), por cada 
ocorrência. “ (CT 24) 

 

                                                
 

 

200 FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. São Paulo Editora 
Saraiva 2013.P. 128 a 131 
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Exemplo de cláusula genérica, que não caracteriza a natureza da multa ou o motivo 

de sua aplicação: 

“ Caso a Contratada descumpra quaisquer de suas obrigações previstas no presente Contrato 
(inclusive sua obrigação de pagar quaisquer valores devidos e não pagos à Contratante no 
âmbito do presente Contrato ou de indenidade previstas no presente Contrato), a Contratante 
terá o direito de reter e deduzir de quaisquer valores devidos à Contratada na forma da Cláusula 
7.1 acima os montantes referentes ao referido descumprimento e/ou às perdas decorrentes do 
mesmo. ” (CT 02) 

 

As multas são estabelecidas para inadimplemento de prazos e também de outras 

obrigações acessórias, como exemplo: 

“Expirado o prazo mencionado no item 4.1 da cláusula anterior e não tendo sido concluídos os 
serviços descritos na cláusula primeira, a contratada pagará à contratante, a título de multa 
moratória, a importância correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, calculado 
sobre do valor total deste instrumento, limitada a 10% (dez por cento) do valor contratual. 
O descumprimento das obrigações dispostas neste Contrato que não tiverem penalidade 
específica sujeitará o infrator ao pagamento de multa não compensatória correspondente a 
0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por evento. ” (CT 23) 

ou 

“ Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a parte 
infratora obrigada a pagar à outra parte multa de natureza não compensatória correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor indicado no item 3.4 deste Contrato. ” (CT 11) 

 

A função indenizatória da cláusula penal tem a vantagem de pré-estabelecer um valor 

de perdas e danos, sem discussões sobre sua extensão e sem necessidade de comprovação 

de sua ocorrência. Ampara o direito da parte em mitigar o dano de um inadimplemento, com 

solução imediata em face da outra parte.  

A preocupação da parte contratante em considerar a multa não compensatória tem 

seu fundamento na necessidade que esta tem de receber o escopo acordado em sua 

totalidade, seja porque tem obrigações junto ao cliente que a contratou, seja porque está na 

condição de cliente final do objeto do contrato.201 Exemplos: 

“Pelo pagamento das multas anteriormente mencionadas, a contratada não se exime da 
responsabilidade de responder por perdas e danos em virtude de prejuízos que causar à 
contratante, por seu atraso, ação e omissão, bem como pela suspensão sem justa causa da 
prestação dos serviços. “ (CT 18) 

ou 

“Sem prejuízo das penalidades devidas nos termos da Cláusula 9.1 acima, a contratada estará 
sujeita ao pagamento de indenização suplementar, nos termos do parágrafo único do artigo 
416 do Código Civil. ” (CT 09) 

                                                
 

 

201 Aspectos das multas compensatória e moratória são tratados no item 4.1.2.2 - Mora e Inadimplemento relativo 
e absoluto  retro. 
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Outra prática regular é a retenção pecuniária para o pagamento das despesas 

incorridas pela contratante para realizar ou corrigir parte do escopo da contratada frente à 

recusa ou impossibilidade desta última adimplir estas obrigações, cuja autorização está 

prevista no Art. 249 do Código Civil.202 Exemplos: 

 “ Neste caso, fica a contratada obrigada a reembolsar a contratante pelo que esta tiver de 
despender além do valor contratual, e a ressarcir perdas e danos que ela venha a sofrer em 
consequência da rescisão em tela. ”  (CT 56) 

 ou 

“Caso a contratada não inicie a adaptação ou adequação da etapa no prazo de 05 (cinco) dias 
contados do recebimento da manifestação da contratante de que tratam as cláusulas 3.3 e 
3.3.1, a contratante ficará automaticamente autorizada a contratar terceiro para fazê-lo, 
hipótese em que a contratada ficará obrigada a ressarcir à contratante todos os custos, diretos 
e indiretos, incorridos por esta para a adequação promovida em questão. O ressarcimento 
previsto nos termos da presente cláusula deverá ser efetuado pela contratada em até 48 
(quarenta e oito) horas contadas do recebimento de notificação escrita enviada pela contratante 
nesse sentido. “ (CT 68) 

Ou 

“Findo o prazo constante na notificação, sem que a contratada tenha executado os serviços ou 
os tenha executado de forma incorreta, a contratante poderá executar os serviços diretamente 
ou por meio de terceiros contratados para este fim. 
Na hipótese prevista na cláusula acima, a contratada deverá reembolsar a contratante, em até 
30 (trinta) dias contados do recebimento de notificação, de todas as despesas ou custos 
incorridos. É facultado à contratante deduzir dos pagamentos devidos à contratada os valores 
que vier a suportar na execução dos serviços. ” (CT 10) 

 

As multas são descontadas diretamente do crédito que a contratada tem com a 

contratante, usualmente mediante notificação prévia, como segue: 

“Todas as multas previstas neste CONTRATO serão consideradas dívidas líquidas e certas, 
ficando a contratante autorizada a descontá-las dos pagamentos devidos à contratada, ou 
cobrá-las judicialmente, conforme legislação aplicável. ” (CT 67) 

 

                                                
 

 

202 Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, 

havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode 
o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. 
No mesmo sentido: “Todavia, para se estabelecer um ponto de contato entre a mitigação do dano e a autotutela 
contratual com função propriamente satisfativa, que é o aspecto ora enfocado, é preciso que a conduta do credor 
lesado dirija-se à satisfação direta de seu próprio interesse, o que pode ocorrer por meio de contratações 
substitutivas que lhe possibilitarão alcançar, não já pelo adimplemento do outro contratante mas pela sua própria 
atuação, o resultado útil programado.  [...] infere-se que a mitigação  dos  danos  pode configurar um dever ou uma 
faculdade. “ SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese 
de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011 
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Não há usualmente previsão para devolução dos valores glosados, ainda que não se 

comprove dano, ou ainda que o fato gerador destas penalidades tenha sido resolvido ou 

neutralizado. 

Entretanto, considerado o contexto do negócio, para promover o incentivo ao 

cumprimento do contrato pode ser cabível acordar a devolução parcial ou total das multas. 

Trata-se de um investimento objetivo na eficiência do mecanismo de incentivo, e tutela as 

condutas das partes no sentido de reduzir eventuais disputas futuras.203 Como exemplo, 

segue a cláusula abaixo:   

“As multas eventualmente aplicadas em razão de atraso na entrega [de cada etapa] serão 
remidas caso a Contratada consiga recuperar o atraso dos eventos parciais, realizando a 
entrega da totalidade do Empreendimento no prazo final previsto, com a qualidade 
contratualmente estabelecida e sem prejuízos à Contratante.” (CT 16) 

 

A multa ou cláusula penal pode ainda ser instrumento para tratar o inadimplemento 

absoluto que leva à resolução do contrato independentemente da cobrança de adicional de 

perdas e danos, mediante disposição acordada entre as partes.  

Exemplo:  

“Caso a rescisão se dê por culpa de uma das Partes, a Parte causadora pagará à outra uma 
multa, de natureza não compensatória, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato. ” (CT 07) 
 

 

4.2.2. Enquadramento jurídico 

 

A retenção definitiva, também referida nos contratos como multa, penalidade, ou 

cláusula penal está regulada no Código Civil/2002, Artigos 408 a 416 – Cláusula Penal.  

Diferentemente da doutrina anglo saxã, no arcabouço jurídico brasileiro a multa 

contratual, além da configuração prévia dos danos por descumprimento de obrigação 

específica (denominada “liquidated damages”), 204 tem também o objetivo de fomentar o 

adimplemento das obrigações específicas e da obrigação principal do contrato. 

                                                
 

 

203 SCOTT, Robert E. e TRIANTIS, George G. Principles of Contract Design. Disponível no site: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=722263 
204 DONALD A. JENSEN JR. and JAMES W. CRAIG JR. Testing the Validity of Liquidated Damages Clause. 
Construction Management & Economics, 1998) 16, 269-281: “[...] the fundamental difference between a liquidated 
damages clause and that of a penalty clause is that the former attempts to place the nonbreaching party in the 
position that would have been experienced has the breach not transpired, The later however attempts to force the 
breaching party to contractually perform by invoking contractual punishment in a form of specific monetary amount 
that is significantly disproportional via-à-via the actual financial damage amount sustained due to the breach.” 
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A multa ou cláusula penal pode ter caráter civil, fiscal ou administrativo.  No âmbito 

pesquisado no estudo, trata-se de multa convencional, que deve ter as hipóteses de aplicação 

claramente expressas no contrato.205 

Quatro teorias discutem a natureza jurídica da cláusula penal: a teoria do reforço, a 

teoria da pré-avaliação, a teoria da pena e a teoria eclética. 206 A doutrina discute também a 

definição de cláusula penal pura, também tratada por “multa simples”, que caracterizaria uma 

penalização que não inclui a indenização por perdas e danos.  

Também são divergentes os entendimentos doutrinários quanto aos efeitos e à 

natureza moratória ou compensatória da cláusula penal. Alguns autores entendem que a 

cláusula penal moratória se aplica em caso de mora, sem prejuízo da exigência da obrigação 

principal; outros interpretam como execução incompleta ou defeituosa da obrigação ou 

descumprimento de alguma condição ou cláusula específica do contrato; para outros ainda 

apenas a multa por inexecução completa tem caráter penal compensatório.207 

Para outros autores, a cláusula penal seria ainda um mecanismo de limitação de 

responsabilidade. 208  

Não é objeto desta pesquisa o enfrentamento destas divergências.  A discussão da 

natureza da cláusula penal no caso em estudo cede espaço para a pesquisa de sua aplicação 

e contribuição efetiva para o adimplemento do contrato e para a tabulação das melhores 

práticas. Para este efeito, o trabalho considera o uso da cláusula penal como incentivo ao 

cumprimento da obrigação, punição ao devedor por inadimplemento da obrigação, e 

indenização pré-fixada dos eventuais danos decorrentes do inadimplemento.209  

                                                
 

 

205 “Cláusula Penal é a estipulação em que as partes convencionam antecipadamente uma determinada prestação, 
normalmente uma quantia em dinheiro, que o devedor terá que satisfazer ao credor, em caso de não cumprimento, 
ou de não cumprimento perfeito [...] da obrigação. ” PINTO, Carlos Alberto Mota. Cessão da Posição Contratual. 
Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P. 585. E também “[...]convenção acessória inserida em negócio jurídico 
unilateral ou bilateral, em que o devedor da obrigação se compromete, para o caso da inexecução completa da 
obrigação, de inexecução de alguma clausula especial, ou simplesmente de mora, a uma sanção de natureza 
econômica, que pode ser de dar, fazer ou não fazer, nos limites fixados em lei. CASSETARI, Christiano. Multa 
Contratual – Teoria e Pratica da Cláusula Penal. 4ª. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. P.52 
206 Referências sobre estas teorias podem ser encontradas no item 3.2. Página 52 do livro Multa Contratual -Teoria 
e Pratica da Cláusula Penal –  CASSETARI, Christiano. 4ª. Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2013.  
207 Para maior aprofundamento: RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. Função, Natureza e modificação da clausula 
penal no direito civil brasileiro. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 2006. Pag. 
181 e seguintes; CASSETARI, Christiano. Multa Contratual – Teoria e Pratica da Cláusula Penal. 4ª. Edição. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.p.65 e ss. 
208 Para maior aprofundamento: FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de Limitação de 

Responsabilidade. São Paulo Editora Saraiva 2013, p. 128 e também “ [...]alguns elementos comuns podem ser 
extraídos em quase todos os ordenamentos: a cláusula penal serve para prefixação do valor da indenização, como 
substituição à prestação cujo inadimplemento lhe deu origem e também como incentivo ao devedor no 
cumprimento da obrigação. Uma vez que o seu valor possa ser superior ao valor do dano que poderia decorrer do 
inadimplemento.“ (Pag. 131).  
209 Código Civil, Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 
cumprir a obrigação ou se constitua em mora. “A finalidade essencial da pena convencional, a nosso ver, é o 
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O termo “multa” será utilizado para qualquer destas naturezas, como cláusula penal 

de caráter convencional, expressamente exclusas as multas estabelecidas por lei.  

 Para efeito de suas consequências a multa será tratada como uma sanção penal de 

caráter civil, que pode ter duas naturezas: moratória e compensatória. Se as partes 

convencionarem expressamente a multa como um mínimo de indenização, sem prejuízo da 

cobrança pela parte inocente dos valores que ultrapassarem seu montante, a cláusula penal 

terá natureza moratória. 210  

No caso de multa moratória, a função coercitiva reforça o adimplemento pela 

contratada, e cumula sua aplicação com a exigência da prestação descumprida. 211  

No caso de multa compensatória, esta caracterizaria uma liquidação previamente 

quantificada do dano causado pelo inadimplemento do devedor, excluída a execução 

específica ou a cobrança da prestação em si. 212   

Na falta de menção expressa, a multa terá caráter compensatório, não cabendo 

cobrança ou ônus adicional pelo mesmo fato. 

A multa estabelece previamente o valor de eventual indenização por inadimplemento 

de obrigação contratual, ou por descumprimento parcial ou total do contrato. Como 

mencionado, pode ser estipulada no caso de mora, inadimplemento absoluto parcial ou total 

de obrigação determinada ou do objeto principal, e, no limite, cumulada ou não com a 

possibilidade de resolução do contrato pela contratante inocente. 213 

Na condição de reforço ou incentivo para o adimplemento das obrigações, o 

mecanismo também funciona como autotutela que pode evitar o conflito judicial. 214 Além disto, 

                                                
 

 

reforçamento do vínculo obrigacional, e é com este caráter mais assiduamente se apõe à obrigação. “ PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol II. 21a. Edição.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006. P.166 
210 Conforme Art. 416 do CC 2002: Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. 
Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização 
suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, 
competindo ao credor provar o prejuízo excedente. 
211 CC 2002 Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de 
outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o 
desempenho da obrigação principal. 
212 “A clausula penal compensatória ou substitutiva é definida como a estipulável ao caso de incidir quando ocorre 
a inexecução total da obrigação[...] e afasta exigência de perdas e danos ” RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. 

Função, Natureza e modificação da clausula penal no direito civil brasileiro. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 2006. P. 181.  CC 2002, Art. 410: Quando se estipular a cláusula penal para 
o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.  
213 CC Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se 
à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.  
214 “ Considerando que, em regra, o descumprimento contratual gera o dever de indenizar, abrem-se aos 
contratantes, durante a fase pré-contratual, duas possibilidades: averiguar o efetivo prejuízo sofrido posteriormente 
ao inadimplemento, ou estabelecer, previa e estimativamente, o valor da indenização, com a fixação da cláusula 
penal ou multa contratual. Mas, a cláusula penal é um pacto acessório que, quando previsto, além de atenuar ou 
o atraso ou o descumprimento total ou parcial de uma prestação contratual, também tem a função de evitá-los. A 
atenuação dos prejuízos causados pela mora ou pela inexecução da obrigação se dá pela estimativa, desde logo, 
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tem uma função econômica que pode trazer externalidades positivas: contribui para o 

adimplemento do objeto contratado e eventual benefício público do resultado. 

Considerando a complexidade dos objetos e das obrigações das partes nesta natureza 

de contratos, a pesquisa revela uma importante preocupação em caracterizar todas a multas 

e penalidades como cláusula penal moratória, já que estas incidirão sobre parte da obrigação 

principal ou sobre as obrigações acessórias, e a contratante ainda tem interesse na 

continuidade do contrato. 

Assim, no caso de descumprimento contratual a parte inocente terá duas alternativas: 

(i) exigir as obrigações remanescentes e aplicar as multas moratórias ou, (ii) caso não haja 

mais utilidade do objeto para o credor, aplicar a cláusula penal compensatória, como 

indenização prefixada de danos, ou, na ausência desta, cobrar as perdas e danos que 

puderem ser efetivamente comprovados.  

A definição do direito de retenção nos dispositivos contratuais pesquisados encontra 

algumas fragilidades, que podem determinar a manutenção ou não do exercício de autotutela 

em sede judicial. 215 

 Uma das fragilidades em sua aplicação está no desenho contratual quando ele 

privilegia a contratante com o estabelecimento de inúmeras multas aplicáveis à contratada, 

mas não comina nenhuma penalidade ao atraso ou ao inadimplemento da principal obrigação 

da contratante: receber e validar a documentação de cobrança, autorizar os faturamentos e 

pagar os serviços e fornecimentos realizados e entregues. 

Esta condição que demonstra a falta de reciprocidade entre as partes não favorece o 

equilíbrio contratual, e não evidencia o princípio da boa-fé objetiva.216  

                                                
 

 

de maneira prévia, das perdas e danos decorrentes do parcial ou completo inadimplemento, evitando a discussão 
sobre o tema na via jurisdicional. O impedimento, por sua vez, pelo reforço da obrigação assumida, porquanto a 
previsão da cláusula penal representa um meio de coerção a seu cumprimento. ” STJ – Recurso Especial Nº 
1.641.131 - SP (2016/0281861-9), trecho do Voto Ministra Nancy Andrighi. 
215 “A   multa   moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda 
o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção 
contratual. ” e “A avaliação equitativa deve, assim, ter em conta o grau de culpa do devedor, a sua situação 
econômica e o montante adimplido, entre outros parâmetros, tais como a avaliação proporcional da utilidade ou 
vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito ou incompleto, tenha oferecido ao credor e, ainda, a existência 
de desequilíbrio de forças entre as partes, o qual pode ter determinado a fixação do valor da multa em patamar 
descompassado com o objetivo da cláusula penal.” STJ Recurso Especial 1.424.074 – SP (2013/0392230-3) 
Relator Ricardo Villas Boas Cuerva.- trecho do voto 
216 Nesse sentido “ Nos dias que correm [...] são consideradas abusivas as cláusulas que colocam uma das partes 

em desvantagem exagerada em relação à outra, quer atribuindo a esta direitos negados à primeira, quer 
inversamente criando obrigações para um contratante, que não existem para o outro. [...] A reciprocidade, portanto, 
impede a existência de qualquer defeito de contrariedade à boa-fé objetiva e dá a causa justificadora da atribuição 
de direitos e obrigações. ”  AZEVEDO, Antônio Junqueira. Cláusula Cruzada de não Indenizar, in Estudos e 
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva. 2004. P. 100 
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Esta falta de contrapartida ou equilíbrio de deveres laterais217 pode dar margem a 

oportunismos e condutas contrárias ao dever contratual de agir de boa-fé. Uma das partes 

pode aproveitar-se da vulnerabilidade da outra na busca de seus próprios interesses.218 

 A cumulação das cláusulas penais compensatória e moratória no contrato é possível, 

mas sua aplicação sobre o mesmo fato gerador pode criar problemas. 219  Isto porque em 

princípio, se a multa é compensatória, a obrigação específica não seria mais exigível. Por 

outro lado, se a multa é compensatória e de valor elevado em relação ao descumprimento 

especifico pode existir a dúvida: seria pertinente a cobrança da multa ainda que inexistente 

qualquer dano?  Os contratos buscam contornar estes problemas classificando 

expressamente como moratórias todas as penalidades. Exemplo: 

“As multas não são compensatórias e, portanto, não eximem a contratada do ressarcimento 
das perdas e danos resultantes dos motivos que as determinaram e serão aplicadas sem 
prejuízo das demais sanções legais cabíveis. “ (CT 47) 

 

A cláusula penal, se abusiva, pode ser reduzida em atendimento à modulação imposta 

pelo Art. 413 do CC. 220 No caso concreto de sua aplicação é necessário aferir se, por 

exemplo, foi realizada e entregue parte significativa do objeto,221 ou se frente à finalidade do 

contrato, sua aplicação não é manifestamente excessiva. Exemplo: 

 “Em caso de rescisão unilateral a parte faltante pagará à outra multa de 30% (trinta por cento) 
sobre o valor do presente instrumento, mais todas as consequências que houver de parte do 
[cliente da contratante] pela execução fora dos padrões contratados, e definidos na cláusula I, 
ou por razões que constituam infrações da lei comum. ” (CT 26) 

 

                                                
 

 

217 Vide item 4.1.2.1 - Obrigações principais e acessórias retro. 
218 Williamson propõe três níveis de defesa dos próprios interesses: o oportunismo, a busca do interesse próprio e 
obediência, em função da força e da intenção de sua prática. Os custos de transação são usualmente afetados 
pelo oportunismo. Para maior aprofundamento:  WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. 
Free Press. New York 1985. P. 47 
219 “A cláusula penal compensatória é devida no caso de descumprimento total da obrigação, enquanto a cláusula 
penal moratória se dá quando ocorre o cumprimento retardado da obrigação, mas ainda útil ao credor. Plenamente 
aceitável a cumulação de ambas as penalidades contratuais, conquanto que incidam sobre fatos geradores 
diversos, já que a finalidade de uma é distinta da outra.” e também “[...] é inadmissível a cobrança de multa 
moratória e multa compensatória pela mesma infração contratual, prevalecendo a primeira por se tratar de cláusula 
específica[...]” TJ ES 2a. Câmara Civil. AC 15040016543. Rel. Des. Elpídio José Duque. j. 07.10.2008, DJES 
18.11.2008; trecho do voto. 
220 CC. Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido 
cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza 
e a finalidade do negócio. Como exemplo: “Constatado o excesso do montante estabelecido em cláusula penal, 
deve o magistrado reduzi-la a patamar razoável, de acordo com as obrigações cumpridas, observadas a natureza 
e a finalidade do contrato. ” STJ Recurso Especial Nº 1.424.074 – SP (2013/0392230-3) Rel Ricardo Villas Boas 
Cuerva.´trecho do voto 
221 TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 

antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma. 
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Esta natureza de redação, por proporcionar um valor convencionado bastante 

expressivo, pode incentivar o credor a dar preferência por sua aplicação ao invés da exigência 

do cumprimento da obrigação, o que desvirtua o objeto do contrato estabelecido222.  

No exemplo abaixo, a multa é cumulativa, chegando também a valores expressivos 

rapidamente, podendo comprometer a continuidade do contrato: 

“Automaticamente, sem notificação, pela apresentação desconforme ou intempestiva, dos 
documentos mencionados relativos à folha de pagamento e encargos, mencionados no item 
..........  deste instrumento,  ou  a  falta  de  sua apresentação,  0,5%  (cinco décimos por cento), 
por dia em que se encontrar irregular, sobre o valor do contrato.” (CT 52) 

 

O Art. 412 do Código Civil possibilita convencionar multas que podem ser cobradas 

diretamente pela contratante, sem a interferência do Judiciário. Entretanto, embora não exista 

vedação à instituição de penalidades contratuais no arcabouço jurídico brasileiro, também é 

presente aqui a preocupação com a abusividade da cláusula penal. O próprio Art. 412 do CC 

determina que o valor da multa não pode exceder o valor da obrigação principal.223  

Vários contratos pesquisados têm a previsão da retenção e da compensação 

automática dos valores devidos à contratante a título de multas e penalidades, com montantes 

de crédito do próprio instrumento ou de outros instrumentos contratuais que tenham sido 

assinados entre as partes. Trata-se de instrumento de autotutela bastante utilizado no setor 

econômico investigado.224 

“ A contratante se reserva o direito de suspender o pagamento de faturas (ou medições) em 
razão de descumprimento das obrigações decorrentes de lei ou do contrato pela contratada 
nos prazos estabelecidos, em especial os previstos na cláusula 6.5, podendo ainda a 
contratante compensar todo e qualquer valor devido à contratada com eventuais créditos que 
a contratante detenha junto à contratada. ”  (CT 67) 

Ou 
 “Todos os direitos e obrigações referidos neste contrato podem ser liquidados por meio do 
mecanismo da compensação, independentemente de prestação de contas e nos termos do 
disposto nos artigos 368 e seguintes do código civil. é lícito à contratante reter quaisquer 
valores devidos à contratada ao abrigo do presente contrato para compensá-los com valores 
devidos pela contratada à contratante ao abrigo do presente contrato e/ou de qualquer outro 
contrato e/ou relação comercial ou jurídica mantida entre as Partes. “(CT 68) 

 

O Código Civil dispõe em seus artigos 369 e 370 sobre a compensação, que só pode 

ser feita entre dívidas fungíveis, líquidas e vencidas. O instituto de compensação legal é modo 

                                                
 

 

222 FERNANDES, Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. São Paulo Editora 
Saraiva 2013.P.135 
223 Tal preocupação está também expressa, entre outras legislações específicas, no caso de relação de consumo, 
cujo limite é 2% do valor da prestação (CDC, Art. 52, §1º.) 
224 Como referência para compensação como instrumento de autotutela nos contratos empresariais: SCOTT, 
Robert E. e TRIANTIS, George G. Embedded Options and the Case against Compensation in Contract Law. 
Columbia Law Review, Vol. 104, No. 6 (Oct., 2004), pp. 1428-1491 Disponivel em: 
http://www.jstor.org/stable/4099375. Acesso em 02/04/2013    
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de extinção de obrigações e se faz entre dívidas de mesma natureza, quando as partes são 

simultaneamente credoras e devedoras uma da outra. Ou seja, o instituto da compensação 

não tem este caráter “automático”; uma alegação de descumprimento usualmente não 

caracteriza dívida líquida.  

No que diz respeito à multa, é preciso demonstrar sua exigibilidade, indicando o 

inadimplemento e a respectiva previsão contratual. O ônus cabe à parte que impõe a 

penalidade: enquadrar o fato ocorrido dentro das hipóteses contratuais que ensejam a 

aplicação da multa, e demonstrar que a conduta da outra parte desatendeu a obrigação 

prevista, e tem por base fato a ela imputável.  

E, embora seja suficiente a previsão convencional e o nexo causal para sua aplicação, 

é conveniente, para este relacionamento complexo e de longo prazo entre as partes, notificar 

previamente a contratada. 

 

4.2.2.1. Abuso de direito 

 

O Artigo 187 do Código Civil 225 versa sobre a ilicitude no exercício de um direito. 

Conforme Judith Martins Costa, “[...] abarca (i) o exercício contraditório, quando desleal; (ii) o 

exercício disfuncional (pois divorciado da função atribuída ao direito subjetivo, potestativo ou 

faculdade; e (iii) o exercício desmesurado ou desmedido de direito subjetivo, potestativo ou 

faculdade. ” 226 

Conforme já mencionado nos capítulos anteriores, no exercício das prerrogativas de 

aplicação de multas a contratante deve se limitar às hipóteses expressamente determinadas 

no contrato e à proporcionalidade entre a glosa e o fato concreto que fundamenta a conduta.  

O uso dos mecanismos de autotutela com o objetivo de causar prejuízo ao outro, com 

vantagem ou não para a parte que excede a conduta, em postura contrária ao princípios e 

                                                
 

 

225 Art. 187 do CC: Também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os 

limites impostos e pelo seu fim econômico ou social, pelo boa-fé ou pelos bons costumes. 
226 MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 
2015. P. 612; Milton Lautenschlager define abuso de direito como: “Ato humano, qualificado por um comportamento 
emulativo que, embora desprovido de caráter emulativo, não gera vantagem ao agente e revela-se desvantajoso 
ao terceiro; ou ainda, por um comportamento que, embora tenha utilidades para um e desutilidades par outro, se 
mostre numa análise de jurisprudência e/ou da doutrina pelo magistrado, contrário aos valores, princípios e 
máximas de conduta que compõem a “unidade conceitual e valorativa”.” LAUTENSCHLAGER, Milton Flavio 
Almeida Camargo. Abuso de Direito. São Paulo: Editora Atlas, 2007. 
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deveres laterais exigidos das partes na execução do objeto do contrato podem ser 

interpretados como abuso de direito, 227 e levar à caraterização da conduta como ilícita. 228  

Exemplos de excessos: 

“ Caso a contratada não cancele determinado faturamento indevidamente realizado, no prazo 
de 03 (três) dias uteis após ser comunicada da irregularidade, ficará sujeita a uma multa 
punitiva equivalente a 50% do valor da fatura. Caso da cobrança seja gerado um apontamento 
de protesto ou aviso de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, a contratada deverá 
pagar à contratante uma multa punitiva equivalente a 50%do valor da nota fiscal, sem prejuízo 
da multa punitiva acima e da obrigação de cancelamento da cobrança. “(CT 06). 

Ou  

“9.3. Direito de Reter Pagamentos 
9.3.1 Sem prejuízo a quaisquer outros direitos da Contratante previstos no Contrato, a 
Contratante terá direito de reter quaisquer quantias referentes a qualquer autorização de 
faturamento, qualquer fatura ou documento de cobrança emitido pela Contratada ou 
Subcontratados Autorizados à Contratante neste Contrato ou em qualquer outro negócio 
jurídico celebrado entre as Partes, em caso de inadimplemento da Contratada quanto às suas 
obrigações previstas neste Contrato ou em qualquer outro negócio jurídico celebrado entre as 
Partes.  
9.3.2 O exercício do direito previsto na Cláusula 9.3.1 não excluirá o direito da Contratante de 
tomar qualquer outra medida, ou executar qualquer recurso, inclusive penalidades, previsto no 
Contrato ou na Legislação Aplicável (sem que, para a tomada de tal medida ou adoção de tal 
recurso, a Contratante tenha que levar em conta o prazo adicional eventualmente concedido 
para que a Contratada sane o inadimplemento). Além disso, o disposto nesta Cláusula não 
excluirá o direito da Contratante de reter quaisquer quantias devidas à Contratada com base 
em outras disposições deste Contrato ou de qualquer outro contrato celebrado entre as Partes. 
“(CT 16) 

Ou  

“O descumprimento no prazo, forma ou qualidade, ainda que parcial, na conclusão da obra 
sujeitará a contratada ao pagamento à contratante de multa penal diária não indenizatória, no 
valor equivalente a 1% (um por cento) do preço da obra, devidamente atualizado pelo IGPM-
FGV entre a data de assinatura do presente contrato e a data do pagamento respectivo, limitado 
a 20% (vinte por cento) do preço total da obra.  
O pagamento da multa prevista na cláusula acima deverá ser efetuado pela contratada em até 
48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento de notificação escrita enviada pela 
contratante nesse sentido “ (CT 68) 

Ou  

“ Fica expressamente ajustado o direito de regresso da contratante contra a contratada, na 
hipótese da primeira incorrer em qualquer custo ou despesa, por ter a última descumprido 
qualquer das obrigações que este contrato lhe atribuam, direito esse que obrigará a contratada 

                                                
 

 

227 São requisitos do abuso de direito a conduta humana, a existência de um direito subjetivo, o exercício deste 
direito de forma emulativa, ou, pelo menos, culposa e o dano para outrem, a ofensa aos costumes e à boa fé e a 
prática em desacordo com o fim social e econômico do direito subjetivo. MARTINS COSTA, Judith. Comentários 
ao novo Código Civil. Vol. V Tomo II. 1a. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.p. 120  
228 No mesmo sentido: “O nosso Código Civil considera licita a conduta de quem exerce regularmente seu direito. 
Daí se extrai a ideia de que o exercício irregular do seu direito constitui um ilícito civil, assim como configura delito 
penal o exercício das próprias razões.  Quer dizer: a licitude inicial do titular de um direito pode chegar ao ilícito no 
momento em que ele vai além do que seria razoável esperar, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, que 
preside o sistema. ” Extrato de voto do relator, Exmo. Ministro Ruy Rosado de Aguiar no julgamento do Recurso 
Especial no. 250.523-SP do STJ (2000/0021655-0).  
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a reembolsar à contratante do valor despendido corrigido monetariamente, segundo o índice 
de variação do IGP-M/FGV (índice Geral de Preços do Mercado), calculado pelo IBRE (Instituto 
Brasileiro de Economia) da Fundação Getúlio Vargas, ou seu eventual substituto, no período 
compreendido entre a data do desembolso e a do efetivo pagamento, acrescido de uma multa 
de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor já corrigido, a título de penalidade de comum acordo 
pré-fixada, para a hipótese da ocorrência desse inadimplemento.” (CT 03)        

 

No último exemplo a cláusula prevê uma multa no valor de 50% sobre qualquer custo 

ou despesa incorrido pela contratante no caso de descumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais. O percentual é muito superior ao que seria auferido no negócio pela 

contratante, o que pode levar a parte a majorar despesas e custos para fazer jus a esta 

remuneração adicional. 229 

Nos contratos de relações paritárias, o juízo de admissibilidade das condutas das 

partes estará fundado na situação concreta. 230 Caso identificada eventual pretensão ao 

enriquecimento sem causa, falta de transparência ou assimetria informativa, ou outros indícios 

de flagrante desequilíbrio econômico financeiro, a contratante pode atrair a incidência do 

Código Civil e a desconstituição de seu direito.231  

“ A contratada ficará sujeita, sem prejuízo da apuração dos danos causados, a multa de 10% 
(dez um por cento), do valor global estimado referente à última medição mensal do presente 
contrato (ou da medição mensal ou quinzenal), estabelecido na cláusula quarta, pela ocorrência 
de cada uma das seguintes infrações contratuais que cometer...”  
(...) 
f) Não atendimento, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, de exigência da fiscalização do 
contratante, objetivando o cumprimento de qualquer obrigação da contratada prevista neste 
contrato ou nos demais documentos integrantes do mesmo, prazo esse contado da data de 
recebimento da notificação emitida pelo contratante (CT 03) 
 

No exemplo acima, o prazo e o inadimplemento devem ser relevantes para comportar 

uma multa desta magnitude.  

                                                
 

 

229 SCHREIBER, Anderson. A proibição de Comportamento Contraditório: tutela da confiança e venire contra 

factum proprium 2a. Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar 2007 
230 “Já se sabe que, em face dos contratos entre iguais, ou paritários, é mias extenso o campo de exercício da 
autonomia privada e menos extenso o poder corretivo externo. “ MARTINS COSTA, Judith. A boa fé no direito 
privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015P. 574. 
231 Como exemplo, o Tribunal de Justiça do RS, 14ª. Câmara Civil, no processo n.° 043/1.13.0000279- confirmou 
sentença de 1ª instância e declarou inelegível a multa contratual prevista. Destaca-se na sentença original do MM. 
Juiz de Direito, Dr. José Francisco Dias da Costa Lyra: “ É de se ressaltar, contudo, que absolutamente diferente 
seria a situação caso houvesse nos autos prova de que a embargada e/ou seus sócios-proprietários tivessem 
sofrido algum prejuízo, em decorrência do descumprimento da cláusula contratual, o que não ocorreu. Não se 
objetiva, com tal conclusão, retirar o poder de discricionariedade das partes entabularem o que bem entenderem, 
desde que seus pactos não firam normas de razoabilidade e proporcionalidade, corolário lógico de todo o 
arcabouço legislativo brasileiro. Assim, considerando que o embargante adimpliu com a sua parte, ainda que 
poucos dias após o termo estabelecido no avençado, vejo que houve o adimplemento substancial do contrato, não 
havendo, portanto, que se falar em exigibilidade da multa executada. ” Relator: Min Otávio Augusto de Freitas 
Barcellos; Julgamento 25/11/2015. 
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Portanto, frente a um inadimplemento, para que a aplicação de multa possa enfrentar 

questionamentos em sede judicial, a parte inocente precisará atender todos os quesitos 

necessários: previsão contratual expressa; fundamentação e nexo de causalidade; 

proporcionalidade; caracterização da culpa da contratada ou de sua responsabilidade objetiva 

por lei ou convenção; e garantir a oportunidade de defesa.232 

Como a multa será uma retenção com função satisfativa, no caso de valores 

significativos é conveniente que a parte inocente possa demonstrar alguns dos danos 

efetivamente corridos, 233 afastando eventual interpretação de vantagem indevida e qualquer 

paralelo com o enriquecimento ilícito. 234  

 Se não é possível atribuir clara e exclusiva responsabilidade à parte dita culpada e se 

não há previsão contratual específica, não há exigibilidade e, portanto, não há liquidez da 

multa, o que impediria sua compensação. Exemplo: 

“Todos os valores comprovadamente devidos pela contratada à contratante, nos termos desta 
cláusula 6, poderão, à escolha exclusiva da contratante, ser compensados de valores a serem 
pagos ou reembolsados pela contratante à contratada sob este contrato. ”(CT 67) 

 

Por esta razão, o desconto automático de valores como mencionado em alguns 

contratos pode trazer problemas para a parte que deseja cobrar a multa. 

 Outra questão que merece análise diz respeito à penalização no caso de serviços ou 

fornecimentos irregulares, ilustrada na redação abaixo: 

 
“Os Serviços efetivamente pagos, que posteriormente vierem a apresentar falhas ou não 
atenderem aos requisitos referenciados na cláusula de aprovação de Serviço, serão glosados 
no próximo faturamento apresentado, ou cobrados pela Contratante mediante notificação para 
pronto pagamento, sem prejuízo da multa prevista na Cláusula Penalidades e Multas.” (CT 08) 

 

No exemplo acima o ressarcimento completo de todas das despesas pela contratada 

tem fundamento apenas nos casos de consertos em garantia.235 Ao contrário do que se pode 

                                                
 

 

232 No sentido da revisão judicial obrigatória dos excessos na cláusula penal: IV Jornada de Direito Civil do 
Conselho de Justiça Federal – CJF, 23-24.10.2006: Enunciado 355: “Não podem as partes renunciar à 
possibilidade de ser reduzida equitativamente a cláusula penal, se ocorrer qualquer das hipóteses previstas no Art. 
413 do CC/2002, por ser a mesma preceito de ordem pública. ”Enunciado 356: ”Nas hipóteses previstas no Art. 
413, o juiz deverá reduzir a cláusula penal de oficio.” 
233 Conforme detalhada análise de Otávio Luiz Rodrigues Junior, o legislador permitiu no Art. 413 do CC a alegação 

pelo devedor da excessividade do montante fixado em convenção para a cláusula penal. A revisão pelo Juiz, em 
ultima ratio, poderá ser realizada tendo como base o efetivo prejuízo incorrido. RODRIGUES JUNIOR, Otávio Luiz. 
Função, Natureza e modificação da clausula penal no direito civil brasileiro. Tese de Doutorado. Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 2006.P. 263/264 
234 CC. Art. 884: Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
235  No caso de inadimplemento da obrigação da contratada em garantir os serviços e fornecimentos, a contratação 

de terceiros tem fundamento no Código Civil, Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao 
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inferir da redação, se o serviço não foi executado, a contratante será obrigada a pagar sua 

execução, seja ela feita pela contratada ou pelo terceiro empregado pela contratante. O valor 

indenizável pela contratada será apenas a diferença entre o custo contratual original da 

execução destes serviços ou fornecimentos e o eventual acréscimo pago ao terceiro. 

Se os serviços foram executados, a contratada tem direito a receber a remuneração 

pertinente. Se o problema é de garantia, a contratada tem a obrigação de corrigir e emendar 

o que for necessário para atender às disposições contratuais. Se há atraso ou 

descumprimento das obrigações de garantia, é possível a aplicação de multas. 

 Mas não é possível o desconto integral dos valores pagos a título dos serviços 

realizados e entregues à contratante, ainda que defeituosos. A única hipótese para um 

desconto integral seria a absoluta inutilidade de todos os serviços realizados, o que precisará 

ser demonstrado pela contratante. Caso contrário, a contratante estaria recebendo como 

benefício parte ou a integridade dos serviços ainda que com defeitos, furtando-se ao 

pagamento proporcional dos mesmos, o que pode caracterizar enriquecimento ilícito.   

No caso de multas diárias por atraso na entrega de partes dos serviços ou dos 

fornecimentos, mecanismo bastante comum nos contratos pesquisados, é importante limitar 

o valor máximo que poderá ser aplicado em cada caso, para que também não fique excessivo 

o percentual aplicado. Exemplo de excesso: 

“Pelo atraso no cumprimento dos serviços objeto deste contrato: multa de 0,5% (meio por 
cento), por dia, incidente sobre o valor contratual estabelecido no item 7.1. 
(...) 
O montante correspondente à soma dos valores básicos das penalidades previstas neste 
contrato será limitado a 100% (cem por cento) do valor equivalente e necessário a execução 
da obrigação inadimplida. “ (CT 12) 

 

No exemplo acima a contratante poderia vir a ter o benefício do recebimento do objeto 

do contrato sem qualquer pagamento. 

Estas situações espelham excesso na redação das cláusulas penais, que pode dar 

margem a oportunismos e outras condutas indesejáveis, não se coadunam com os princípios 

que devem reger a relação entre as partes, e, se implementadas, serão provavelmente objeto 

de disputa judicial.  

O exercício abusivo do direito é, muitas vezes, interpretado como legítimo pelos 

operadores, em função da forma de redação da cláusula, que não determina procedimentos 

e  limites à contratante.  

                                                
 

 

credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização 
cabível. 
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4.2.3. Proposições 

 

O uso da retenção definitiva ou multa deve ser pautado por condutas que garantam 

sua eficácia e seus objetivos, sejam eles a purgação da mora, a continuidade regular do 

contrato, ou seu encerramento por justa causa. 

  As melhores práticas incluem a notificação prévia com prazo para resposta da outra 

parte, a identificação das obrigações objeto de sanções, as penalidades para cada situação, 

e os efeitos e consequências destes descumprimentos e a reciprocidade. Como exemplo: 

“40.1 As partes concordam que para aplicação de qualquer penalidade, tais como 
advertência, multa ou rescisão contratual, a parte que se sentir lesada deverá notificar 
expressamente à outra, relatando o fato e conferindo prazo de defesa em 10 (dez) dias a contar 
da data de recebimento da notificação. Transcorrido esse prazo sem manifestações, presumir-
se-á que a notificada desistiu de realizar a defesa, podendo ser-lhe imputada a penalidade 
aplicável, caso a parte infratora não tenha corrigido o ato infrator, sendo que: 
a) a advertência será aplicável nos casos de descumprimento contratual de natureza leve 
como, por exemplo e não se limitando, a não apresentação de cópia de guias quitadas de INSS, 
de FGTS ou de outros recolhimentos legais, pela primeira vez; 
b) a multa será aplicada às faltas de natureza mediana, tais como e não se limitando, ao 
atraso no cumprimento dos prazos conforme estabelecido no presente contrato. 
c) a multa será aplicada às faltas de natureza mediana, tais como e não se limitando, à 
ocorrência de um mesmo fato pela segunda vez ou em caso de atrasos no cumprimento de 
obrigações contratuais e legais que, em função de sua relevância, não ensejam a rescisão; 
d) a rescisão será aplicável para descumprimentos de natureza grave, tais como e não se 
limitando, à reincidência de fatos já punidos anteriormente com multa, o desatendimento de 
prazos operacionais ou de condições contratuais que tragam danos relevantes à outra parte, a 
emissão de título de crédito em desacordo com o contrato ou a utilização deste contrato para 
fins de caução, comercialização ou cessão de direitos, o descumprimento sistemático de 
obrigações legais, a quebra de sigilo contratual ou ainda a ocorrência de comportamentos de 
risco à saúde e/ou de vida de empregados próprios e de terceiros; “ (CT 61) 

 

 Na busca de uma autotutela que possa evitar o alto custo, o prazo incompatível, e a 

incerteza da resposta do embate judiciário, é importante redigir a cláusula de multa, moratória 

ou compensatória, com o devido cuidado. A redação deve objetivar a obrigação contemplada 

para a qual se quer reforçar o adimplemento, especificar a natureza da penalidade, e 

determinar se caberá indenização adicional caso os prejuízos excedam o valor de multa 

acordada no contrato, sempre considerando os limites que seriam razoáveis para cada uma 

das naturezas de inadimplemento.  

 

4.2.3.1. Culpa concorrente 
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Descumprida a obrigação pela contratada, esta se tornará devedora da multa ou 

penalidade determinada no contrato, não necessitando que a contratante comprove sua culpa. 

236 

 O ônus será da contratada para se defender e afastar a incidência da penalidade, 

argumentando, por exemplo, que a causa do descumprimento não é fator a ela atribuível. 

Nem todos os resultados estão exclusivamente vinculados à conduta da contratada e a 

contratante deve ser capaz de demonstrar o nexo causal entre a ação ou omissão da 

contratada e o resultado.237  

O resultado – que reflete o possível inadimplemento da contratada – pode ter mais de 

uma causa direta. Nesse sentido, “quando mais de uma causa tiver relevância decisiva para 

a produção do resultado, ou quando é impossível determinar qual das causas foi 

verdadeiramente preponderante, reparte-se o dever de indenizar, invocando-se a culpa 

concorrente. ” 238 Assim, a eventual contribuição da contratante para o evento precisa ser 

considerada. 

Nestes contratos sinalagmáticos, a contratante tem determinadas obrigações cujo 

cumprimento é imprescindível para que a contratada possa realizar a sua parte. A contratante 

tem a obrigação de processar as solicitações da contratada, seja em relação aos 

esclarecimentos necessários, ao fornecimento de itens de sua responsabilidade, ou ao 

processo de medição, aprovação, liberação de faturamento e pagamento na forma e prazo 

acordados. Se uma ação ou intervenção é necessária para a execução do objeto, sua omissão 

pode configurar mora da contratante.239 

Em outras palavras, caso à prestação da contratante corresponda uma 

contraprestação da contratada, a falha da contratante em cumprir sua prestação exclui a mora 

da contratada. Não é possível que ambas as contratantes estejam em mora com relação à 

prestação e contraprestação específicas.240 

A contratada por sua vez pode alegar as exceções que couberem ao caso concreto 

em tela, entre elas caso fortuito ou força maior, fato de terceiro, culpa concorrente, etc. 241     

                                                
 

 

236 CC 2002, Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de 
cumprir a obrigação ou se constitua em mora 
237 “Ao lado da conduta culposa dos réus, trona-se indispensável ao autor, na ação de responsabilidade civil, 
demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso. ” TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 
Teoria dos Bens e Situações Subjetivas Reais: emboço de uma introdução. In Temas de Direito Civil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006, t. II. P.63 
238 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Teoria dos Bens e Situações Subjetivas Reais: emboço de uma 
introdução. In Temas de Direito Civil, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, t. II. P. 77/78 
239 Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o 
devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial 
240 ALVIN, Agostinho – Da inexecução das obrigações e suas consequências. 2ª. Edição Editora: Saraiva. São 
Paulo. 1955, p. 102 e ss. 
241 Mais detalhes sobre culpa concorrente são também mencionados no item 4.1.3.3 - Mérito e intervenção retro. 
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4.2.3.2. Key Performance Indicators (KPI) 

 

No intuito de incentivar o estrito cumprimento das obrigações acessórias, é comum o 

estabelecimento de indicadores de qualidade das condutas regulares esperadas pela 

contratante. 

Os indicadores que serão acompanhados durante a execução do objeto comtemplam, 

entre outros, o atendimento aos itens de segurança, a necessidade de retrabalho, o 

cumprimento dos horários da jornada de trabalho, a falta de ferramentas ou equipamentos, a 

organização e limpeza, e atrasos em atividades específicas. 

O mecanismo é muito eficiente para avaliação. E feito com transparência, através de 

regras estabelecidas usualmente à época da concorrência, pode ser modulado para atender 

faixas de desempenho ótimo, regular e sofrível, com aplicação de multas ou descontos 

automáticos nas medições.  O percentual máximo de desconto mensal é usualmente limitado.  

Caso seja oportuno o acompanhamento sistemático da qualidade de adimplemento 

das obrigações acessórias, eventual penalização pode ser feita através de critérios objetivos 

pré-estabelecidos de desempenho, que podem ser medidos e avaliados pelas partes, e são 

conhecidos como ANS - Acordo de Nível de Serviço (ou SLA, do inglês Service Level 

Agreement) ou KPI -  Key Performance Indicators. 

O SLA pode estar vinculado à eventual correção dos serviços, ao treinamento e à 

capacitação de pessoal, à segurança, à saúde e à medicina do trabalho. O exemplo abaixo, 

estabelece metas ligadas à segurança do trabalho:  

“O descumprimento das condições de saúde e segurança do trabalho sujeitará a contratada ao 
pagamento de multa não compensatória de até 5% (cinco por cento) do valor da medição 
mensal do mês da(s) ocorrência(s),  por evento conforme itens 4.1 e 4.2, conforme definido no 
Anexo 4. (...)   
O não atingimento das metas estabelecidas no Anexo 5, quando aplicável, sujeitará a 
contratada a aplicação de multa não compensatória correspondente a 5% (cinco por cento) do 
montante faturado ou a faturar pela contratada nos 6 (seis) meses antecedentes (“Período de 
Avaliação”), conforme definido no Anexo 5. A penalidade mencionada anteriormente será 
aplicável aos fornecedores considerados não críticos exclusivamente no critério de Saúde e 
Segurança, conforme disposto no Anexo 5. “ (CT 67) 

 

Nestes casos as partes acordam tabelas indicativas que definem os parâmetros 

aplicáveis ao contrato, os desvios, as tolerâncias, as multas aplicáveis e seus limites mensais, 

anuais ou contratuais. 

A penalização monetária da empresa por acidentes de trabalho pode ter um efeito 

perverso: os incidentes ou acidentes não são reportados, o que impacta diretamente na 

identificação e mapeamento dos riscos, e nas ações necessárias para evitá-los. A prática 

demonstra de que multas expressivas por descumprimentos de segurança tendem a criar o 

efeito contrário ao desejado (o que na doutrina Norte Americana é referido como “moral hazard 
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situation”242): os colaboradores, temendo o efeito ou eventual “castigo” que receberão, tendem 

a esconder os fatos, impedindo o conhecimento pela empresa dos verdadeiros riscos à saúde 

e integridade física que estão em jogo, e prejudicando sua própria segurança.  

Nesse sentido não é recomendável a penalização como o exemplo abaixo: 

 
“12.1.3 Outras Penalidades – Valores de Retenção por Descumprimento das Normas de 
Segurança e Medicina do trabalho. Abaixo, os critérios utilizados na retenção de valores sobre 
as medições dos serviços, segundo o aspecto de segurança do trabalho na obra. 
(...) 
VI) Valores de Retenção (I). Relatório ... que vier a apontar, no período de 1 (um) mês, registro 
de acidente (s) “sem” afastamento (s), autoriza a contratante a reter dos valores devidos à 
contratada um percentual igual a 10% (dez por cento) do valor total da medição mensal. A 
devolução do valor retido somente se dará em até 30 (trinta) dias corridos, após a última 
medição realizada. Para cada reincidência mensal, a porcentagem de retenção será 
aumentada de 5% (cinco por cento) até o máximo de 30% (trinta por cento).  
(VII) Valores de Retenção (II) : Relatório ... que vier a apontar, no período de 1 (um) mês, 
registro de acidente(s) “com” afastamento(s), autoriza a contratante a reter dos valores devidos 
à contratada um percentual igual a 20 % (vinte por cento) do valor total da medição mensal. A 
devolução do valor retido somente se dará em até 30 (trinta) dias corridos, após a última 
medição realizada. Para cada reincidência mensal, a porcentagem de retenção será 
aumentada de 10% (dez por cento) até o máximo de 40% (quarenta por cento).”(CT 64) 

 

A aplicação de penalidade à empresa é medida pouco eficaz no que diz respeito à 

conduta dos trabalhadores. A melhor ação que a empresa responsável pode tomar será 

reforçar rotineiramente o treinamento de seus colaboradores, para que tais fatos não se 

repitam.  

Os Key Performance Indicators (KPI) são mais utilizados para aferição do desempenho 

da obrigação principal, naqueles contratos nos quais o escopo inclui uma garantia de 

resultado, e são comuns em contratos turn key. Exemplo: 

“Quando aplicável, a contratada estará sujeita ao pagamento das multas relacionadas ao Key 
Performance Indicators (“KPI”) nos termos do Anexo 1.” (CT 67) 

 

Esta natureza de multa guarda similitude com o instituto do direito consuetudinário. De 

origem algo saxônica e denominado Liquidated Damages (LD) nos países de Common Law, 

estas multas estão presentes rotineiramente nos contratos internacionais de fornecimento e 

montagem de equipamentos.  Estes equipamentos são adquiridos sob a condição do 

cumprimento de determinado desempenho, e devem alcançar parâmetros previamente 

acordados tais como volume de produção, consumo de energia, emissão de gases poluentes, 

entre outros. Nos testes finais, caso estes parâmetros não sejam obtidos, fica estabelecida 

                                                
 

 

242 TRIANTIS, Georg G. Improving Contract Quality: Modularity, Technology, and Inovation in Contract 
Design. Stanford Law School, California 94305. Working Paper Series, Paper No. 450  
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uma multa por unidade não cumprida, como indenização prefixada. Com o pagamento, a 

contratada indeniza a contratante pelo inadimplemento relativo e entrega definitivamente o 

equipamento. Exemplo: 

“In case the performance guarantees have not been met due to reasons attributable to supplier, 
supplier shall pay liquidated damages as specified in Exhibit B.  
The maximum amount of liquidated damages for non-achievement of the performance 
guarantees shall not exceed 5% of the lump sum price.  
The payment of liquidated damages excludes any further damages resulting from delay or non-
fulfilment of performance guarantees.” (CT 69) 

 

Vinculando-se a condições específicas, estes mecanismos são bastante apropriados 

para a tutela dos interesses das partes fora dos tribunais: a contratante recebe o equipamento 

com um desconto em função da redução do desempenho constatado; a contratada indeniza 

a contratante e pode considerar entregue o objeto. 

Em outras palavras, seu desenho técnico responde objetivamente às condições de 

purgação da mora ou de indenização por inadimplemento absoluto parcial da contratada, 

permitindo uma solução rápida e eficaz para as partes. 

 

4.2.3.3. Proporcionalidade e equilíbrio econômico financeiro contratual 

 

A mesma racionalidade empregada na análise dos problemas de proporcionalidade no 

caso das suspensões pecuniárias tratadas no item 4.1.3.1 Proporcionalidade retro pode ser 

aqui utilizada, mas os efeitos no caso de glosa definitiva serão mais importantes porque terão 

maiores impactos econômicos e podem ser mais difíceis de defender judicialmente que a 

suspensões temporárias. 

A multa pode ser estabelecida como um evento único, de valor fixo, ou pode incidir 

diariamente, acumulando valores, até o cumprimento da obrigação.  Em ambos os casos a 

proporcionalidade e o equilíbrio entre o valor e o dano ou descumprimento devem ser 

observados. 

A proporcionalidade e o equilíbrio não estão expressos apenas no quantum da 

penalidade, mas também no fato que deu origem a esta multa. No caso de cláusula penal que 

tenha como objetivo estabelecer uma pré-indenização de eventuais danos, o montante 

acordado para as multas deve guardar lógica em relação ao inadimplemento ou ao possível 

dano decorrente.  

“ Em caso de inadimplemento ou descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições deste 
Contrato, a contratada incorrerá em multa de 2 % (dois por cento) do valor máximo estimado 
deste Contrato (Anexo A), a cada infração. “ (CT 09) 

 

No exemplo acima, o percentual de 2% sobre o valor de um contrato de manutenção, com 

duração de 2 a 3 anos, pode representar mais de 70% do faturamento mensal da contratada. 
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Ou seja, absolutamente desproporcional ao inadimplemento de uma obrigação acessória, tal 

como, por exemplo, a entrega tempestiva de determinada documentação trabalhista. Nestes 

casos, não apenas a multa é inaplicável – porque sua aplicação levará à uma disputa que 

pode inviabilizar a continuidade do contrato – como se aplicada será difícil a defesa desta 

conduta em sede judicial.  

Em outra situação emblemática a contratante determina que o percentual de multa seja 

aplicável sobre um valor estimado do contrato cujo objeto a contratada se obriga a cumprir. A 

contratante, por sua vez, não tem qualquer obrigação de realizar a totalidade do escopo e 

valor indicado, tendo a prerrogativa de efetivar apenas o montante que lhe aprouver. Esta 

prática traz duas questões delicadas, que são analisadas a seguir.   

“ Caso a contratada deixe de cumprir qualquer obrigação para a qual não haja penalidade 
específica, a contratante notificará, mediante simples comunicação por escrito à contratada, a 
respeito do referido não-cumprimento, indicando qual obrigação não foi cumprida, devendo a 
contratada cumpri-las dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ou outro que venha a ser acordado 
entre as Partes, contados do recebimento da notificação da contratante. 

Na hipótese da contratada não sanar a obrigação prevista na cláusula acima, a contratada 
estará sujeita ao pagamento da multa diária de natureza não compensatória correspondente 
a 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor indicado no item ......  até o cumprimento da 
referida obrigação. 

Caso a obrigação descumprida não seja considerada sanável pela contratante, a contratada 
estará sujeita ao pagamento de multa de natureza não compensatória correspondente a 1% 
(um por cento) do valor indicado no item ......., que será exigível a partir de comunicação, por 
escrito, da contratante neste sentido. ” (CT 59) 

 

A primeira questão diz respeito ao valor da multa. A contratante pode multar a 

contratada tendo como base de cálculo um valor total do contrato; mas a contratada não tem 

qualquer garantia de receber o valor total. Para ilustrar esta hipótese, em um contrato de valor 

estimado de R$ 10 milhões, mas executados somente R$ 500 mil, a contratada poderia ser 

multada pelo percentual de 1% aplicável ao montante original (R$ 10 milhões), o que resultaria 

em uma multa de R$ 100 mil. Este valor representaria 20% do valor efetivo do contrato, o que 

certamente seria considerado abusivo no caso de inadimplemento de “qualquer obrigação 

para a qual não haja penalidade específica”. 

 O segundo problema é relativo à manutenção e extensão da penalização sobre escopo 

já realizado e entregue. Caso a contratante cumpra a totalidade do valor contratual e ainda 

necessite dos serviços ou fornecimentos da contratada, os eventuais termos aditivos 

aumentarão o valor, reajustando sistematicamente a base de cálculo para multas, muito 

embora todo o escopo anterior já tenha sido aceito e já esteja em uso ou posse da contratante. 

Ou seja, realizados e entregues os R$ 10 milhões da hipótese acima, um aditamento de R$ 

100 mil levaria a contratada a responder pelo valor total do contrato mais o valor do aditamento 

no caso de qualquer descumprimento.  

 Além disto, em função da complexidade do objeto do contrato, a parte pode ser 

impedida ou retardada no cumprimento de sua obrigação por dificuldades ligadas aos órgãos 

e autoridades públicas. Embora não caiba qualquer exoneração da parte se esta assumiu 
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uma obrigação que incluía a lide com as instituições públicas, as punições por atraso ou 

descumprimento podem configurar excessos.243  

No caso de cláusula penal cumulada com a resolução do contrato pelo inadimplemento 

ocorrido, as cortes podem considerar o adimplemento substancial do contrato como elemento 

de ponderação para o encerramento contratual, avaliando o maior peso “[...]entre (i) a utilidade 

da extinção da relação obrigacional para o credor e (ii) o prejuízo que adviria para o devedor 

e para terceiros a partir da resolução. ” 244 

  São encontradas disposições que permitem interpretações subjetivas e bastante 

onerosas na hipótese de inadimplemento absoluto parcial da contratada, que podem atrair 

questionamentos 245 como nos exemplos abaixo: 

“Caso a CONTRATADA dê causa à rescisão contratual, conforme previsto na cláusula 16, 
adiante, incidirá na multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor total do presente 
contrato, sem prejuízo das suas responsabilidades por eventuais perdas e danos. ”  

 
A referida Cl. 16 define rescisão por justa causa, entre outras circunstâncias, no caso 

de: 

“ Em caso de comprovada violação contratual por parte da CONTRATADA; 
  Se os serviços executados pela CONTRATADA não apresentarem o grau de qualidade. “ (CT 
23) 

Ou 

 “ O presente contrato poderá ser considerado imediatamente rescindido, de pleno direito, pela 
CONTRATANTE nas hipóteses abaixo, sem prejuízo do pagamento das penalidades previstas  
neste instrumento: [...]”(CT 45) 

 

A rescisão contratual por se tratar de medida extrema deve estar claramente 

caracterizada através de descumprimento que tenha efetivo impacto nos direitos da 

contratante. O descumprimento de obrigação assessória menor, como o atraso no 

fornecimento de documentação trabalhista, pode não ser suficiente para justificar uma medida 

tão drástica, que imporá fortes prejuízos à contratada. No caso de flagrante desequilíbrio, a 

conduta pode ser reformada judicialmente. A jurisprudência tem afastado cláusula expressa 

                                                
 

 

243 No sentido do cabimento de redução das multas: STF RE no. 59.629 : “A multa compensatória consistente na 
perda, pelo promitente comprador, de tudo quanto pagou ao vendedor, deve ser reduzida na proporção das 
prestações pagas.” STJ Recurso Especial 1334034/SP : “É lícito ao julgador reduzir a multa convencional se 
evidenciada sua  excessividade,  ainda  que  se  trate de contrato firmado sob a égide  do Código Civil de 1916, 
desde que cumprida, de modo parcial, a obrigação acordada. “ TJ DFT, 3ª. Turma Cível. Apelação Cível 183583  
244 TEPEDINO, Gustavo. A tríplice transformação do adimplemento: Adimplemento substancial, inadimplemento 
antecipado e outras figuras. Revista Trimestral de Direito Civil, v.32 (outubro/dezembro 2007). Rio de Janeiro: 
Padma. P. 22. 
245 TJSC Apelação Cível: AC 225868 SC 2006.0225868 Parte da Ementa: “[...]Multa compensatória e indenização 

por perdas e danos. Cumulação. Bis in idem. Multa afastada[...]” e também: TJ DF Primeira Turma Cível APC 

2000.01.1.029430-5 - Cláusula penal pode ser mitigada:  “Como a indenização repara o prejuízo, a dimensão 
deste, informa aquela, devendo o juiz fazer os respectivos ajustes.” Parte do voto 
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convencional quando sua aplicação se faz em descordo com a boa-fé objetiva ou a finalidade 

social e econômica do direito:  

“Com efeito, ainda que determinado ato tenha sido praticado no exercício de um direito 
reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade 
social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes.  
É que a "ilicitude" que rende ensejo à responsabilidade civil é de ser entendida de forma menos 
restrita, para além do conceito de "ilegalidade", alcançando, nesse passo, a ausência de boa-
fé e as ofensas aos bons costumes. ” 246 

 

Outra questão delicada é a multiplicidade de situações sujeitas a multas, estabelecida 

por alguns contratantes assim reconhecidos no mercado. A contratada ao considerar a 

hipótese de que dificilmente conseguirá realizar todo o escopo sem incidir em algumas das 

multas – risco conhecido -  pode prever em seu preço um percentual de contingência a este 

título. 

A imposição unilateral de cláusulas excessivas leva as empresas a contratar a preços 

superiores; e a ausência de flexibilidade e espirito de colaboração dificultará a superação de 

situações supervenientes. 

 

Por último, em atendimento ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos 

sinalagmáticos, é recomendável que o acordo disponha sobre multa da contratante por atraso 

de pagamento, já que esta constitui sua principal obrigação. Cerca de 25% dos contratos 

pesquisados prevê correção monetária, juros de mora ou multa por atraso de pagamento da 

contratante.  

“A contratante não pagará qualquer compensação monetária por atraso de pagamento ocorrido 
em função do previsto nesta cláusula [ inadimplemento da contratada] . Todavia, quaisquer 
pagamentos feitos em atraso por culpa exclusiva da contratante estarão sujeitos a multa de 
mora de 2% (dois por cento) e juros pro rata de 1% (um por cento) ao mês. ” (CT 53) 

 

A retenção definitiva ou cláusula penal possibilita uma solução de responsabilização 

civil que, de um lado, permite a rápida indenização do prejuízo causado, e de outro, modula 

o ressarcimento, evitando o aniquilamento da parte culpada e preservando a atividade 

contratual que interessa e beneficia as partes e a própria comunidade onde ela se insere.247 

5. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL  

 

Nesta hipótese, a aplicação do mecanismo de retenção pecuniária foca eventual 

descumprimento de obrigações extracontratuais pela contratada que poderia trazer 

responsabilidade solidária ou subsidiária à Contratante. Enquadram-se nestas condições nos 

                                                
 

 

246 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.555.202 - SP (2014/0345696-6) – trecho do voto 
do Relator Min. Luis Felipe Salomão. 
247 AGUIAR, José Dias de. Clausula de não indenizar. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1947. P. 13 e seguintes 



 
117 

 

 

contratos pesquisados as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de meio ambiente, 

de integridade, entre outras, conforme determinado pelas leis aplicáveis.  

A contratada pode ser também solidária frente ao cliente final por prejuízos causados 

por suas subcontratadas. Os contratos dos clientes da contratante raramente deixam de 

determinar expressamente a solidariedade em caso de qualquer subcontratação. É a prática 

do mercado. 

Em função da natureza e das disposições dos contratos, a contratante pode ser 

demandada em juízo por obrigação da contratada e condenada ao pagamento das 

respectivas perdas e danos.   

Por esta razão, a contratante, quando decide estabelecer um vínculo com uma 

contratada, quer ter a segurança de que, caso venha a responder por qualquer dano ou 

prejuízo decorrente de ato ou omissão da contratada imposto pela legislação aplicável, ou 

pelo contrato que tem com seu cliente, terá oportunidade de exercer a tutela antecipada para 

se ressarcir dos respectivos valores. 248 

Assim, independentemente da exigência de seguro garantia, carta de fiança ou 

retenção em garantia – hipóteses analisadas no Capitulo  3 RETENÇÃO COMO GARANTIA 

DO CONTRATO -  é usual a previsão específica de retenção adicional para eventual risco 

extracontratual; o mecanismo está presente em 56% dos contratos pesquisados. Esta prática 

também está sujeita ao controle jurisdicional posterior e, exatamente por esta razão, é 

necessário que seja exercida dentro dos limites dos deveres laterais das partes e da função 

econômica e social do contrato249. 

A suspensão temporária precede o uso dos recursos em caráter indenizatório pela 

contratante, para cobertura de despesas com ações judiciais ou administrativas cuja causa 

tenha origem em responsabilidade da contratada. 

 Nos textos contratuais pesquisados misturam-se frequentemente as obrigações 

convencionais com as responsabilidades extracontratuais. Uma das formas que pode ser 

utilizada para distingui-las é a análise dos efeitos do seu inadimplemento. Enquanto a 

responsabilidade extracontratual exige do demandante o ônus da prova da culpa do 

demandado, na obrigação convencional o singelo não atendimento a determinada disposição 

                                                
 

 

248 “Eventualmente, a retenção pode assumir função satisfativa do interesse do credor, a exemplo do que ocorre 
com a retenção de valores para fins de compensação de dívidas ou de ressarcimento de danos decorrentes da 
resolução de contrato. ” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações 
Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011. P.146 
249 “[...] a chave dos deveres laterais é o fim do contrato, ao serviço do qual se encontram; a finalidade do dever 
de prestação, sendo mediatamente o fim do contrato é diretamente a satisfação do interesse da prestação; os 
deveres laterais criam as condições para uma consecução, sem estorvo, do fim visado; ”. PINTO, Carlos Alberto 
Mota. Cessão da Posição Contratual. Coimbra: Livraria Almedina. 2003. P. 348-349 
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já constitui automaticamente o devedor em mora (cabendo a este o ônus da defesa), por ilícito 

civil, suficiente para a aplicação da sanção ali expressamente determinada.250 

 

5.1. Práticas usuais 

 

A contratante busca através da retenção uma segurança adicional para eventual 

inadimplemento da contratada que possa acarretar sua responsabilidade solidária ou 

subsidiária. Fazem parte deste rol, entre outras, as obrigações de pagamento da mão de obra 

e de recolhimento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, obrigações tributárias 

e fiscais, obtenção de licenças e autorizações específicas para execução do escopo 

contratado, indenizações ambientais, pleitos de subcontratadas da contratada, entre outras, 

em gama variável conforme a modalidade do contrato, do escopo, e dos fatos que podem 

ocorrer durante sua execução.251 

A retenção e a possibilidade de compensação garantem à contratante a indenização 

de valores eventualmente dispendidos, seja por meio de deduções diretas dos montantes 

devidos à contratada, seja por simples compensação dos valores já retidos, sem a demora do 

exercício jurisdicional de seu direito de regresso.  

Ou seja, exatamente para os casos em que a contratante seja demandada a assumir 

responsabilidades da contratada por subsidiariedade ou solidariedade, no quais  lhe assista 

o direito de regresso contra a mesma, é pertinente incluir esta condição de indenização 

explícita no contrato, que resolve de imediato o ressarcimento, evitando a cobrança pela via 

judicial. 

                                                
 

 

250 “Não obstante confundirem-se ontologicamente a culpa contratual e a aquiliana, e nos seus efeitos 
identificarem-se, pois que toda culpa está sujeita a prova, a distinção ainda sobrevive em razão do ônus desta. 
Enquanto a culpa extracontratual ao queixoso incumbe demonstrar todos os extremos da responsabilidade, 
evidenciado a transgressão, o dano e a relação de causalidade, na culpa contratual há a inversão deste encargo. 
” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, Vol II. 21a. Edição.  Rio de Janeiro. Forense:  2006. 
P. 368 e também: “ 
251 Como exemplo: “ É cediço que nos contrato de subempreitada, a fim de resguardar os direitos dos 
trabalhadores, consignou expressamente a CLT que a responsabilidade pelo adimplemento das obrigações 
oriundas do contrato de emprego pertence ao empregador direto (subempreiteiro), porém com permissivo legal 
autorizando a responsabilização do empreiteiro principal em caso de inadimplemento por parte do primeiro, 
responsabilidade esta na modalidade solidária, já que prescinde do ajuizamento conjunto da ação em face do 
empregador, bastando a inadimplência deste no campo das relações materiais, em sede precedente à judicial, 
desde que esta instância a reconheça. Em tal sentido, dispõe o art. 455 da CLT, verbis: 'Nos contratos de 
subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebre, 
cabendo, todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento 
daquelas obrigações por parte do primeiro. ” Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Coordenadoria da 2ª 
Turma Julgadora PROCESSO RO-0000258-64.2012.5.18.0001 Relator: Desembargador Paulo Pimenta. J. 05 de 
junho de 2012. Parte da sentença 
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 Por outro lado, é provável que uma disputa judicial na qual a contratante esteja sendo 

demandada solidária ou subsidiariamente se prorrogue além do termo do contrato, o que, se 

utilizada a retenção pecuniária, obrigaria a contratante a manter esta valor em pendência até 

o trânsito em julgado de sentença. O fim do processo judicial  pode acontecer alguns anos 

após o encerramento do contrato, e a contratante estaria retendo valores devidos à contratada 

sine die, tendo como base a possibilidade futura de dano, que pode não se configurar, seja 

por sentença favorável à contratada, seja porque a contratada venha a assumir todo o ônus 

da condenação. 

Fica claro que a retenção dos valores durante a execução do contrato nem sempre é 

compatível com os prazos judiciais para a resolução de conflitos. Podem ainda ocorrer 

demandas judiciais que sejam apresentadas somente após o encerramento do contrato e o 

pagamento de todos os valores, mas ainda dentro de seu prazo de prescrição legal. 

Assim, na prática, a retenção tem eficiência como mecanismo de autotutela enquanto 

o contrato está em fase de execução e, mês a mês, a contratada tem direito aos valores 

relativos a prestação realizada no período. Demandas que cheguem ao conhecimento da 

contratante após o encerramento, a entrega o objeto principal, e a liberação do último 

pagamento, já não se aproveitam desta facilidade. 

Como exemplo: 

“ [ A contratada deverá] ressarcir a contratante dos gastos com escritórios de advocacia e 
peritos diversos feitos no curso dos processos judiciais e/ou administrativos, sendo permitida a 
retenção pela contratante destes valores conforme os termos das cláusulas de retenção deste 
Contrato, caso tal ressarcimento não ocorra no prazo previsto nas referidas cláusulas, ou, após 
o término deste Contrato, através das medidas legais pertinentes. “ (CT 07) 

 

O descompasso temporal é questão de exige equacionamento; a redação deve 

proporcionar alternativas para as partes. Como exemplo de alternativa para a cláusula acima, 

no caso de eventual disputa judicial se prorrogar além do termo do contrato, um pequeno 

ajuste (em negrito), poderia contornar a situação através da garantia do juízo por exemplo, 

como segue:   

“Se a contratante for autuada, notificada, citada, intimada ou condenada em razão do não 
cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à contratada, seja de 
natureza ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-
á o direito de reter o valor correspondente à obrigação inadimplida dos pagamentos devidos, 
até que a contratada satisfaça a respectiva obrigação ou até que a contratante seja excluída 
do polo passivo da autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante decisão 
irrecorrível, ou, ainda, até que a contratada apresente garantia suficiente para cobertura 
de eventual condenação da contratante. “ 
 

Para o período que excede a prestação, a contratante pode prever como garantia de 

reembolso da despesa um seguro garantia ou uma fiança. Algumas empresas insistem em 

manter retenções pecuniárias por um longo período após o encerramento do contrato, o que 

traz desconfortos para ambas as partes (vide, como exemplo, item 3.3.2 -  Quanto à questão 

fiscal retro).   
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Exemplos: 

“ Transcorrido o prazo de 24 meses após o término do contrato a ser firmado entre as partes, 
e caso ainda exista qualquer discussão judicial ou administrativa que possa acarretar danos à 
contratante, inclusive aquelas de natureza trabalhista e cível, tal garantia deverá ser renovada 
enquanto perdurar (em) tal (is) litígio (s). 
(...) 
Sem prejuízo das Garantias sobre as quais dispõem os itens 13.1, 13.2 e 13.3 acima, a 
contratada autoriza desde já o desconto, a título de compensação, por parte da contratante, de 
quantias já pagas pela contratante para defender-se nas ações ou interpelações mencionadas 
no item 13.3 acima. ”  (CT 12) 

 

A retenção de valores neste caso pode ter, ao final, função satisfativa. Permitirá à 

contratante compensar dos valores devidos à contratada, eventuais montantes que tenha sido 

obrigada a desembolsar por inadimplementos da contratada, realizando, através da autotutela 

explicitamente acordada, a responsabilização da contratada pelo fato que deu causa à 

indenização por ela paga. 

As retenções realizadas para garantir o adimplemento de obrigações extracontratuais 

incluem também em grande parte dos contratos a suspensão de pagamentos para cobertura 

de honorários de advogados, despesas e custas judiciais.   

Na redação abaixo são expressas duas alternativas simultaneamente: a suspensão 

em caráter preventivo e a compensação automática: 

“Se, em descumprimento das obrigações estabelecidas no item acima, a contratante for 
envolvida em qualquer demanda, processo, reclamação, queixa, multa ou cominação aplicada 
por qualquer dos poderes públicos, ou por fiscalização de qualquer natureza, inclusive do 
proprietário da obra, ou outro tipo de ação judicial ou extrajudicial, assistirá a contratante o 
direito de reter pagamentos devidos à contratada, até o montante do débito, inclusive descontar 
da medição, ou cobrar da contratada o valor das referidas obrigações, consideradas, desde, já 
dívida líquida e certa.”(CT 18)  

 

Para que o mecanismo de autotutela tenha legitimidade, e para que seja defensável 

em sede judicial, são necessários alguns cuidados na forma de sua previsão e no quantum 

de execução, questões já enfrentadas nas hipóteses anteriores de retenção. 

 

5.2. Enquadramento jurídico 

 

A responsabilidade pela indenização de perdas e danos causados pela parte pode ter 

origem no inadimplemento de obrigação contratual ou em conduta em desacordo com a 

legislação vigente, referida como responsabilidade aquiliana.  

As principais diferenças que distinguem estas obrigações daquelas tratadas no 

capítulo anterior, para efeito de aplicação da retenção pecuniária,  são: (i) a existência da 

obrigação extracontratual decorre de dispositivo legal específico, que, independente de 

disposição contratual, pode responsabilizar a contratante pelo fato da contratada perante o 
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terceiro;252 (ii) no inadimplemento na obrigação contratual há presunção de culpa e cabe à 

parte infringente defender-se; na responsabilidade aquiliana o ônus da prova é de quem a 

invoca.253 

Também vale mencionar que a responsabilidade contratual é regida conforme o local 

específico do contrato e de acordo com o sistema de solução de controvérsias eleito no 

contrato, enquanto que a responsabilidade aquiliana é apurada no lugar do delito e na forma 

da Lei.254 

Na esteira da divisão de riscos entre as contratantes, a responsabilidade pela 

indenização nem sempre está vinculada à culpa no sentido estrito.255  

 Uma eventual previsão contratual não afasta a responsabilidade extracontratual, mas, 

a depender da análise concreta do caso, a cumulação de culpa contratual e culpa aquiliana 

pelo mesmo fato poderá ser interpretada como bis in idem.256 Na prática, várias obrigações 

                                                
 

 

252 Presença constante no teor destas cláusulas está a responsabilidade subsidiária da contratante em relação às 
obrigações trabalhistas da contratada, determinada na Súmula 331 do TST. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT 
divulgado em 27, 30 e 31.05.2011: Trecho: “ IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde 
que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.” e “VI – A responsabilidade 
subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da 
prestação laboral.” 
253 TJSP. Agravo de Instrumento N°1263986-0/6. 34ª. Câmara. Relator Desemb. Gomes Varjão 
254 AGUIAR, José Dias de. Clausula de não indenizar. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1947. P. 66 e seguintes 
255 “Tratando-se de inadimplemento derivado de contrato, o nexo de imputação recebe especial qualificação. Por 
vezes a responsabilidade é objetiva, fundada no dever de garantia, por outros, mesmo fundada na culpa, diz-se 
que há uma “culpa objetivada” no sentido de que não há necessidade de se fazer prova da culpa: esta se configura 
pelo só fato do inadimplemento imputável que cause dano contratual.” MARTINS COSTA, Judith. Comentários ao 
novo Código Civil. Vol. V Tomo II. 1a. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 265. Para aprofundamento na 
imputabilidade objetiva sem culpa: AZEVEDO, Antonio Junqueira. 2.3. (Parecer) Responsabilidade civil ambiental. 
Restruturação societária do grupo integrado pela sociedade causadora do dano. Obrigação solidária do causador 
indireto do prejuízo e do controlador de sociedade anônima. Limites objetivos dos contratos de garantia e de 
transação. Competência internacional e conflito de leis no espaço. Prescrição na responsabilidade civil ambiental 
e ações de regresso. In Novos Estudos e Pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva. 2004. p. 398 e ss. 
256 “O indeferimento da petição inicial quanto a este tópico, portanto, foi correto. Ressalte-se que o ilícito 

extracontratual, para gerar a responsabilidade civil, tem requisitos próprios, como a comprovação do prejuízo, do 
nexo de causalidade e da culpa ou do dolo da parte contrária. A indenização, por sua vez, deve refletir a extensão 
do dano, a não ser em casos excepcionais. O inadimplemento contratual, por outro lado, presume-se culposo e 
gera a responsabilidade pelo que se perdeu e pelo que se deixou de lucrar em razão dele. É analisado em função 
do contrato e de acordo com seus termos. Como bem asseverou a MM Juíza a quo, "não pode o descumprimento 
contratual (salvo em excepcionalíssimas hipóteses) resultar em culpa contratual e também em culpa aquiliana", 
sob pena de se responsabilizar duplamente a parte pelo mesmo fato, configurando-se inaceitável bis in idem. ”  
TJSP. Agravo de Instrumento N°1263986-0/6. 34ª. Câmara. Relator Desemb. Gomes Varjão. E ainda: “Por outro 
lado, o que se percebe dos autos é que a autora pleiteou a incidência da multa moratória, aspecto que resulta bem 
claro do demonstrativo da petição inicial, e, não satisfeita, ainda pretende fazer incidir a multa compensatória pela 
violação da mesma cláusula contratual (fls. 3). Ora, no campo interpretativo, vige a regra de que a norma específica 
exclui a incidência da norma geral, e isto naturalmente há de ser aplicado na hipótese em exame. Assim, para o 
caso de não pagamento dos aluguéis, incide necessariamente a cláusula penal moratória, e a sua aplicação afasta 
a outra, dada a impossibilidade do bis in idem. O bis in idem está plenamente configurado na hipótese, portanto, 
decorrendo daí a impossibilidade de prevalecer a incidência da multa compensatória. ” TJSP. 9a. Câmara 
Extraordinária de Direito Privado. Apelação no. 0001754-19.2004.8.26.0266. Trecho do voto 
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extracontratuais estão expressamente inseridas no contrato, e sujeitas a multas 

específicas.257 

Quanto à responsabilização da contratante é importante lembrar que a solidariedade 

não se presume; portanto, são apenas nas hipóteses estritas da lei que haverá solidariedade 

da contratante por fato de responsabilidade da contratada.258  

Cada uma das contratante será ainda responsável por fatos de terceiros à ela 

vinculados (empregados, subcontratados, consultores, etc.), que perturbem ou impeçam o 

adimplemento das obrigações contratuais. Este dever que tem como fundamentação, a 

autoridade que a parte tem sobre a conduta do terceiro, a eventual negligência in elegendo 

ou in vigilando ou ainda o interesse e proveito que obtém das atividades do terceiro. 259   

Como evidenciado na pesquisa, as hipóteses de solidariedade ou subsidiariedade por 

obrigações extracontratuais estabelecidas por lei ou pela própria convenção entre a 

contratante e seu cliente são usualmente repassadas à contratada. Elas são aplicáveis à 

determinadas atividades contempladas nos contratos e fazem parte dos riscos assumidos 

pelas contratantes, que negociam e repartem os ônus, na extensão permitida pela lege lata. 
260 

Independentemente da possibilidade de cobrança judicial dos valores que a 

contratante tenha incorrido por pagamento de inadimplementos da contratada para os quais 

seja solidária, o mecanismo contratual de retenção e a possibilidade de compensação nestes 

casos são operações mais ágeis e simples. Portanto, no caso de inadimplemento de 

obrigação extracontratual com previsão de multa ou penalidade específica, o mecanismo 

utilizado terá a mesma lógica e natureza explorada no Capitulo 4 - INADIMPLEMENTO DE 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.   

Não é objeto de estudo a análise de eventual exercício do direito de regresso em juízo; 

mas, como mecanismo de autotutela contratual que possibilita à contratante avançar sobre o 

crédito da contratada, a retenção de valores é questão delicada. Especialmente quando este 

exercício tem como fundamento apenas uma ameaça ao direito; a contratante nenhum 

                                                
 

 

257 “ A doutrina e a jurisprudência brasileiras perfilam-se, sem sombra de dúvida, com a corrente majoritária dos 
ordenamentos jurídicos, admitindo a cumulação de responsabilidade contratual e extracontratual. ” FERNANDES, 
Wanderley. Cláusulas de Exoneração e de Limitação de Responsabilidade. São Paulo Editora Saraiva 2013. P. 
182 e também: “Assim, é perfeitamente possível que, ao mesmo tempo que infração contratual, constitua o fato 
falta aquiliana, como sucede, por exemplo, quando, em colisão causada por imprudência do condutor do veículo, 
vem o passageiro a sofrer dano.” DIAS, José Aguiar – Cláusula de não indenizar. Rio de Janeiro: Revista Forense, 
1947. P. 45 
258 Código Civil Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 
259 AGUIAR, José Dias de. Clausula de não indenizar. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1947. P. 120 e seguintes: 

“Dada a inexecução do contrato por força de ato de dependente, concretiza-se a responsabilidade do contratante. 
” P. 126 
260 Os seguros de responsabilidade civil são utilizados com frequência para minimizar estes e outros riscos. 
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prejuízo sofreu, e busca, na retenção de valores, garantir que disporá dos recursos da 

contratada para o pagamento desta obrigação, caso seja instada a fazê-lo.  

Se o eventual prejuízo da contratante ainda não se materializou, esta retenção terá 

caráter de garantia contingencial: contempla a hipótese da contratada não assumir integral e 

exclusivamente a responsabilidade de uma possível falha ou inadimplemento futuro. Nesta 

situação não há possibilidade de compensação, já que a compensação serve apenas para as 

dívidas líquidas e vencidas.261 

Ou seja, a retenção prévia terá natureza de retenção em garantia,262 aqui para 

cumprimento de obrigação extracontratual; o uso posterior dos recursos configurará simples 

indenização pelos custos e despesas efetivamente incorridos.  Como a natureza do uso dos 

recursos é de indenização, há necessidade de comprovação pela contratante dos custos e 

despesas efetivamente incorridos. 

Se o dano está presente, a disposição é imediatamente executável pela contratante. 
263 A redação precisa ser clara para garantir a hipótese de compensação mediante 

apresentação dos comprovantes das despesas que a contratante tenha efetivamente 

desembolsado, referente à obrigação da contratada, caso em que restará pouca dúvida 

quanto à legitimidade do ressarcimento destes valores.  

A contratante pode compensar valores durante a execução do contrato e até o 

encerramento final do termo contratual. No caso de surgimento de demandas posteriores ao 

termo contratual, caso não disponha de outra garantia, a contratante será obrigada a exercer 

seu direito de regresso em juízo.  

Seja na função preventiva ou satisfativa, a retenção pecuniária como garantia para 

descumprimento de obrigação extracontratual também necessitará de disposição contratual 

expressa, e clara demonstração do consenso dos contratantes sobre sua aplicação, pois 

expressa a inferência direta no direito alheio, para compensação de determinado dano futuro 

e incerto. 

As responsabilidades extracontratuais, além de inerentes ao desempenho das 

atribuições das partes, estão usualmente expressas nos contratos, ainda que de forma 

genérica; seu inadimplemento, conforme a gravidade, poderá levar à resolução contratual. 

 

                                                
 

 

261 Sobre compensação vide item  4.2.2 - Enquadramento jurídico retro. 
262 Vide capítulo 3 RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO 
263 “Eventualmente a retenção pode assumir a função satisfativa do interesse do credor, a exemplo do que ocorre 
com a retenção de valores para fins de compensação de dívidas ou de ressarcimento de danos decorrentes da 
resolução do contrato. ” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações 
Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p 147 
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5.3. Proposições  

 

Inicialmente, para que seja legitimada esta prática de retenção em face à ameaça de 

direito é importante avaliar no caso concreto a possibilidade de responsabilização 

extracontratual da contratada. 

Isto porque caso a contratante retenha valores com base em possível risco de 

solidariedade e futuramente a obrigação atribuível à contratada seja afastada, a contratante 

poderá ser obrigada a devolver todo o montante retido.  

Como já mencionado anteriormente, a demanda administrativa ou judicial para afastar 

um possível ônus pode ser demorada e, no caso de retenções, contratante e contratada 

deverão acompanhar cuidadosamente esta pendência, envolvendo os respectivos 

departamentos fiscal e financeiro, em procedimento similar ao processo necessário para o 

caso da retenção em garantia de adimplemento contatual, já tratada no item 3.3.2 acima. 

Entre as obrigações extracontratuais sujeitas à possíveis inadimplementos o mais 

corriqueiro são as ações trabalhistas que representam ônus constante e permanente para 

todas as empresas. Nesta categoria de contratos, as empresas de grande porte consideram 

um custo significativo do valor da folha de pagamento a título de indenizações trabalhistas.264 

É praticamente impossível realizar um contrato com o emprego de mão de obra extensiva 

sem processos trabalhistas.  

Nestes processos os advogados dos demandantes envolvem todos os beneficiários 

dos serviços, que passam a constar como segundo, terceiro e até quarto demandado, visando 

garantir ao trabalhador o recebimento dos valores em disputa. 

Este racional, somado ao fato de que a execução do objeto é realizada na maioria das 

vezes dentro da propriedade do cliente ou da contratante, faz com que a quase totalidade dos 

contratos pesquisados traga disposições a respeito. 

Como exemplo: 

“6.1.5. Caso seja ajuizada reclamação trabalhista contra a Contratada por empregado alocado 
na execução do Empreendimento, seja empregado da Contratada ou de seus Subcontratados, 
e a Contratante seja notificada para integrar a lide, fica esta última expressamente autorizada 
a: 
I -  reter da Contratada, mesmo se o pagamento for realizado diretamente a algum de seus 
Subcontratados, com base neste Contrato, importância de igual valor, ou tão próxima quanto 
possível, ao valor pleiteado na reclamação trabalhista em questão, a partir do primeiro 
faturamento emitido contra a Contratante, após ocorrência do fato acima, caso a autoridade 
judiciária não exclua a Contratante definitivamente do processo e a Contratada não tenha 
cumprido o disposto na Cláusula 6.1.6; e/ou, 

                                                
 

 

264 TJ – SP 7ª. Vara Civil. Apelação Cível nº 0141425-60.2010.8.26.0100. Relator: Manoel Ricardo Rebelo Pinho. 

DJ 10.11.2014 
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II -  ressarcir-se, nas mesmas condições acima estabelecidas e independentemente do 
resultado da ação judicial, de todos os valores despendidos ou que venham a ser despendidos 
com advogado(s) interno(s) da Contratante e/ou externo(s) contratados pela Contratante para 
sua defesa na respectiva ação judicial, do valor das horas do(s) preposto(s) da Contratante 
designados para representá-la na ação judicial, além das despesas e custas judiciais 
despendidas e dos custos que tenham sido ou que venham a ser incorridos pela Contratante 
na produção de suas peças processuais e provas, incluindo honorários periciais, servindo de 
base para o ressarcimento aqui pactuado todos os valores devidamente comprovados 
despendidos ou que deverão ser despendidos com base neste item. 
6.1.6. Nas hipóteses previstas no item 6.1.5 acima, a Contratada deverá depositar em juízo 
o(s) valor(es) integral(is) do(s) crédito(s) reclamado(s) na(s) reclamação(ões) trabalhista(s) em 
questão ou oferecer outra modalidade de garantia aceita pelo respectivo juízo.(CT 16) 
 

Retomando a cláusula abaixo que aparece com poucas variações em inúmeros 

contratos de distintas empresas, algumas observações são necessárias. 

 “Se a Contratante for autuada, notificada, citada, intimada ou condenada em razão do 
não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, seja 
de natureza ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-
lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva 
obrigação ou até que a Contratante seja excluída do polo passivo da autuação, notificação, 
citação, intimação ou condenação, mediante decisão irrecorrível.” (CTs 
04,11,18,20,23,25,34,35,37,50,53, 58,59,60, 68) 

 

A cláusula não explicita se o valor que será retido guarda qualquer correspondência 

com o risco identificado. Ao inverso, permite a interpretação que é dado o direito à contratante 

de reter todos os pagamentos, o que pode gerar um dano à contratada incompatível com o 

risco ou dano que se quer prevenir. Como já mencionado nos capítulos anteriores, o exercício 

do direito na extensão prescrita (quantum) pode impedir o prosseguimento regular da 

execução do contrato. 

A redação garante à contratante a posse de valores da contratada até que esta 

satisfaça a obrigação ou até que a contratante seja excluída do polo passivo, o que leva a 

outro tipo de problema: é possível que esta obrigação, ao final, não deva ser satisfeita, e a 

notificação ou autuação tenha sido indevida, e a contratada não tenha nenhuma 

responsabilidade ou ônus; ou é possível que a contratante não seja excluída do polo passivo 

da ação e que, entretanto, a contratada realize todos os pagamentos e depósitos judiciários 

necessários à garantia do juízo; ou seja, caso a contratante nada venha a sofrer, a retenção 

do valor representará um ônus adicional injustificado para a contratada. 

 “ Comprovado não haver a contratada efetuado, no todo ou em parte, os pagamentos de 
salários  e/ou  encargos  sociais relativos  aos empregados e/ou tributos, a contratante reserva-
se o direito de reter os pagamentos de faturas de serviços, até que esses compromissos sejam 
satisfeitos, sem prejuízo  das  medidas legais cabíveis, com o que a contratada concorda, desde 
já.” (CT 45) 

 

O exemplo acima permite a retenção total dos pagamentos e ainda traz uma dúvida 

adicional: no caso de contestação de verbas remuneratórias ou do recolhimento de tributos 

não caberia à contratante a retenção de pagamentos. Podem se tratar de demandas não 
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justificadas e não acolhidas pela vara trabalhista, instância administrativa ou judicial, foros 

adequados para esta definição e regramento.  

Quanto à redação, a expressão “reter os pagamentos devidos” novamente exacerba o 

uso do mecanismo e pode dar margem a oportunismos. O mais correto seria reter apenas 

valores correspondentes às autuações ou condenações.  Recomenda-se modular o direito da 

contratante com clareza, restringindo o montante de retenção, como segue:   

 “ 7.1 Será permitido à contratante reter valores devidos à contratada, observada sempre a 
proporcionalidade da retenção, nos seguintes casos:  
(...) 
c. em virtude de demandas judiciais e administrativas, ou por obrigações cíveis, trabalhistas, 
fundiárias, ambientais, previdenciárias ou fiscais da contratada, nas quais tenha sido a 
contratante indevidamente incluída no polo passivo das respectivas ações, considerando-se, 
também, os custos com honorários advocatícios, conforme os valores efetivamente 
despendidos pela contratante para a defesa de seus interesses; ” (CT 14) 
 

Também pode ser útil oferecer alternativa de controle menos complexo para esta 

garantia. Uma das alternativas para esta situação é a solicitação de uma garantia contratual 

com cobertura específica para indenização no caso de ações trabalhistas (os casos mais 

comuns), a ser fornecida pela contratada, tendo a contratante como beneficiária, e que pode 

ser sacada pela contratante a qualquer momento caso a contratada não compareça para 

indenizar o dano de sua responsabilidade. Esta garantia pode ter a forma de um seguro 

garantia ou de uma fiança bancária, e seu requisito pode estar explicito já no momento de 

formação do contrato, evitando assim desgaste desnecessário entre as partes. 

Seguem sublinhadas sugestões para esta redação:  

Se a contratante for autuada, notificada, citada, intimada ou condenada em razão do não 
cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à contratada, seja de 
natureza ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-
á o direito de reter os valores correspondentes à obrigação inadimplida dos pagamentos 
devidos, até que a contratada satisfaça a respectiva obrigação ou até que a contratante seja 
excluída do polo passivo da autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante 
decisão irrecorrível, ou, ainda, até a contratada apresente garantia suficiente para cobertura de 
eventual condenação da contratante. 

 

 A Cláusula abaixo parece bastante completa; contempla notificação prévia, define o 

instrumento que deseja como garantia (eleita a alternativa de carta de fiança), e remunera o 

capital caso seja feita a retenção pecuniária.  

“32.1 A contratada responderá por todo e qualquer procedimento administrativo, judicial ou 
extrajudicial decorrente das obrigações fiscal, trabalhista, previdenciária, cível, ambiental e 
penal, a eles não se limitando, que eventualmente venha a ser proposto contra a contratante 
em função desta contratação, por terceiros e/ou seus empregados e/ou seus mandatários, 
decorrentes ou vinculados ao presente contrato. 
 
32.2.Recebida notificação, citação ou intimação de qualquer procedimento administrativo, 
judicial ou extrajudicial decorrente do objeto deste contrato e que a contratante também figure 
como parte, a contratada deverá comunicar expressa e imediatamente à contratante, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de caracterizar descumprimento contratual, 
observando-se que: 
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a) Caso a contratante receba, como sujeito passivo, notificação, citação ou intimação 
decorrente desta contratação, comunicará expressa e imediatamente e no máximo em 24 (vinte 
e quatro) horas a contratada, 
b) A contratada deverá apresentar carta fiança na modalidade de garantia bancária a 
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A carta fiança deverá ter prévia e expressa 
aprovação da contratante. 
c) O valor da carta fiança corresponderá a 100% (cem por cento) do valor do eventual 
risco de condenação. Caso a contratada não apresente o documento dentro do prazo 
estabelecido, a contratante fará a retenção do correspondente valor deduzindo na importância 
devida a contratada. 
d) os valores retidos serão restituídos à contratada aplicando-se a correção monetária 
pelo índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas até a data da efetiva restituição, em até 30 
(trinta) dias após a prova do acerto definitivo entre ela e a parte autora do procedimento ou 
quando não existir mais qualquer risco de condenação à contratante, seja por exclusão da lide 
ou sentença transitada em julgado, descontadas as despesas, tais como e não se limitando, 
de defesa, pagamento de eventual condenação, honorários advocatícios, custo-hora de 
profissionais envolvidos no acompanhamento do processo (prepostos, mandatários, 
testemunhas, por exemplo), transportes, cópias, autenticações, reconhecimentos de firmas, 
entre outras. “ (CT 61) 

 

Mas duas observações são necessárias.  

A primeira se refere ao prazo de apenas 24 horas para a emissão de uma carta de 

fiança, que não é viável.  O processo de emissão de uma carta de fiança, em empresa que já 

dispõe de contrato garantia com o banco, costuma levar de 7 a 10 dias. A obrigação de 

garantia da contratada precisa estar claramente determinada no contrato entre a contratada 

e a contratante. 265  

A segunda diz respeito à demanda civil de subcontratadas da contratada.  Como já 

mencionado anteriormente,266 via de regra a contratante não é parte legítima para intervir 

comercial ou financeiramente nas obrigações assumidas pela contratada junto a suas 

subcontratadas e seus fornecedores, nem tampouco para realizar acordos e pagamentos 

judiciais sem a participação da contratada. No caso deste tipo de demanda será necessária 

análise criteriosa das ações viáveis, para evitar possíveis prejuízos. 

  Feita a retenção pecuniária na condição de garantia adicional e exclusiva para os 

fatos determinados – autuações, notificações, citações ou condenações que a contratante 

venha a sofrer por obrigação atribuível à contratada -  é importante salientar que a simples 

autuação, ou mesmo a condenação em primeira instância não configura o direito à tutela 

satisfativa, pois a contratada pode questionar a autoridade coatora e obter a anulação do ato.  

                                                
 

 

265 Mais detalhes sobre Carta de Fiança estão no i3.1.2.2tem 3.1.2.1 Carta de Fiança Bancária retro. 
266 Vide item 4.1.3.3 - Mérito e intervenção  retro. 
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De qualquer forma, caso seja retido o valor da contratada e resolvido o impasse, seja 

pelo descabimento da autuação ou pelo ressarcimento integral pela contratada da obrigação, 

a contratante deverá devolver imediatamente o valor retido à contratada. 

Uma alternativa bastante adequada para a garantia dos interesses da contratante em 

ações judiciais pode ser o Seguro Garantia Judicial. Com normativa estabelecida em 2003 

(Circular SUSEP 232/03) e confirmada em 2013 (Circular SUSEP 477/13267 tem sido 

regularmente aceito nas cortes brasileiras.268   

Qualquer que seja a alternativa e o instrumento adotado para a proteção da 

contratante, permanece para a contratante e credora o dever de mitigar o dano, que tem por 

base a boa-fé objetiva do Art. 422 de CC.269 Isto significa que não é possível usar destas 

cláusulas, que tem como base o inadimplemento do devedor, para recuperar as perdas que 

poderia ter evitado ou para auferir benefícios; deve considerar ainda sua própria eventual 

contribuição ao evento danoso.270 

Como já mencionado anteriormente, traz benefícios à boa-fé objetiva e facilita a 

relação de cooperação entre as partes a correção dos montantes retidos até a data da efetiva 

devolução à contratada.  

A retenção feita nestes moldes constitui instrumento de autotutela, terá a natureza de 

garantia e se somará às demais garantias previstas contratualmente. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

                                                
 

 

267  Além da inclusão do Seguro Garantia Judicial no Código de Processo Civil através da Lei 11.382/06 (Art. 656 
§ 2º.) o novo CPC traz em seu Art. 835 Parágrafo 2º.: Para fins de substituição de penhora, equiparam-se a dinheiro 
a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, 
acrescido de trinta por cento. Dados acessados em  
http://www.demarest.com.br/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Seguro%20Garantia%20Judicial%20
Aon-Demarest.pdf.  
268 TRF-1 AG 0000631-85.2014.4.01.0000 / PA;  PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - 

PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS - SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO PROVIDO: 1. A Lei nº 11.382/2006, introduzindo no CPC o §2º ao art. 656, viabilizou 
expressamente a substituição da penhora por fiança bancária (débito a ser garantido) ou por seguro garantia 
judicial. 2. Como a fiança bancária tem paridade com o depósito em dinheiro (art. 9º, I, II e §3º, da Lei nº 6.830/80), 
reconhecida pelo STJ (MC nº 13.590/RJ), também assim ocorre com o "seguro garantia judicial".  3. Se o Seguro 
Garantia Judicial é emitido conforme preconiza a norma correlata, não há porque rejeitar a substituição da penhora 
de ativos financeiros em EF por tal instrumento, até porque a observância da ordem de penhora ou arresto de bens 
(art. 11 da Lei n. 6.830/80) deve harmonizar-se com o princípio do "meio menos gravoso ao devedor", bem como 
adequar-se à realidade fática de cada hipótese (existência de outros bens passíveis de penhora) e não é exaustiva 
(apenas enunciativa!) nem absoluta. 
269 Código Civil, Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
270 A obrigação de reduzir o dano é conhecida na doutrina Norte Americana como “Duty to Mitigate”. Para maior 
aprofundamento: GOEZ, Charles J. and SCOTT, Robert E. The Mitigation Principle: Toward a General Theory of 
Contractual Obligation. Virginia Law Review, Vol 69, September 1983, N. 06  

http://www.demarest.com.br/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Seguro%20Garantia%20Judicial%20Aon-Demarest.pdf
http://www.demarest.com.br/Documents/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Seguro%20Garantia%20Judicial%20Aon-Demarest.pdf
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6.1. Característica, finalidade e prática da retenção pecuniária 

 

O trabalho buscou investigar o que é retenção pecuniária nos contratos empresariais, 

quais são as formas de retenção de valores utilizadas, como estas retenções são expressas 

nas disposições contratuais entre as partes, qual a fundamentação jurídica destas práticas, 

quais as principais fragilidades encontradas, e sugerir alguns ajustes que podem ser feitos 

para facilitar a manutenção desta autonomia em sede judicial. 

Mecanismo estabelecido contratualmente, a retenção permite à contratante suspender 

pagamentos ou deduzir determinados valores dos pagamentos devidos à contratada, em 

caráter provisório ou definitivo, para atender diferentes finalidades.  

Os valores suspensos ou deduzidos têm, na maior parte, natureza de garantia e 

características de autotutela; os recursos geridos pela contratante podem ser utilizados como 

compensação em caso de descumprimento do contrato, nas hipóteses das previsões 

expressas nos respectivos instrumentos.  

A retenção de valores é encontrada com as finalidades de atender obrigações legais 

tributárias, fiscais e previdenciárias; de garantir o cumprimento do contrato; de incentivar o 

adimplemento de obrigações específicas e acessórias; de penalizar a mora, o inadimplemento 

parcial ou cumprimento imperfeito do contrato e de indenizar perdas e danos causados pela 

contratada à contratante. 

O mecanismo é encontrado em contratos celebrados entre empresas para execução 

de empreendimentos, construção e reforma de instalações, manutenções corretivas e 

preventivas de equipamentos e instalações e outros serviços e fornecimentos demandados 

pelas plantas industriais brasileiras, que exigem regulação, gestão e monitoramento constante 

para garantir seu adimplemento.271  

As retenções são correntes nos contratos para execução de grandes 

empreendimentos e para a construções de equipamentos de porte em plantas industriais, mas 

também constituem prática corriqueira na compra de equipamentos sob demanda, na 

execução de obras civis, nas manutenções eletromecânicas de “paradas” de plantas 

industriais, e na operação e manutenção regular, entre empresas que fornecem equipamentos 

ou serviços, que assumem a execução de grandes empreendimentos ou que possuem plantas 

industriais que necessitam de expansões e renovações. 

Referidos aqui como contratos interempresariais, denominados Business to Business 

(B2B) no direito americano, estes instrumentos estão submetidos ao regime de direito civil, e 

as empresas pesquisadas têm grandes diferenças de porte e especialização. Ainda assim, 

                                                
 

 

271 Para mais detalhes do universo pesquisado vide item 1.2 Contratos interempresariais 
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não estão sendo considerados eventuais desequilíbrios, mas a capacidade das partes em 

negociar condições que lhes sejam aceitáveis. 272 

Algumas das retenções são determinadas por lei e, independentemente de sua 

previsão contratual, constituem obrigações que devem ser cumpridas pela contratante. 273  As 

demais têm como objetivo constituir um instrumento a serviço da contratante, para lidar com 

desvios e descumprimentos, de forma explícita e metódica. 

A regulação das retenções nos contratos visa estabelecer os parâmetros que 

nortearão seu exercício ao longo da execução do objeto, no intuito de assegurar a execução 

do objeto, reduzir os riscos da contratação, regular perdas e danos e validar remédios para o 

descumprimento do contrato que possam ser defendidos em sede judicial.  

Como incentivo, as retenções monitoram o adimplemento regular das obrigações 

acessórias e permitem à contratante avaliar o grau de aderência da execução contratual ao 

cronograma e ao custo previsto. Como garantia e pré-indenização, o valor decorrente das 

retenções realizadas gera uma disponibilidade imediata de recursos para que a contratante 

possa corrigir a prestação imperfeita, continuar a execução do objeto, reembolsar custos 

adicionais decorrente do prazo adicional, e os gastos com uma nova contratação.274  

A pesquisa revela que o mecanismo de retenção pecuniária constitui prática dominante 

no cenário da execução dos contratos interempresariais. 

O exercício de retenção pela contratante pode ser incluído no contrato para atender 

às disposições legais incidentes sobre o objeto do contrato, e é tratado em cláusulas 

específicas.275 Estas cláusulas contemplam o direito da contratante à retenção na fonte e seu 

dever de seu recolhimento antecipado ou integral aos cofres públicos, municipais, estaduais 

ou federais. Cerca de 95% dos contratos pesquisados estão sujeitos a algum tipo de retenção 

previdenciária, fiscal ou tributária na fonte, e a prática habitual é descrever as deduções que 

serão feitas em todos os pagamentos, bem como sua fundamentação legal.  

As retenções para as demais finalidades também constituem prática corrente no 

mercado, são encontradas em cerca de 75% dos contratos pesquisados e sua aplicação 

alcança diversas obrigações da contratada.  

                                                
 

 

272 Ainda que determinadas contratantes utilizem “minutas padrão” estas são objeto de alinhamento entre as partes 

e estes instrumentos não estão sendo considerados contratos de adesão. Neste mesmo sentido Zanchin  defende 
que a adesão é apenas uma forma de contratar: “Tratando-se de contrato empresarial, a celebração por adesão 
nada significa. Como as partes são livres e conscientes, [...] a forma do contrato jamais poderá ser utilizada como 
argumento de nulidade ou anulabilidade de clausulas.” ZANCHIM, Kleber Luiz. Contratos empresariais: categoria, 
interface com contratos de consumo e paritário – revisão judicial. São Paulo: Editora Quartier Latin, 2012. P. 121. 
273 Estas retenções são tratadas no Capitulo 2. 
274 Vide item 3.2 Enquadramento jurídico 
275 Tratada no Capitulo 2 RETENÇÃO COM PREVISÃO LEGAL. 
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No caso de retenção como garantia contratual, o mecanismo protege os interesses da 

contratante relativos ao cumprimento integral do contrato 276, seja através do incentivo ao 

adimplemento de obrigações acessórias, penalização da mora e do inadimplemento absoluto 

parcial ou total ou da pré indenização de eventuais perdas e danos causados pela contratada. 

277 

A título de garantia geral para cumprimento do contrato conforme descrita no Capitulo 

3, a prática é a dedução pela contratante de um percentual pré-estabelecido do valor líquido 

de cada pagamento devido à contratada, e o montante passa a constituir uma caução 

pecuniária da qual a contratante torna-se depositária. 

Esta caução é devolvida ao final do contrato, na assinatura do Termo de Aceitação 

Provisória (no caso de obras civis), do Termo de Encerramento, ou ainda após o período de 

garantia do objeto expresso no contrato, desde que cumpridas pela contratada todas as 

obrigações avençadas. 

Com a finalidade de incentivo ao adimplemento de obrigações específicas ou 

acessórias, a retenção é usualmente praticada sob a forma de suspensão temporária de 

pagamento ou de parte dele, ou sob a forma de retenção definitiva, e é considerada um 

instrumento de autotutela muito útil para controle e acompanhamento do contrato.278 Na 

suspensão o pagamento dos valores fica subordinado ao adimplemento de determinada 

obrigação. Enquanto a contratada não adimplir a obrigação, não tem o direito ao pagamento 

ou à parte dele que foi retida.  

Já a retenção definitiva ou glosa constitui punição à contratada pela mora, pelo 

inadimplemento parcial ou pelo cumprimento imperfeito do contrato, e, mesmo nos casos em 

que não é aplicada, funciona como ameaça para que a contratada se mobilize para atender a 

totalidade das obrigações assumidas. 

Nos contratos pesquisados as multas são usualmente cobradas em caráter não 

compensatório, permitindo à contratante cumulá-las com a indenização por perdas e danos 

que ultrapassar seu valor.279  

                                                
 

 

276 Tratada no Capitulo 3 RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO 
277 Tratadas nos Capítulos 4 e 5  
278 O incentivo pode ser feito através da suspensão de pagamento até o adimplemento da obrigação ou pela 
ameaça de aplicação de multas no caso de inadimplemento parcial ou mora. Vide item 4.1 Suspensão temporária 
para adimplemento de obrigação específica e item 4.2 Retenção definitiva. 
279 Conforme Código Civil, Art. 416, Parágrafo Único: Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, 
não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale 
como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente.  
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Em que pese a limitação legal estabelecida para a cláusula penal de 100% do valor do 

contrato 280, não foi identificado caso de redação desta condição; quando existente disposição 

no contrato, a limitação é usualmente estabelecida entre 10% e 30% do valor do contrato.  

A retenção pecuniária está ainda presente na maioria dos contratos pesquisados com 

a finalidade de indenização das perdas e danos causados pela contratada à contratante.281 

Também neste caso, a retenção é instrumento de autotutela e proporciona antecipação de 

eventual indenização à contratante, por descumprimento do contrato, ou caso a contratante 

venha a ser responsabilizada por ação ou omissão da contratada. 

  

 

6.2. Fundamentação jurídica  

 

A retenção pecuniária foi estudada no âmbito dos contratos interempresariais, 

complexos, atípicos,282 submetidos ao regime de direito civil.283  

Não estão sendo considerados como relevantes os aspectos de hipossuficiência de 

uma das contratantes nestes contratos, ainda que seja comum o uso de minutas “padrão” com 

base na negociação entre as partes.284 

A conveniência do uso da retenção pecuniária revela a importância de amparar 

juridicamente este mecanismo e a autotutela dele decorrente, de forma a dar legitimidade a 

sua aplicação, possibilitando sua consolidação em sede judicial.285  

A figura da retenção pecuniária não tem tipicidade definida no Código Civil. A prática 

expressa nos instrumentos acordados pelas partes tem natureza convencional, e está 

fundamentada na autonomia privada, na liberdade de contratar das partes, na exceção do 

contrato não cumprido e na autotutela, expressas nos Artigos 249, 251, 421, 286 476 e 477 do 

Código Civil.  

                                                
 

 

280 Código Civil, Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 

principal. 
281 As retenções definitivas tratadas no item 4.2 Retenção definitiva podem ter caráter de pré-indenização, a 
depender do contexto de sua aplicação; as retenções tratadas no item 5 INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 
EXTRACONTRATUAL têm preferencialmente caráter indenizatório e de ressarcimento da contratante por perdas 
e danos decorrentes de ação ou omissão da contratada. 
282 Código Civil Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 

Código. 
283 Para maiores detalhes vide item 1.2 Contratos interempresariais 
284 Como a minuta padrão é negociada, não caberia a aplicação do Código Civil, Art. 423. Quando houver no 
contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao 
aderente.   
285 GRINOVER, Ada Pellegrini.  A Inafastabilidade Do Controle Jurisdicional e uma Nova Modalidade de Autotutela. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC n. 10 – jul./dez. 2007.  
286 Código Civil, Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.  
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As contratantes neste mercado utilizam a retenção como instrumento de autotutela em 

determinadas hipóteses, 287 e seu exercício se passa à sombra de lei. 288  

Nos contratos bilaterais, a condição que permite a suspensão temporária ou a retenção 

definitiva de valores de titularidade da contratada é seu inadimplemento, ou a exceção do 

contrato não cumprido, tal como expresso no contrato. 289 

Assim, o mecanismo de retenção pretende ser uma resposta ao inadimplemento de 

obrigação pela contratada. Descumprimentos parciais, na maior parte dos casos, tornam a 

obrigação realizada imperfeita: “exceptio non rite adimpleti contractus” ou a exceção do 

contrato mal cumprido.290  Significa que a prestação ou objeto como um todo tem ainda 

utilidade para o credor, mas houve uma depreciação no valor desta mesma prestação ou 

objeto em decorrência da mora.291 

A retenção pode atingir obrigação convencional vinculada ao objeto em execução ou 

pode tratar de obrigação extracontratual da contratada, normalmente aquelas que apresentam 

risco de responsabilização solidária ou subsidiária da contratante. 292 

Entretanto, alcançada a condição contratual determinada ou sanado o 

descumprimento, o valor total retido pertence à contratada, e uma vez exigível, constituirá 

dívida liquida e certa da contratante.293   

A retenção definitiva é referida nos contratos como multa, penalidade, ou avaliação de 

cumprimento contratual,294 tem fundamento na Cláusula Penal regulada no Código Civil/2002, 

Artigos 408 a 416, e está limitada ao valor do contrato.295 

                                                
 

 

287 A autotutela de obrigações contratuais tem previsão específica nos Artigos 249 e 251 do Código Civil. Vide 

item 1.4 Autotutela contratual 
288 O mesmo entendimento é expresso por Raquel Salles: “[...] a cláusula resolutiva expressa [ pode ser ] um 
eficiente mecanismo de defesa de interesses merecedores de tutela, especialmente naquelas relações contratuais 
que demandam celeridade na solução dos respectivos conflitos. ”  SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela 
pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 187. 
E também “The vast majority of contracts disputes are settled by direct negotiations between the parties” DAINTITH, 
Terence & GUNTHER Teubner. Contract and Organisation: Legal analysis in the light of economic and social 
theory. Berlin: Walter de Gruyter, 1986. P. 116 
289 O inadimplemento da obrigação específica convencional pode ser caracterizado como exceção do contrato não 

cumprido. Código Civil, Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua 
obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 
290 Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à 
inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. 
291 Vide item  4.1.2.2 Mora e Inadimplemento relativo e absoluto 
292 Inadimplemento de obrigações contratuais são tratadas no item 4.2 Retenção definitiva e o 

inadimplemento de obrigações extracontratuais são tratadas no item 5 INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO 
EXTRACONTRATUAL. 
293 O uso destes recursos pela contratante sem a fundamentação expressamente prevista poderá caracterizar 
enriquecimento ilícito, nos termos do Código Civil Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de 
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.  
294 Vide item 4.2.3.2 Key Performance Indicators (KPI) 
295 Código Civil, Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação 
principal. 
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Um pouco diversa das demais hipóteses estudadas, a fundamentação jurídica da 

obrigação de retenção de valores da contratada para o recolhimento de tributos e 

contribuições previdenciárias é encontrada nas legislações específicas pertinentes que 

impõem esta obrigação às contratantes. 296 As empresas incluem clausurado especifico para 

fundamentar estas retenções. 

Ainda que presentes os elementos necessários para a fundamentação destas 

condutas, não é possível determinar categoricamente “condições padrão” ou afirmar em que 

circunstâncias seria defensável a aplicação de retenção pecuniária como instrumento de 

autotutela. Os fundamentos para estas disposições contratuais devem ser analisados no caso 

concreto e no contexto do contrato avençado.297  

 

6.3. Pontos de atenção e recomendações  

 

 Conforme exposto, apesar da utilidade deste mecanismo nos contratos 

interempresariais, a análise demonstra que a uma boa parte das disposições pesquisadas 

não se articula com as demais condições do contrato, ou está redundante, permite excessos 

ou possibilita comportamento contraditórios, 298 prejudicando a solução racional de divisão de 

riscos, e permitindo sua impugnação em sede judicial.  

Isto é relevante porque, apesar da prática se dar fora dos tribunais, as contratantes 

precisam se pautar pela intepretação destes, e considerar que suas condutas em concreto 

baseadas nos direitos e prerrogativas estabelecidos nas disposições acordadas podem 

necessitar de defesa judicial.  

As empresas pesquisadas consideram a retenção pecuniária um eficiente mecanismo 

de autotutela para obter o resultado desejado especialmente porque: (i) possibilita resposta 

rápida ao problema posto: aumenta a eficiência de soluções para correção dos 

                                                
 

 

296 Não é objeto deste trabalho a determinação de todas estas hipóteses; algumas das molduras legais que regem 
este mecanismo estão mencionadas no item 2.2 Enquadramento jurídico. 
297 Para Judith Martins Costa, o problema mais delicado é o de determinar, no caso concreto, qual o princípio que 

deve prevalecer – se a autonomia da vontade expressa no texto contratual ou o princípio da boa-fé objetiva: “Neste 
caso, só os demais fáticos e normativos do caso permitem determina a extensão de um ou outro princípio. ” 
MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado – Critérios para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 
2015. P. 228 e seguintes. 
298 Segundo Anderson Schreiber, o comportamento contraditório não é princípio geral do direito, mas “[...] proíbe 
comportamentos contraditórios apenas na medida em que tais comportamentos possam romper a legitima 

confiança depositada por outrem na conservação de um comportamento inicial.” [...] “Caraterizado pela 
contradição a uma conduta inicial, não constitui fato vinculante, modificando o que antes seriam 
considerados atos juridicamente relevantes e tutelando situações à margem da Lei.” SCHREIBER, 

Anderson. A proibição de Comportamento Contraditório: tutela da confiança e venire contra factum proprium 2a. 
Ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar 2007, p.283/284 
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inadimplementos e desequilíbrios supervenientes; 299 (ii) beneficia as partes que trocarão mais 

informação à época da formação do contrato no esforço de prever e antecipar suas condutas 

em eventos futuros; e (iii) ainda que usada para encerramento do contrato, incentiva e 

fortalece a obediência às normas e ao acordado no contrato.  

Nesse sentido, quais seriam os pontos para o exercício dos mecanismos de retenção 

pecuniária que requerem maior atenção? 

 

Em primeiro lugar o contrato deve estabelecer de forma precisa os limites destas 

retenções e a interpretação das disposições contratuais não deve ser feita de forma extensiva. 

Ou seja, o exercício da autotutela pela contratante deve se limitar às hipóteses 

expressamente determinadas no contrato e à proporcionalidade entre a penalização e o fato 

concreto que fundamenta a conduta, para evitar sua caracterização como abuso de direito ou 

enriquecimento ilícito.300 

No caso da retenção com previsão legal tratada no Capítulo 2, a recomendação é que 

esta não seja utilizada com finalidade de garantia da contratante, através da introdução de 

disposições que excedam o determinado nas normas legais; eventual caráter subjetivo ou 

potestativo destas condições pode alimentar o oportunismo. 

A melhor prática seria definir antecipadamente as retenções legais incidentes no caso 

concreto e restringir a redação das cláusulas ao atendimento das exigências previdenciárias, 

fiscais e tributárias.301 Eventual garantia adicional desejada pela contratante será melhor 

caraterizada em disposição específica de garantia geral de cumprimento do contrato, tratada 

no Capítulo 3 RETENÇÃO COMO GARANTIA DO CONTRATO. 

Em segundo lugar é importante utilizar os mecanismos de retenção para as finalidades 

a que se destinam, elegendo os mecanismos mais apropriados no caso concreto. 

No que diz respeito à garantia de cumprimento do contrato, esta é especialmente 

recomendada para aqueles contratos cujo objeto é complexo, uno, e de entrega parcelada, 

mas pode também ser utilizada para outros objetos.  

                                                
 

 

299 “[...] diante da morosidade e da falibilidade da reação do Estado, em especial pela via judiciária, a devolução 

ao privado de funções estatais é prática cada vez mais recorrente, e não mais necessariamente em caráter 
subsidiário, o que se confirma pelo crescente recurso a meios alternativos e extrajudiciais para solução de 
conflitos.”  SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas Relações Contratuais. Tese 
de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, p. 44 
300 Vide item 4.2.2.1 Abuso de direito e as previsões do Código Civil: Art. 187. Também comete ato ilícito o titular 
de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes; e Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será 
obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 
301 Vide item 2.3.1 Definição das retenções 
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Eleita a retenção pecuniária como mecanismo desejado, é importante determinar no 

contrato a data da devolução dos valores em posse da contratante evitando disposições 

excessivamente potestativas e que possam ser afastadas em sede judicial.302 

Como demonstração de boa-fé objetiva e equilíbrio contratual, frente ao custo do 

capital que será deixado à disposição da contratante, é recomendável que estes montantes 

sejam corrigidos, para que não representem transferência de recursos da contratada à 

contratante. 303  

A retenção pecuniária como garantia de cumprimento do contrato concorre com as 

figuras de carta de fiança e de seguro garantia, que têm enquadramento jurídico diverso, 

dependem de intervenção de terceiros, mas se prestam à esta mesma finalidade.304  

A necessidade desta garantia e a escolha da retenção pecuniária sobre as demais 

formas de garantia deve considerar a natureza do objeto,305 o porte da contratada e os 

procedimentos fiscais e tributários envolvidos na operação.306 

Para empresas de menor porte a retenção pecuniária é uma garantia simples de ser 

efetivada, uma vez que depende apenas de disposição contratual e controle fiscal e 

econômico das partes. 307 Além disto, a retenção pecuniária tem a vantagem de dispensar a 

intervenção de terceiros e de garantir os recursos para a contratante forma célere, já que esta 

se encontra de posse de valores da contratada. 

Nas demais garantias há interferência de um terceiro – Banco ou Seguradora – e sua 

imposição apresenta uma função adicional de seleção natural, já que apenas as empresas 

com histórico de realizações já seguradas por estes instrumentos têm facilidade em obtê-los. 

Daí a importância em ponderar qual instrumento será aceitável no caso concreto, para que 

não seja definida obrigação que a contratada tenha dificuldade em cumprir, e que possa 

atrasar o cronograma de realização do contrato. 

Em terceiro lugar, especialmente nas hipóteses de penalização e de pré-indenização 

de perdas e danos, é primordial o enquadramento das disposições contratuais na moldura 

legal aplicável, para que a conduta possa ser sustentada em sede judicial. 

No caso de instrumento de penalização da contratada, é conveniente que o montante 

da suspensão ou da retenção definitiva tenha alguma proporcionalidade ou relação com a 

obrigação que ainda não foi cumprida pela contratada, evitando, por exemplo, suspensões de 

                                                
 

 

302 Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; 
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro 
arbítrio de uma das partes. Para maiores detalhes vide item 3.3.3 Quanto à responsabilização da Contratante. 
303 Vide item 3.3.4 Atualização dos valores retidos 
304 Vide itens 3.1.2.1 Carta de Fiança Bancária e 3.1.2.2 Seguro Garantia 
305 Especial importância deve ser dada à utilidade do objeto para a contratante no que diz respeito ao seu 
recebimento parcial; eventualmente um descumprimento menor compromete o objeto e a contratante terá plena 
justificativa para cobrar a sanção mais gravosa prevista no contrato. Vide item 1.2 Contratos interempresariais. 
306 Vide item 3.3 Proposições  
307 Vide Item 3.1.1 Retenção Pecuniária 
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todos os pagamentos por qualquer descumprimento contratual.308 Como eventuais excessos 

nesta hipótese representam benefício direto para a contratante, que posterga sua obrigação 

de pagamento, a avaliação cuidadosa de sua aplicação é necessária para que não haja 

desequilíbrio das prestações contratuais. 309 

Para estabelecer critério de proporcionalidade nas retenções e penalizações, é 

importante considerar a distinção entre mora e inadimplemento absoluto parcial em função do 

objeto do contrato, para que as disposições reflitam a gravidade de cada um dos fatos do 

devedor que se pretende punir.310 

O excesso na aplicação de penalidades pode prejudicar a capacidade econômica 

financeira da contratada e atrair a incidência do Art. 477 do Código Civil.311 

O enquadramento de determinado inadimplemento de uma obrigação acessória 

específica em mais de uma penalização, caracterizando um bis in idem, deve ser evitado.312  

A aplicação da suspensão de pagamento deve ser útil e criteriosa, se restringindo às 

hipóteses acordadas, e oferecendo solução para o caso da obrigação inadimplida ser 

insanável, 313 convolando a suspensão em retenção definitiva ou multa. 

Para as obrigações acessórias, o uso de mecanismos automáticos de avaliação do 

desempenho da contratada, que geram descontos nas medições mensais caso esta não atinja 

os níveis acordados entre as partes são objetivos, facilmente mensuráveis e bastante 

eficazes. 314  

A prefixação das indenizações é bastante eficaz no caso de indenizações relativas a 

descumprimentos vinculados ao objeto do contrato (a retenção e a compensação garantem à 

contratante a indenização imediata de valores que terá de dispender para obter o resultado 

desejado).  

                                                
 

 

308 Um exemplo prático é a suspenção sinedie de todos os pagamentos por falta da apresentação de um 

determinado documento, que não enseja responsabilidade subsidiária ou solidária da contratante. Pode ser mais 
eficiente a retenção de valores parciais ou a aplicação de multas após decorrido um período para solução do 
inadimplemento (grace period). Vide item 4.1.3.1 Proporcionalidade. 
309 Estes excessos podem atrair a incidência do Código Civil, Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou 

diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a 
outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do 
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação; e seguintes, Art. 479 e 480. 
310 Importante estabelecer parâmetros conforme a gravidade do inadimplemento, previsão expressa no Código 
Civil, Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à 
inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Vide também item 
4.1.2.2 Mora e Inadimplemento relativo e absoluto 
311 Código Civil, Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição 

em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra 
recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de 
satisfazê-la. 
312 Vide item 4.1.3.2 Non Bis In Idem 
313 Sobre a contradição posta por uma obrigação insanável vide item 4.1.3.4 Suspensão e obrigação insanável 
314 Estes mecanismos são tratados no item 4.2.3.2 Key Performance Indicators (KPI) 
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Entretanto, quando a retenção é utilizada como hipótese de indenização futura por 

descumprimento de obrigação extracontratual, cuja ocorrência é rotineira,315 não se revela tão 

eficaz. Os prazos judiciais não são compatíveis com a execução do contrato e os 

procedimentos para retenção, acompanhamento e compensação de valores pecuniários por 

vários anos podem representar custos incompatíveis com o próprio mecanismo.316 

Para cobertura de possíveis condenações da contratante, uma alternativa oferecida 

pelo mercado a partir de 2013 é o seguro garantia judicial317, que não apresenta os 

inconvenientes da retenção pecuniária no caso de demandas que sejam objeto de ações 

judiciais. Nesse sentido é recomendável incluir esta previsão no contrato. 

Do que se depreende que o oportunismo representa um obstáculo significativo neste 

equilíbrio, e deve ser contido. Daí a importância de ter no instrumento contratual regras de 

proteção contra a discricionariedade das partes, de forma a protegê-las durante a execução 

do objeto.318 

Nesta linha, ainda que a autotutela das retenções contratuais corra por conta e risco 

de quem dela se utiliza, podendo ser descontruída judicialmente,319 a proposta é a retenção 

pecuniária seja utilizada prioritariamente como instrumento de adimplemento contratual e não 

apenas para indenização ou satisfação financeira do contratante. 

O incentivo ao cumprimento do contrato pode ser promovido através da devolução 

parcial ou total das multas. Trata-se de um investimento objetivo na eficiência do mecanismo 

de incentivo, e tutela as condutas das partes no sentido de reduzir eventuais disputas futuras  

No caso de controvérsias sobre a devolução da retenção pecuniária, uma alternativa 

para solução fora dos tribunais poderá ser uma cláusula contratual de mediação. Para atender 

à necessidade de sigilo e confidencialidade do negócio, poderá ser constituída banca 

mediadora composta pelos presidentes de cada uma das empresas e por mais um membro 

                                                
 

 

315 As ações judiciais trabalhistas constituem ônus regular para as partes em todos os contratos examinados e 
arrolam a contratante ou cliente como demandadas. Vide item 5.2 Enquadramento jurídico 
316 Vide item 5.3 Proposições. 
317 O novo CPC no parágrafo segundo no artigo 835, equiparou o dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia 
judicial; este último deve cobrir o débito com acréscimo de 30%. Vide mais detalhes no item 5.3 Proposições. 
318 “Disso resulta uma constatação importante: a de que a metodologia civil- constitucional, colocando em evidência 
a necessidade de o ordenamento jurídico conferir a interesses merecedores de tutela mecanismos efetivos de 
defesa e de satisfação, serve tanto para justificar restrições à autonomia privada quanto, e em igual medida, para 
reforçá-la. Sob este prisma, o direito responde à pós-modernidade reforçando a segurança e a confiança no âmbito 
contratual, na medida em que a autotutela possibilita aos contratantes meios de prevenção ou de reação, 
extrajudiciais e imediatos, a uma lesão injusta, sem prescindir, caso necessário, do ulterior controle judicial, que 
deve ser criteriosamente adequado.” SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. A Autotutela pelo Inadimplemento nas 

Relações Contratuais. Tese de Doutorado. Universidade do Estado do RJ. 2011, 
319 Especialmente no caso de adimplemento substancial do objeto, o excesso de penalidades pode atrair a 

aplicação do Código Civil, Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação 
principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se 
em vista a natureza e a finalidade do negócio. 
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indicado de comum acordo pelos dois. As partes podem acordar sua sujeição à decisão desta 

banca. 

E por fim importa enfatizar a relevância da assistência jurídica na redação contratual 

focada primordialmente na realização do objeto, de forma clara, concisa e acessível a todos 

os públicos, fomentando o objetivo das partes, que facilitará a manutenção desta autonomia 

em sede judicial. 
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