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A TUTELA DA CONFIANÇA  

NOS CONTRATOS EMPRESARIAIS 

 

________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 
________________________________________________________________________ 

 

 

Além do interesse pessoal pela tutela da confiança, a escolha do tema 

deveu-se, ainda, a uma dupla constatação: a escassa produção literária da doutrina pátria, 

de um lado, e o importante papel desempenhado pelo instituto no âmbito do comércio 

desde os seus primórdios, de outro, justificam o aprofundamento da matéria em sede de 

tese de doutoramento. 

 

Embora não se disponha de levantamento estatístico realizado em nosso 

País, é indiscutível a relevante função exercida por este princípio. De fato, a confiança, 

estritamente ligada ao princípio da boa-fé, implica na crença do agente econômico no 

sistema, que impacta diretamente no risco assumido dentro do negócio jurídico. 

 

Apesar de, em um primeiro momento, a tutela da confiança ter recebido 

algumas críticas, já que se acreditava tratar de uma proteção a elemento de foro íntimo da 

parte, conforme salientou Betti1, trata-se de um espírito de cooperação que leva à 

satisfação de expectativas mútuas. 

 

Tal espírito de cooperação, em se tratando de direito empresarial, 

consiste nos padrões de comportamento geralmente aceitos em determinado mercado, 

estando intimamente ligado aos usos e costumes comerciais. 

 

O tema proposto reclama, pois, o tratamento dissertativo que se lhe 

pretende dispensar ao longo do curso de doutorado, com a elaboração de trabalho afinado 

                                            
1
 Emilio Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici - Teoria generale e dogmatica, pp. 389 e ss. 
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às modernas concepções de direito contratual introduzidas por diplomas legais novos, que, 

direta ou indiretamente, vieram a repercutir no tema objeto de estudo. 

 

Como dito anteriormente, sob o âmbito do direito empresarial, nosso 

País ainda não conta com uma obra que aborde especificamente o tema.  

 

Efetivamente, poucos foram os que se dedicaram ao estudo do princípio. 

Afora estudos e pareceres de juristas, publicados em revistas especializadas, e breves 

capítulos existentes em obras gerais, raramente a tutela da confiança tornou-se objeto de 

análise isolada no âmbito do direito empresarial brasileiro. 

 

A indiferença dos estudiosos para com o tema torna-se ainda mais grave 

quando se constata que a tutela da confiança, no âmbito do direito empresarial, tem larga 

aplicação nas atividades do dia-a-dia dos agentes comerciais. 

 

Naturalmente que, de forma reflexa, o princípio já foi analisado por 

juristas de nosso País, especialmente em trabalhos que buscaram dissecar a boa-fé objetiva 

e a interpretação dos negócios jurídicos. No entanto, quer pela sua importância para o 

empresário, quer por seu alcance no dia-a-dia dos mercados, o tema merece, como exposto 

acima, tratamento isolado e um aprofundamento que certamente enriquecerá o cenário 

jurídico pátrio. 

 

Diante dos limites da tese, e até mesmo para não desbordar para outras 

áreas, proceder-se-á a um corte metodológico, de modo a centrar a pesquisa na tutela da 

confiança no âmbito dos contratos empresariais, especificamente nas relações internas 

estabelecidas entre as partes contratantes. Em princípio, portanto, não se apreciará na tese 

temas relacionados com os aspectos peculiares à tutela da confiança sob a égide do direito 

penal e administrativo, nem se analisará em espécie os negócios empresariais mencionados 

por conta da aplicação da tutela da confiança. Estes assuntos serão abordados apenas em 

caráter excepcional, quando necessários à elucidação de algum ponto próprio do tema, em 

si mesmo considerado. 

 



3 

 

A tese, em síntese, será composta da análise dos seguintes temas: (a) a 

origem do instituto e a sua introdução no País; (b) a tutela da confiança no direito 

comparado (com ênfase no direito europeu); (c) conceituação e análise dos elementos da 

tutela da confiança; (d) diferenciação do princípio de figuras afins; (e) aplicação da tutela 

da confiança nos diversos contratos empresariais. 

 

Dentre os temas a serem investigados, alguns podem ser destacados: 

 

Direito comparado. Preste-se ou não adesão ao fenômeno da 

globalização e ao seu impacto em países emergentes, é inegável que se trata de uma 

realidade do mundo dos negócios, a que o jurista não pode ficar alheio. Avulta, pois, a 

necessidade de analisar a regulamentação da tutela da confiança em outros países. 

 

Pretende-se enfatizar a análise do direito europeu. Também o direito de 

países da América Latina fará parte do estudo. Procurar-se-á fornecer, pelo menos, um 

panorama geral da tutela da confiança nesses países, pondo em destaque as suas linhas 

mestras. 

 

Utilizar-se de subsídios de direito comparado é, como já alertava René 

David, levar a interpretação sistemática às últimas consequências. E a tanto se propõe 

levar na dissertação. 

 

Conceituação do princípio da confiança. A avaliação do comportamento 

cuidadoso exigível é formulada mediante critérios de interpretação como o da confiança, 

segundo o qual não se pode exigir do indivíduo a previsão de ações descuidadas de 

terceiros. Aquele que age dentro da normalidade das relações sociais, nos limites do risco 

permitido, tem o direito de esperar que os demais também assim atuem, não podendo a ele 

ser imputada a previsibilidade de comportamento contrário ao dever de cautela praticado 

por outrem.  
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O “princípio da confiança” consiste em critério de interpretação e 

fixação dos limites do dever objetivo de cuidado, criado pela jurisprudência alemã e 

desenvolvido pela doutrina. 

 

Faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios do 

ordenamento jurídico aquelas orientações e aquelas diretivas de caráter geral e 

fundamental que se possam deduzir da conexão sistemática, da coordenação e da íntima 

racionalidade das normas, que concorrem, para formar assim, num dado momento 

histórico, o tecido do ordenamento jurídico 

 

Originário do Direito Romano, o princípio da confiança mantém 

analogia com a proteção da confiança depositada pelos sujeitos no tráfego jurídico. A 

relação entre o princípio da confiança e a boa fé é deveras estreita. Aquele se mostra como 

princípio fundamental para a concretização deste, ao passo que, nas relações jurídicas 

deve-se ter a certeza de que há veracidade nos atos dos indivíduos. Ou seja, o princípio da 

confiança promove a previsibilidade do Direito a ser cumprido, assegurando que a fé na 

palavra dada não é infundada. 

 

A boa-fé, considerada como um princípio básico, é um dos pilares mais 

necessários para a sustentação da teoria contratual atual. No entanto, o que é observado na 

maioria das vezes é que o investimento ao princípio da confiança feito pelos indivíduos é 

protegido comumente pelo direito pela via de dispositivos legais, não pelo influxo da 

cláusula geral da boa-fé. 

 

A fim de que o direito, baseado na boa-fé, proteja a confiança, é exigido, 

de forma cumulativa, a existência de uma situação justificada de confiança a ser protegida, 

ou seja, os fatos concretos verificados devem ter o condão de objetivar e efetivamente 

incutir no agente uma determinada expectativa. Afasta-se o atendimento ao requisito 

quando houver torpeza ou excessiva credulidade deste, especialmente pelo fato de que, no 

cenário empresarial, é amplamente reconhecido que se está diante de profissionais que 

buscam o lucro e que, através dos negócios, fazem suas apostas visando o resultado 

econômico. 
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Assim, a confiança depositada merece tutela jurídica. Quando o 

empresário atua ou celebra certo ato, negócio ou contrato, tendo confiado na atitude, na 

sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de 

certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o direito 

não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança, devendo 

levar em conta os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança. 

 

O princípio da confiança encontra-se, ainda, coligado com os elementos 

e aspectos subjetivos da segurança, ou seja, relaciona-se com a previsibilidade dos 

indivíduos no que tange aos efeitos jurídicos de atos dos poderes públicos, tanto nas 

esferas do Legislativo e Judiciário, como também no âmbito do Poder Executivo. 

 

A proteção da confiança nos contratos empresariais. Analisar-se-á, ainda, 

a aplicação específica do princípio da confiança nos contratos empresariais, especialmente 

com relação àqueles de relação continuada, tais como: (i) contrato de distribuição; (ii) 

contrato de agência / representação comercial; (iii) contrato de fornecimento; (iv) contrato 

de sociedade; (v) contrato de concessão comercial; (vi) contrato de seguro, dentre outros. 

 

Além dos pontos destacados nas linhas precedentes, diversos outros 

assuntos haverão de ser tratados na tese de doutoramento. Para desenvolvê-los, sem perder 

a objetividade, seguiu-se um sumário. Embora fosse previsível a inserção de outros temas 

no trabalho e a exclusão de outros tantos, o sumário pôde fornecer uma visão geral da tese 

de doutoramento. 
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________________________________________________________________________ 

CONCLUSÕES 
________________________________________________________________________ 

 

 

Antes mesmo de adentrar à análise do que se concluiria por futuro da 

tutela da confiança no direito empresarial, cabe tecer algumas considerações sobre o 

Projeto de Lei 1572/11, do deputado Vicente Candido (PT-SP), que institui um novo 

Código Comercial, o qual teria por objetivo sistematizar e atualizar a legislação acerca da 

matéria. 

 

A proposta do novo código trata, entre outros assuntos, da denominação 

empresarial, de títulos eletrônicos e do comércio na internet. O texto conta com 670 

artigos, divididos em cinco livros. O primeiro é uma parte geral sobre a empresa; o 

segundo trata das sociedades empresariais; o terceiro regula as obrigações dos 

empresários; o quarto aborda a crise da empresa; e o quinto trata das disposições 

transitórias. 

 

No que pertine ao tema da presente tese, alguns dispositivos do Projeto 

possuem especial importância, a saber, os arts. 3032 e 3113 a 318. 

                                            

2 Art. 303. São princípios do direito contratual empresarial: I - autonomia da vontade; II - plena vinculação 

dos contratantes ao contrato; III - proteção do contratante economicamente mais fraco nas relações 

contratuais assimétricas; e, IV - reconhecimento dos usos e costumes do comércio. 

3 Art. 311. Os contratantes devem sempre agir com boa fé, na negociação, celebração e execução do contrato 

empresarial. 

Art. 312. O empresário está sujeito ao dever de estrita boa fé: I - quando celebra contrato de seguro; II - 

quando atua em segmento de mercado caracterizado pela informalidade na constituição ou execução de 

obrigações; e, III - nas demais hipóteses da lei. 

Parágrafo único. O empresário, quando sujeito ao dever de estrita boa fé, deve ter consideração mais 

acentuada com os interesses legítimos da pessoa com quem contrata. 

Art. 313. Se uma das partes for microempresário ou empresário de pequeno porte, e a outra não, esta, se 

perceber que, no curso das negociações, a carência de informações está comprometendo a qualidade das 

decisões daquela, deverá fazer alertas esclarecedores que contribuam para a neutralização da assimetria.  

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/205570-PROJETO-DO-NOVO-CODIGO-COMERCIAL-ELIMINA-NECESSIDADE-DE-DOCUMENTO-EM-PAPEL.html
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Com relação ao art. 303, caberia questionar no que consistiria o impacto 

da proteção principiológica do mais fraco nas relações contratuais assimétricas entre 

empresários. Já foi exposto anteriormente que a base fundamental do direito de empresa é 

o fato de o empresário agir com profissionalidade.  

 

                                                                                                                                    

Art. 314. Não descumpre o dever geral de boa fé o empresário que, durante as negociações, com o objetivo 

de não colocar em risco a competitividade de sua atividade, preserva segredo de empresa ou administra a 

prestação de informações reservadas, confidenciais ou estratégicas.  

Art. 315. Em caso de descumprimento do dever de boa fé, o outro contratante terá direito à indenização por 

perdas e danos. 

Parágrafo único. A revisão das cláusulas ou a anulação do contrato empresarial somente poderá ser requerida 

no caso de dolo, provado pelo demandante, ou de descumprimento do dever de estrita boa fé. 

Art. 316. O contrato empresarial deve cumprir sua função social. 

Parágrafo único. O contrato empresarial não cumpre a função social quando, embora atendendo aos 

interesses das partes, prejudica ou pode prejudicar gravemente interesse coletivo, difuso ou individual 

homogêneo. 

Art. 317. O Ministério Público e os demais legitimados podem pleitear a anulação do negócio jurídico, 

provando o descumprimento da função social. 

§ 1o Os contratantes podem, em sua resposta, apresentar ao juiz proposta de alteração do contrato, que 

assegure, reforce ou reestabeleça o cumprimento da função social. Caso a proposta seja aceita pelo juiz, a 

ação será extinta sem julgamento de mérito e sem condenação sucumbencial. 

§ 2o O juiz poderá rejeitar o pedido de anulação, se considerar que o contrato empresarial implicou, ou pode 

implicar, benefícios para algum interesse coletivo, difuso ou individual homogêneo, superiores ao prejuízo 

apontado. 

§ 3o Se acolher pedido de indenização, o juiz distribuirá a obrigação entre os contratantes, 

proporcionalmente ao proveito que cada um deles obteria do contrato anulado. 

Art. 318. O contrato empresarial deve ser interpretado de acordo com as seguintes regras: 

I - A inteligência simples e adequada, que for mais conforme à boa fé e aos objetivos e natureza do contrato, 

deve sempre prevalecer sobre o sentido literal da linguagem; II - As cláusulas devem ser interpretadas tendo 

em vista o cumprimento da função econômica do contrato; III - Cada cláusula deve ser interpretada como se 

compusesse com as demais um conjunto lógico e ordenado de disposições de vontade; IV - O modo como o 

contratante se comportou após a assinatura do contrato, relativamente à sua execução, será a melhor 

explicação da vontade por ele expressa no ato da celebração; V - os usos e costumes praticados no segmento 

da atividade econômica relativa ao objeto do contrato servem de critério para a interpretação das cláusulas 

contratadas, prevalecendo sobre os demais; e, VI - em caso de duvida não solucionável de acordo com as 

regras antecedentes, prevalecerá a interpretação mais favorável ao devedor da obrigação. 
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Naturalmente que se colocam bases fundamentais nas quais o contrato 

deve se fundamentar, tais como a boa-fé, etc., no entanto, a análise do que consistiria o 

“economicamente mais fraco” poderia levar a um desequilíbrio.  

 

Por exemplo, um conglomerado de empresas do ramo de agricultura 

contratando um seguro. O economicamente mais fraco não é, necessariamente, aquele 

mais experiente naquele negócio específico. 

 

O Projeto de Código, tal como faz o Código Civil, protege a boa fé. No 

entanto, ao contrário do Diploma Civil, não especifica a boa fé objetiva. Não bastasse, não 

faz sentido fazer uma gradação na legislação da boa-fé, ora tratando da “boa fé” e noutra 

fazendo remissão ao “dever de estrita boa-fé” a depender do contrato celebrado ou do 

segmento de mercado.  

 

A boa-fé objetiva, na qualidade de cláusula geral, é uma janela aberta 

pelo legislador para que o julgador possa encontrar a regra concreta do caso, 

determinando, a depender das circunstâncias, se os contratantes atuaram de acordo com a 

lealdade e retidão que eram exigíveis.  

 

Além disso, a técnica de redação nos remete à ideia de um rol exaustivo 

(embora pela lógica do direito civil, obviamente não seja); em outras palavras, a boa fé só 

deve ser respeitada nas formas dos incisos I e II ou quando mais a lei o previr. 

 

Diante do exposto, embora muito pudesse ser feito através de um novo 

Código Comercial; especialmente em relação aos contratos entre empresas e à repressão ao 

abuso da dependência econômica, bem como ao desfazimento da confusão perpetrada no 

âmbito das sociedades limitadas pelo Código de 2002, no que pertine ao atual projeto, tal 

como lançado, há problemas sérios na proposta que está no Congresso, problemas estes 

que não podem ser supridos por emendas. A aprovação do projeto será prejudicial ao 

desenvolvimento do direito comercial e ao bom fluxo de relações econômicas.  
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Assim sendo, o Código Civil, tal como disciplinado atualmente, confere 

os dispositivos necessários à proteção da confiança, à proibição do comportamento 

contraditório e demais institutos mencionados neste trabalho, de forma que a “inovação” 

contida no Projeto de Código Comercial, no que pertine a este tema, além de não se 

mostrar útil no trato da matéria, pode levar a um retrocesso e à insegurança jurídica, ainda 

que transitórios, sobre o assunto. 

 

Por derradeiro, e em breve síntese, constata-se que o direito brasileiro 

adotou a técnica legislativa da cláusula geral para introduzir em sua normatividade a ética 

como regra de conduta exigida das partes, cabendo ao Juiz a função integrativa para 

determinar qual é a conduta adequada em cada caso concreto.  

 

Os deveres anexos ou laterais, consagrados pela função criadora de 

deveres jurídicos da boa-fé objetiva, impõem aos contratantes o cumprimento de 

obrigações acessórias para que a obrigação principal seja adimplida.  

 

A vedação do comportamento contraditório, seu conteúdo, forma de 

caracterização e aplicação consiste na proteção à confiança e aos princípios da dignidade 

da pessoa humana, da solidariedade e boa-fé objetiva, que norteiam o ordenamento 

jurídico pátrio. 

 

Ponderou-se que, ao mesmo tempo em que se é correto afirmar que a 

boa-fé objetiva tem fundamento constitucional, também o é com relação à vedação da 

conduta contraditória.  

 

E que, por tal motivo, a aplicação de suas noções não se restringiria ao 

âmbito contratual ou obrigacional, mas, pelo contrário, estender-se-ia a todas as relações 

jurídicas, fossem elas públicas ou privadas. 

 

Vislumbra-se, ainda, a possibilidade de redução dos custos de transação. 

Ao negociar, sabedora das limitações de informações das partes – contratos incompletos – 
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uma empresa certamente colocará na formação de preços uma parcela que corresponda aos 

custos da incerteza (riscos) gerados durante as negociações.  

 

Ao repensar a situação, e percebendo a oportunidade de eventualmente 

encontrar o equilíbrio, poderá a empresa optar por reduzir a parcela de preço decorrente do 

risco inerente à assimetria de informações, sendo, portanto, mais competitiva ao identificar 

que eventuais falhas, ainda que inconscientes, poder vir a ser sanadas por meio do 

provimento judicial.  

 

A lealdade que deve presidir as relações entre as partes faz com que os 

contratos empresariais, dentre outros, residam em ambiente probo, permitindo, assim, o 

equilíbrio da relação por ocasião das negociações preliminares (culpa in contrahendo), 

durante a execução do contrato (teoria dos atos próprios - venire contra factum proprium e 

tu quoque), e após a execução contratual, como ocorre na hipótese da responsabilidade 

post pactum finitum. Dentro deste ambiente, pode-se chegar mais próximo da eficiência 

das relações dentro do mercado. 
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RESUMO 
 

O Código Civil, tal como disciplinado atualmente, confere os 

dispositivos necessários à proteção da confiança, à proibição do comportamento 

contraditório e demais institutos relacionados à confiança. Para tanto, o direito brasileiro 

adotou a técnica legislativa da cláusula geral para introduzir em sua normatividade a ética 

como regra de conduta exigida das partes, cabendo ao Juiz a função integrativa para 

determinar qual é a conduta adequada em cada caso concreto. Os deveres anexos ou 

laterais, consagrados pela função criadora de deveres jurídicos da boa-fé objetiva, impõem 

aos contratantes o cumprimento de obrigações acessórias para que a obrigação principal 

seja adimplida. A vedação do comportamento contraditório, seu conteúdo, forma de 

caracterização e aplicação consiste na proteção à confiança e os princípios da dignidade da 

pessoa humana, da solidariedade e boa-fé objetiva, que norteiam o ordenamento jurídico 

pátrio. Ao negociar, sabedora das limitações de informações das partes – contratos 

incompletos – uma empresa certamente colocará na formação de preços uma parcela que 

corresponda aos custos da incerteza (riscos) gerados durante as negociações. Ao repensar a 

situação, e percebendo a oportunidade de eventualmente encontrar o equilíbrio no futuro, 

poderá a empresa optar por reduzir a parcela de preço decorrente do risco inerente à 

assimetria de informações, sendo, portanto, mais competitiva ao identificar que eventuais 

falhas, ainda que inconscientes, podem vir a ser sanadas por meio do provimento judicial. 

A lealdade que deve presidir as relações entre as partes faz com que os contratos 

empresariais, dentre outros, residam em ambiente probo, permitindo, assim, o equilíbrio da 

relação por ocasião das negociações preliminares (culpa in contrahendo), durante a 

execução do contrato (teoria dos atos próprios - venire contra factum proprium e tu 

quoque), e após a execução contratual, como ocorre na hipótese da responsabilidade post 

pactum finitum. 
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RIASSUNTO 

 

Il codice civile, così come attualmente disciplinato, fornisce i dispositivi 

necessari per proteggere la fiducia, il divieto di comportamento contraddittorio e di altri 

istituti relativi alla fiducia. Pertanto, la legge brasiliana ha adottato tecnica legislativa per 

introdurre la clausola generale in sua etica come regola normativa di condotta richiesto 

delle parti, essendo la funzione di giudice integrativa per determinare quale è l'approccio 

appropriato in ogni caso. I dazi o gli allegati laterali, consacrati dalla funzione creativa agli 

obblighi di legge di buona fede oggettiva, esigere dai contraenti per adempiere agli 

obblighi connessi al l'obbligazione principale è adimplida. La tenuta di un comportamento 

contraddittorio, i contenuti, la caratterizzazione e modulo di domanda consiste nel 

proteggere la fiducia e dei principi della dignità umana, della solidarietà e buona fede 

oggettiva, che guida i diritti legali dei genitori. Nel negoziare, conoscendo i limiti delle 

informazioni relative alle parti - contratti incompleti - di una società certamente messo in 

preventivo che corrisponde a una parte dei costi di incertezza (rischio) generati nel corso 

dei negoziati. Per ripensare la situazione, e realizzando la possibilità di trovare finalmente 

l'equilibrio, in futuro, l'azienda può scegliere di ridurre il prezzo delle azioni a causa del 

rischio inerente asimmetrie informative, e quindi più competitivo, individuando eventuali 

anomalie che, anche se inconscio, potrebbe essere colmata attraverso una nomina 

giudiziaria. La lealtà che dovrebbe disciplinare le relazioni tra le parti rende contratti 

commerciali, tra gli altri, residente in un ambiente onesto, consentendo in tal modo 

l'equilibrio dei rapporti durante le trattative preliminari (culpa in contrahendo) durante 

l'esecuzione del contratto (la teoria degli atti stessi – venire contra factum proprium e tu 

quoque), e dopo l'esecuzione del contratto, come avviene nel caso del post pactum finitum 

responsabilità. 
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SUMMARY 

 

The Civil Code, as enacted, provides the necessary tools to protect the 

trustworthiness, the prohibition of contradictory behavior and other institutes related. 

Therefore, Brazilian law adopted a legislative technique which introduces the general 

clause as a normative rule of conduct required from the parties, providing the Judge with 

an integrative function aiming at determining which rule would fit each case. The lateral 

duties, considered legal duties by the good faith, require contractors to meet certain 

accessory obligations. Forbidding the contradictory behavior, its content and 

characterization consists in a protection of the trust and the principles of human dignity, 

solidarity and good faith. During any negotiation, being aware of the limitations of 

information - incomplete contracts - a company certainly increases the price to cover the 

costs of uncertainty (risk) generated during the negotiations. By finding the opportunity to 

reach the balance the risk, the company may reduce the share price due to the risk inherent 

in asymmetric information, and therefore become more competitive by identifying any 

faults that, although unconscious, could be remedied through judicial appointment. The 

loyalty that should govern relations between the parties put business contracts, among 

others, in a honest environment, thus allowing the balance of the relationship during the 

preliminary negotiations (culpa in contrahendo) during performance of the contract 

(through the theory of the acts, venire factum proprium and tu quoque), and after contract 

execution, through the theory of post pactum finitum liability. 

 


