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RESUMO 
 
Este trabalho busca demonstrar como a funcionalização do princípio da boa-fé objetiva pode 
ser utilizada como fundamento de uma responsabilidade civil pós-contratual no sistema 
jurídico brasileiro. Apesar dos parcos julgados existentes sobre o tema – e relatados ao longo 
da dissertação – certo é que a responsabilização do agente causador do dano, em tais casos, 
é revestida de certo sentimento de justiça. Contudo, o sistema jurídico não pode contentar-
se com o mero sentimento pessoal do julgador. É necessária uma fundamentação adequada. 
Dentro desse esquadro, inicia-se o trabalho explorando a evolução das fontes das obrigações, 
contrapondo a autonomia privada aos limites impostos pelo ordenamento e às suas fontes 
heterônomas. Busca-se, assim, definir quais elementos atuam na construção do conteúdo 
contratual. Tendo forte influência sobre a conduta esperada dos contratantes, mormente pela 
imposição de deveres laterais, e, novamente, não podendo ser relegada a meros fatores 
subjetivos, parte-se para o estudo da boa-fé objetiva, analisando seus vetores materiais e suas 
funções correlatas. Seu espectro de incidência, contudo, não é limitado às fases de formação 
e execução. Dessa forma, analisa-se sua concreção desde o contato até a fase posterior ao 
adimplemento. Surge então a questão: se ainda existem deveres a serem observados, no que 
consiste a pós-eficácia? Para responder a indagação, é necessária uma digressão sobre a 
noção hodierna de obrigação complexa e adimplemento satisfatório. Feito isso, é possível 
chegar a alguns fundamentos, dentre eles a própria boa-fé, para a responsabilidade civil pós-
contratual. Por fim, a presente dissertação debruça-se sobre sua natureza jurídica e as 
possíveis pretensões do lesado. Com isso, pretende-se trazer uma fundamentação adequada, 
por meio da boa-fé objetiva, para a responsabilidade por culpa post pactum finitum. 
 
Palavras-chave: Contratos, Boa-fé, Deveres laterais, Pós-eficácia, Responsabilidade civil, 

Culpa post pactum finitum 
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ABSTRACT 
 
This thesis seeks to demonstrate how the functions of the principle of good faith can be used 
as the foundation for post-contractual liability in the Brazilian legal system. Despite the few 
judgments that exist about the subject - and reported throughout the dissertation - it is certain 
that the liability of the author of the damage, in such cases, has a certain amount of justice. 
However, the legal system cannot be content with the mere personal feeling of the judge. 
Proper reasoning is required. Within this framework, this thesis begins by exploring the 
evolution of the sources of obligations, contrasting private autonomy with the limits imposed 
by the law and the heteronomous sources. Thus, we seek to define which elements act in the 
construction of contractual content. Having a strong influence on the expected conduct of 
contractors, especially the imposition of implied duties, and, again, cannot be relegated to 
mere subjective factors, we start to study the duty of good faith, analyzing its material vectors 
and their related functions. Its incidence spectrum, however, is not limited to the formation 
and performance phases. Thereby, its analyzed from the contact of the parties until the post-
performance phase. Then a question arises: If there are still duties to be observed, what does 
post-efficacy means? To answer the question, a digression on today's notion of complex 
obligation and satisfactory perfomance is required. That done, it is possible to come up with 
some foundations, including good faith itself, for post-contractual liability. Finally, the 
present dissertation explore its legal nature and the possible claims of the injured party. 
Thereat is intended to provide adequate foundation, through the principle of good faith, for 
culpa post pactum finitum liability. 
 
Keywords: Contracts, Good Faith, Implied terms, Post-effectiveness, Liability, Culpa post 

pactum finitum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação busca o estudo da cláusula geral da boa-fé objetiva, inserta no 

artigo 422 do Código Civil, como fundamento legal de uma eventual responsabilidade civil 

pós-contratual em nosso ordenamento jurídico. 

Com a declínio do individualismo e do dogma da vontade, o conteúdo da relação 

contratual passou a transcender o mero texto escrito, resultando em uma aproximação do 

direito com a ética.  

Há muito já se alude às transformações gerais do Direito das Obrigações, que passou 

a ser compreendida, não mais como simples relação de crédito e débito, mas como um 

processo dinâmico dirigido à realização de seu fim. Tomada em sentido lato, a obrigação 

abrange todos os direitos, inclusive os formativos, pretensões e ações, deveres, exceções e 

posições jurídicas, de modo que não se limita, apenas, ao cumprimento da prestação 

principal, mas sim a um conjunto de atividades necessárias à satisfação do interesse do 

credor1.  

Partindo da premissa de imposição às partes de deveres não previstos expressamente 

no instrumento contratual, o primeiro capítulo da dissertação dedica-se ao estudo das fontes 

do direito privado, que, tradicionalmente, se consubstanciariam na lei e no contrato. 

Entretanto, atualmente, os princípios jurídicos igualmente comandam o nascimento e o 

desenvolvimento das obrigações. 

Karl Larenz já dispunha que: 

“para toda relación jurídica, cualquiera que sea su estructura, rige el 
principio de cumplir la prestación con fidelidad a la palabra dada o a la 
obligación fundamentada de cualquier modo que sea, sin defraudar la 
confianza de la otra parte, es decir cumplir la prestación según la buena 
fe (§ 242)”2 

 

No direito brasileiro, o Código Civil de 2002 previu em seu artigo 422, o dever dos 

contratantes de observarem a cláusula geral da boa-fé objetiva, permitindo o reenvio do 

magistrado a valores até então submetidos a outras ciências, possibilitando uma aproximação 

 
1SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Reimpr. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 17-19. 
2LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones. Traducción de Jaime Santos Briz. Madrid: Editorial Revista de 

Derecho Privado, 1958. t. 1, p. 20-21. 
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do direito com a ética, com vistas a concretização do programa obrigacional desenhado pela 

autonomia privada, com a imposição de deveres de conduta não previstos expressamente no 

instrumento contratual. 

Malgrado as críticas que possam ser realizadas ao texto do artigo 422 do Código Civil 

– as quais constam no corpo da própria dissertação – certo é, também, que a incidência do 

princípio da boa-fé não é limitada à fase de conclusão e execução da avença. Como já 

dispõem os enunciados 25 e 170 das Jornada de Direito Civil, realizadas pelo Conselho de 

Justiça Federal, deve ser observado desde as tratativas preliminares, até mesmo após o 

término da avença.  

Cumpre ressaltar, aliás, que a noção de boa-fé não é nova no ordenamento jurídico 

brasileiro. O próprio Código Comercial de 1850 já a previa no artigo 131, apesar deste não 

ter despertado a atenção que merecia, na época, da doutrina e jurisprudência.  

A noção que há deveres que se protraem no tempo para além do cumprimento 

igualmente não é novidade na doutrina pátria. Couto e Silva já a expunha, na década de 60, 

ao apresentar sua tese de livre-docência:  

“Outros, porém, surgem desvinculados da vontade, núcleo do negócio 
jurídico, por vezes ligados aos deveres principais e deles dependentes, por 
vezes possuindo vida autônoma. Os deveres desta última categoria, 
chamados independentes, podem perdurar mesmo depois de adimplida a 
obrigação principal”3 

 

Mas há, ainda, a necessidade de se estabelecer os contornos desses deveres ditos pós-

eficazes, oriundos da cláusula geral da boa-fé objetiva, e de que maneira continuam exigíveis 

no período pós-contratual. É o que se buscará responder no capítulo II, ao relacionar o 

princípio da boa-fé com a tutela da confiança e à primazia das relações subjacentes. 

O capítulo III, por sua vez, dedica-se ao estudo dos aspectos teóricos da pós-eficácia, 

que não teve a mesma atenção dedicada ao estudo da culpa in contrahendo4. Não se 

desconhece que vários foram os motivos que contribuíram para este quadro, dentre eles, a 

própria escassez de casos submetidos ao exame dos Tribunais; a noção geral de que, após o 

cumprimento da prestação, as partes não conservam nenhuma obrigação em relação ao 

contrato anterior; a ausência de linguagem claramente remissiva à culpa post pactum finitum, 

 
3SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como processo, cit., p. 38. 
4MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da pós-eficácia das obrigações. In: MENEZES 

CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Estudos de direito civil. Coimbra: Almedina, 1987. v. 1, p. 149.  
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por parte dos poucos julgados sobre o tema5, e a falta de uma fundamentação adequada para 

o instituto6. 

Contudo, esse quadro apenas reforça a importância do tema, impondo-se 

compreender a real amplitude da culpa post pactum finitum. Mas há dificuldades em seu 

exame. Apesar da aprovação dos enunciados acima, reconhecendo a pós-eficácia, Menezes 

Cordeiro elenca teorias negativistas elaboradas pela doutrina. Para estas, as manifestações 

ditas pós-eficazes, em verdade, nada mais seriam do que simples eficácia atual, seja porque 

a extinção contrato é o fato constitutivo da nova obrigação, seja porque determinado dever 

apenas permaneceu exigível.  

Tais teoria, acabaram por desenvolver as noções de pós-eficácia virtual, aparente e 

continuada, que, como se demonstrará, não se confundem com a culpa post pactum finitum, 

ou pós-eficácia em sentido estrito. Existem, ainda, outras dificuldades a serem enfrentadas, 

como a própria fixação do que seria o período pós-contratual. 

Ultrapassado esses obstáculos, mesmo que se conclua pela existência de um dever 

pós-eficaz específico no caso concreto, duvida há com relação à natureza jurídica da 

responsabilidade pelo seu descumprimento. Seria contratual ou delitual? Subjetiva, objetiva 

ou por culpa presumida? A parte poderá pleitear apenas perdas e danos ou também a 

cessação da atividade? Quiçá estes sejam os pontos de maior debate doutrina sobre o tema.  

Os defensores da responsabilidade delitual, fundamentam que os deveres laterais 

decorrem diretamente do comando normativo da boa-fé e não do regulamento contratual. 

Para esta linha de pensamento, as normas contratuais apenas surgem por meio da 

manifestação de vontade das partes, sendo, igualmente, limitado por essa. Com efeito, as 

partes apenas se vinculariam nos estreitos limites da vontade declarada, sob pena de ofensa 

ao princípio da autonomia privada.  

Por outro lado, a corrente que defende a natureza contratual, reconhece que a noção 

de responsabilidade, nestes casos, liga-se à doutrina de violação positiva do contrato de 

Hermann Staub. Advogam que adoção desta teoria, possível no ordenamento jurídico 

brasileiro, expandiu a noção de adimplemento, passando a abarcar as hipóteses de culpa post 

pactum finitum.  

 
5MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da pós-eficácia das obrigações, cit., p. 149. 
6DONNINI, Rogério. Responsabilidade civil pós-contratual: no direito civil, no direito do consumidor, no direito 

do trabalho, no direito ambiental e no direito administrativo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 132-133. 
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Apesar da dificuldade da doutrina em atribuir a natureza da responsabilidade, esta 

corrente de pensamento entende ser o regime contratual é o mais propenso a responder à 

preocupação de não alterar as previsões legítimas das partes7. Vinculada a responsabilidade 

ao regime contratual, os danos somente adviram se relacionados ao objeto do contrato ou à 

expectativa criada no parceiro contratual, o que reduziria as incertezas.  

Evidente, portanto, a divergência doutrinária, que confirma a necessidade de 

clarificar os limites que permeiam a incidência dos deveres laterais de conduta decorrentes 

do princípio da boa-fé objetiva. 

Para a análise crítica de qual modelo melhor se adequa ao ordenamento jurídico 

brasileiro, no capítulo IV se imiscuir-se-á sobre os contornos da responsabilidade civil 

delitual e contratual - aquela, com fulcro no nenimem laedere; esta baseada no 

inadimplemento – bem como sobre as bases da teoria do violação positiva do contrato de 

Hermann Staub. Assim, se concluirá se a culpa post pactum finitum se adequa a algum dos 

sistemas, ou se se trata de uma terceira via da responsabilidade civil.  

Também se verifica divergências doutrinárias com relação aos danos e às possíveis 

ações que possam ser adotadas pelo prejudicado. Com a conduta que viola o programa 

contratual na fase pós-contratual, surgiria a possibilidade do prejudicado pleitear o 

cumprimento do dever lateral através de ação cominatória, ou apenas indenização pelos 

prejuízos sofridos em razão da violação? Caso a ofensa não acarrete danos, pela 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça não seria possível a condenação 

fundamentada exclusivamente na função punitiva. Então, nessa hipótese, nada se poderia 

fazer contra a violação?  

Vê-se, portanto, que o ato de impor deveres não previstos expressamente, 

especialmente em momento posterior ao cumprimento da prestação principal, suscita 

diversas indagações quanto à identificação do exato momento dito pós-contratual; ao 

fundamento de criação ou manutenção desses deveres, à sua natureza jurídica; à 

quantificação dos danos e suas consequências.  

Esses são os pontos que se pretendem enfrentar nesta dissertação, expondo, sempre 

que possível, a posição hodierna dos Tribunais pátrios sobre o instituto da culpa post pactum 

finitum. 

 
7JABBOUR, Rita. La bonne foi dans l´exécution du contrat. Paris: Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence – L.G.D.J, 2016. p. 396. (Bibliothèque de droit privé; t. 573). 
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Busca-se, assim, estabelecer um conceito suficientemente preciso – mas não 

exaustivo dada a dinamicidade do conceito de boa-fé – sobre a responsabilidade civil pós-

contratual. Somente assim será possível dar ao sistema a segurança jurídica necessária para 

relações contratuais hodiernas. 
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CONCLUSÕES 

 

Realizado o estudo dos aspectos teóricos e práticos da culpa post pactum finitum, é 

possível realizar algumas conclusões. Como pôde notar o leitor mais arguto, no curso do 

caminho até aqui percorrido já foram positivadas, ao longo do texto, algumas conclusões 

parciais, na medida em que ia se avançando na matéria. 

Para finalizar esta dissertação, cumpre, agora, reunir de forma sintética as conclusões 

obtidas por meio desses estudos, com a finalidade de apresentar ao leitor os contornos que 

se entendem adequados para a culpa post pactum finitum.  

Como se observou, com o paradigma do sistema aberto, atraiu-se para o campo do 

direito, valores que antes eram relegados a outras ciências. Esse movimento foi facilitado 

com a técnica legislativa das cláusulas gerais que, por possuírem hipótese legal de grande 

generalidade, abrangem e submetem à tratamento jurídico todo um domínio de fatos, com a 

possibilidade de ajustamento das consequências ao caso concreto. 

Essa mudança de paradigma também afetou o direito das obrigações. Há muito 

deixou de ser compreendida como mera relação de crédito e débito, passando a representar 

um processo dinâmico dirigido à realização do fim comum almejado pelas partes. Abrange 

direitos, inclusive os formativos; pretensões e ações; deveres; exceções e posições jurídicas, 

de modo que não se limita, apenas, ao cumprimento da prestação principal, mas sim a um 

conjunto de atividades necessárias à satisfação do interesse do credor. 

Identificou-se, ainda, após o exame dos estudos de Staub e H. Stoll, que o vínculo 

obrigacional compreende dois interesses: os voltados ao cumprimento da prestação 

(interesses de prestação); e os orientados à proteção da pessoa e do patrimônio dos 

contratantes (interesses de proteção). Essa definição terá relevância especial na definição das 

consequências da culpa post pactum finitum. 

Com base nas premissas acima, concluiu-se que os elementos essenciais da obrigação 

são definidos pela manifestação de vontade, sem a qual não há se falar em contrato. Porém 

o mero cumprimento formal da prestação pode não acarretar a satisfação do interesse de 

prestação. Assim, são chamadas a intervir as fontes heterônomas. Por meio delas, impõem-

se deveres que devem ser observados pelas partes, com o desiderato de preservar a vontade 

manifestada e permitir a realização da operação econômica contratual.  
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Para isso, jogam a favor os princípios ditos sociais: a equivalência material, a função 

social dos contratos e, com maior interesse para o presente trabalho, a boa-fé objetiva, os 

quais também participam do nascimento e desenvolvimento das obrigações. 

Denota-se, portanto, que na construção do regulamento obrigacional a fonte 

autônoma (declaração de vontade dos contraentes) não atua isoladamente, havendo 

igualmente a ação de fontes heterônomas, as quais se prestam a atenuar ou suplementar a 

autonomia privada.  

Estas podem ser, em sua relação com a manifestação de vontade, cogentes 

(mandatory rules), dispositivas (permissive rules) ou supletivas (gap fillers). Dividem-se, 

ainda, quanto a forma como se operacionalizam, em normas rígidas ou vagas; esta, como 

gênero que congrega, como uma de suas espécies, as cláusulas gerais. 

Dessa análise, percebe-se que o regulamento contratual é composto por cláusulas 

expressas (express terms) e implícitas (implied terms). As primeiras decorrem da própria 

manifestação de vontade. Por sua vez, através de processos interpretativos, obtém-se os 

termos implícitos (ou implied-in-fact). Podem ainda decorrer do reconhecimento judicial 

quanto à sua existência, independentemente de cláusula expressa e, nesses casos, são seriam 

termos supletivos (ou implied-in-law ou constructive terms) 

Um importante termo contratual implícito, mesmo no sistema da common law é o 

dever de atuar conforme a boa-fé (duty of good faith and fair dealing). Similar é a situação 

do direito brasileiro, cujo princípio da boa-fé objetiva governa a atuação durante o programa 

contratual, e cuja incidência não pode ser afastada.  

Para compreender o atuar da boa-fé objetiva na relação obrigacional, no capítulo II 

fez-se um breve resumo de sua evolução. Procurou-se demonstrar que a bona fidei dos 

romanos, unificada e absorvida como elemento da vontade no direito francês, teve sorte 

diversa no território tedesco, encontrando seu fundamento nos ideais da cavalaria como fonte 

indutora de deveres com o outro. 

Assim, na definicação de sua vertente material pelo prisma negativo, afastou-se do 

mero sentimento de justiça do julgador ou da equidade. Concluiu-se, sob um prisma positivo, 

que seu fundamento está na tutela da confiança legítima e na primazia da materialidade da 

relação jurídica subjacente, suplantando o formalismo puro que ignora os objetivos 

perseguidos pelos particulares. 
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O Código Civil de 2002, em seu artigo 422, dispôs sobre o dever dos contratantes de 

observarem a cláusula geral da boa-fé objetiva, permitindo o reenvio do magistrado a valores 

extra-sistemáticos e possibilitando uma aproximação do direito com a ética, com vistas a 

concretização do programa obrigacional desenhado pela autonomia privada.  

Para tanto, tem-se reconhecido três funções ao princípio da boa-fé objetiva. A 

primeira, como limite ao exercício de direitos subjetivos (função corretiva), apesar de não 

possuir íntima relação com o presente trabalho, permitiu, através de seu estudo, reforçar o 

papel de tutela da confiança exercida pela boa-fé objetiva.  

É funcionalizado, ainda, como critério de interpretação e concreção dos negócios 

jurídicos (adjuvandi ou função interpretativa). Busca-se, inicialmente, descobrir a intenção 

comum que se revelou no ajuste. A melhor expressão da boa-fé objetiva consiste em manter 

o significado que as partes deram às cláusulas no momento da contratação. Não sendo 

possível, impõe-se uma interpretação objetiva, considerando o significado que o 

comportamento leal aponte ser o mais razoável. 

Ainda na função interpretativa, a boa-fé é utilizada para a colmatação de lacunas, no 

que se denominou “interpretação-integrativa”, suprindo cláusulas que, de ordinário, 

constariam na avença. Dessa atividade, como se concluiu parcialmente no texto, resultarão 

deveres secundários. 

Contudo, isso não se confunde com a função supletiva, na qual a boa-fé objetiva atua 

como fonte de deveres laterais conduta (supplendi). Nesta função a boa-fé não preenche 

partes omissas do regulamento, mas impõe deveres de conduta, independentemente de 

qualquer previsão. Tais deveres já integram o contrato desde logo e sendo apenas revelados. 

Dada a sua heterogeneidade, costuma-se subdividi-los em deveres de informação, 

esclarecimento e proteção da integridade física e patrimônio dos contratantes.  

É possível, desta feita, concluir que a complexidade intra-obrigacional, em um 

primeiro nível, compreende a prestação principal, que corresponde à relação paradigmática 

entre crédito e débito. Neste nível, existem ainda outros deveres, denominados secundários, 

os quais são oriundos da própria obrigação, mas como resultado de operações de 

interpretação.  

Em um segundo nível, estão os deveres laterais (cuja nomenclatura não é uniforme 

na doutrina e jurisprudência), estabelecidos à luz da circunstancias existentes e variando de 

intensidade conforme a espécie de relação jurídica existente. Estes deveres podem se radicar 
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no interesse de prestação, servindo ao cumprimento satisfatório; ou no interesse de 

proteção, visando a tutela da integridade física, das vantagens contratuais e do patrimônio 

dos contratantes.  

Certo, ainda, que a incidência do princípio da boa-fé, mormente em sua função 

supletiva, não é limitada à fase de conclusão e execução do contrato. Até mesmo no 

momento posterior à satisfação do interesse de prestação as partes continuam devendo 

respeito a eles. E, justamente por surgirem, ou simplesmente continuarem exigíveis, após o 

término da relação contratual, são denominados pós-eficazes. 

Como foi possível concluir no Capítulo III, para identificação do período pós-

contratual é necessário que o contrato exista e produza, ao menos, algum efeito. Assim, estão 

fora do âmbito da culpa post pactum finitum os casos de nulidade e a anulabilidade em que 

a decretação opera efeitos retroativos, porque há a desconstrução da própria fonte da 

obrigação, que deixa de regular a relação entre as partes. 

Após o estudo das demais formas extintivas, identificou-se a fase pós-contratual: o 

contrato existia e era válido; produziu efeitos, com a satisfação do interesse de prestação, e 

não ocorreu a prorrogação da relação contratual.  

Começa assim, potencialmente, o período pós-contratual, no qual a ofensa aos 

deveres laterais pode ocasionar a responsabilização civil por culpa post pactum finitum. 

Nota-se, portanto, que, mesmo na fase dita pós-contratual, os antigos contratantes não podem 

atuar como se fossem estranhos. Devem aguardar certos deveres, de modo a não frustrar os 

fins contratuais.  

O desenvolvimento da culpa post pactum finitum não proveio do exame doutrinário 

ou tampouco do reconhecimento legislativo, cuja maioria dos ordenamentos jurídicos não 

possuem dispositivos que a consagrem, mas sim da necessidade da jurisprudência dar 

soluções às lides que lhes foram submetidas.  

Por essa razão, em um momento inicial, houve certa divergência de fundamentos, o 

que dificultou sistematização e a compreensão do instituto. Contudo, aprofundado o estudo 

doutrinário, foi possível definir que a culpa post pactum finitum não possui seu fundamento 

na expressa previsão legal; na analogia; ou na natureza específica de algumas relações.  

A expressa previsão legal dará origem a pós-eficácia aparente. Diz-se aparente 

porque, na verdade não há pós-eficácia, mas sim eficácia atual da regra legal que a impõe 

expressamente.  
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A analogia também se mostrou inadequada posto que os fundamento dos efeitos 

legalmente previstos, para o momento posterior à extinção do contrato, são diversos, 

impedindo a extração de uma razão comum.  

Tampouco a natureza jurídica de determinadas relações fundamenta a culpa post 

pactum finitum. Isto porque, como se observou, as relações analisadas, em especial 

familiares e de trabalho, possuem características próprias que impedem sua expansão para 

todo o campo das obrigações. Verificou-se, ainda, que nem toda manifestação após o término 

na relação pode ser enquadrada na culpa post pactum finitum.  

Além da pós-eficácia aparente se identificou, também, as noções de pós-eficácia 

virtual e continuada. A primeira consiste em deveres secundários (previstos ou extraídos de 

processos interpretativos – função interpretativa da boa-fé), que apenas podem ser 

cumpridos após a extinção da prestação principal. Já na pós-eficácia continuada, o dever 

secundário era exigível durante a fase de execução, porém, permanece eficaz mesmo depois 

do cumprimento do dever de prestar.  

Tais situações não se confundem com a culpa post pactum finitum, que insere-se na 

pós-eficácia em sentido estrito. Esta possui seu fundamento no princípio da boa-fé objetiva, 

como forma de tutela da confiança e da primazia da relação material subjacente. Por meio 

da promessa realizada no contrato (tutela da confiança), emergem deveres laterais para as 

partes, com a finalidade de alcançar o projeto contratual (primazia da relação subjacente), 

afastando cumprimentos meramente formais. Por tais razões, impõe-se a manutenção de 

alguns desses deveres para o período pós-contratual, como forma de tutelar as vantagens 

obtidas, a pessoa e o patrimônio dos antigos parceiros contratuais.  

 Concluiu-se, em contrariedade com alguns autores, que tanto os deveres laterais 

radicados no interesse de prestação, como os radicados no interesse de proteção podem dar 

azo à responsabilidade civil pós-contratual, os diferiram apenas nas consequências possíveis. 

Verificou-se também que alguns autores elencam, além da boa-fé objetiva, outros 

fundamentos adicionais para a culpa post pactum finitum. Tratam-se dos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade e justiça social. 

Malgrado não haja nenhuma incoerência em sua adoção, entende-se melhor a subsunção 

direta ao princípio da boa-fé objetiva, até como forma de sistematizar a matéria. 

 Na definição de sua natureza jurídica, foi necessário distinguir os conceitos de 

responsabilidade civil contratual e extracontratual, cujo tratamento legislativo é diverso (em 
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especial com relação a gradação da culpa e sua presunção, capacidade do agente, 

solidariedade, prescrição, cláusulas de limitação ou exoneração de responsabilidade e 

competência). 

Examinadas as hipóteses inseridas em cada uma dessas espécies, percebeu-se que a 

distinção entre elas reside na qualidade do dever violado. Na responsabilidade contratual, há 

a violação de um direito subjetivo relativo, inerente às partes integrantes do contrato. Já na 

responsabilidade civil extracontratual viola-se um dever absoluto, imposto a todas as 

pessoas. Essa diferença é refletida, inclusive, no dever de indenizar. Na extracontratual, o 

dever nasce com a violação; na contratual, o dever primário de prestação será convertido em 

deveres secundários com prestações autônomas de restituição e indenização, fundamentados 

na relação jurídica preexistente. 

E, eventuais limitações a autonomia privada, com a imposição ou restrição de 

cláusulas, não tem o condão de alterar tais conclusões, posto que a lei sempre faz da vontade 

das partes a base dos contratos.  

Estabelecida essa diferença, identificou-se, ainda, que o campo de atuação da 

responsabilidade contratual é definido. O que não está nele, pertence à responsabilidade 

extracontratual. Ocorre que o adimplemento satisfatório não consiste no simples 

cumprimento formal da obrigação; há imposição de condutas para satisfação da finalidade 

negocial.  

Nessa ordem de ideias, estudando o conceito de inadimplemento lato sensu no 

ordenamento jurídico brasileiro, concluiu-se, em virtude de uma lacuna conceitual, que é 

possível a assimilação da doutrina da violação positiva do contrato, que diz respeito ao 

descumprimento de deveres laterais que afetam apenas os interesses de proteção.  

Dessa feita, o gênero inadimplemento abarca o inadimplemento absoluto (ou em 

sentido estrito), a mora e a violação positiva do contrato. 

Apontadas tais conclusões, a dissertação perscrutou a natureza jurídica da 

responsabilidade civil pós-contratual. Como visto, os defensores da natureza jurídica 

extracontratual fundamentam que os deveres laterais decorrem diretamente do comando 

normativo da boa-fé e não do regulamento contratual, o qual é formado apenas pela 

manifestação de vontade das partes, ainda que na atividade de colmatação de lacunas. Com 

efeito, os deveres laterais seriam externos ao contrato.  
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Contudo, o que se verificou na dissertação é que a opção pela natureza contratual da 

responsabilidade é natural e necessária. Isto porque, admitida a complexidade intra-

obrigacional, não há como se negar que ela é composta por deveres principais, secundários 

e laterais (de vinculação mediata ou imediata com a prestação).  

Logo, denota-se que os deveres laterais, apesar de impostos pela boa-fé, integram a 

relação contratual, inclusive servindo de meio para que se atinja o adimplemento satisfatório. 

Essa internalidade dificulta afastá-los da responsabilidade contratual.  

O fato de serem estabelecidos, em especial os pós-eficazes, em função do contrato 

anterior, reforça essa conclusão, diferenciando-o do dever geral de não lesar outrem. Caso 

não existisse o contrato anterior, não seria possível falar-se em pós-eficácia. Em verdade, 

sequer os deveres laterais pós-eficazes e os casos de reconhecimento da culpa post pactum 

finitum se configurariam. 

Isto posto, em virtude da essencialidade de um vínculo anterior, que também é o 

ponto de diferenciação entre as espécies de responsabilidade, natureza jurídica contratual 

impõe-se naturalmente.  

Concluiu-se, ainda, que a adoção da responsabilidade contratual é necessária. Isto 

porque, o vinculo com o contrato anterior serve de limite para a indenização, mormente nos 

ordenamentos jurídicos em que esta é limitada aos danos previsíveis, no inadimplemento 

contratual culposo.  

Identificou-se, outrossim, que a responsabilidade contratual, também concede 

maiores vantagens para o lesado, que necessita demonstrar tão somente o dever 

descumprido. Soluciona de melhor maneira, também, a questão da exceção do contrato não 

cumprido, permitindo a retenção do pagamento, bem como afasta a possibilidade de pleitear-

se indenização por pequenas falhas que não comprometem o programa contratual (na 

extracontratual, recorde-se vige o in lege aquilia et levissima culpa venit).  

Essa opção também não é incompatível com a culpa in contrahendo, porquanto, nesta 

busca-se o retorno à situação que estaria o lesado se não tivesse confiado (interesse 

negativo), de modo que basta o contato das partes, sendo despiciendo qualquer vínculo. 

Aliás, as hipóteses de contratos nulos são subsumidas nesta espécie. Mas diferente é a 

situação da culpa post pactum finitum, que não prescinde do vínculo anterior. Somente com 

a existência e produção de efeitos deste, é que ela poderá se configurar, de modo que não é 

de se estranhar que possuam natureza diversa. 
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Refutou-se, além disso, a existência de uma terceira via de responsabilidade civil, a 

qual não constituiria outra coisa, senão uma amálgama das anteriores, não adequadamente 

definida. 

Por fim, identificados os contornos essenciais e sua natureza jurídica, passou ao 

exame das possíveis consequências pela violação de deveres laterais pós-eficazes. A 

primeira conclusão extraída é que o grau de vinculação do dever lateral pós-eficaz com o 

interesse de prestação tem significativa influência nas possíveis consequências a serem 

adotadas.  

Havendo uma relação imediata, o descumprimento desses deveres afetará a própria 

prestação, de modo que incidirão as regras gerais inerentes ao inadimplemento absoluto e a 

mora. É o caso da concessão comercial, em que o descumprimento de dever lateral ensejou 

a resolução contratual. Malgrado o contrato admita alguma alteração unilateral da área de 

exclusividade e supressão de produtos, tais ações somente podem ser admitidas se não 

inviabilizarem a obtenção do interesse de prestação. Com a violação deste, operou-se a 

resolução por inadimplemento culposo. 888  

Por outro lado, havendo vinculação apenas mediata com o interesse de prestação, os 

deveres laterais estarão, portanto, radicados no interesse de proteção, dando azo à violação 

positiva do contrato. Aqui, não sendo afetada a prestação principal, a consequência será, via 

de regra, indenizatória. Foi o que ocorreu no caso da “vista eterna”889, no qual a 

construtora/vendedora foi condenada a indenizar a compradora pela perda da vista. 

Contudo, é possível a fixação de consequências diversas, como a paralisação de um 

direito (no caso do contrato de edição) ou a possibilidade de retenção do pagamento (no 

julgado referente ao caso do carpete).890 

Nota-se, portanto, uma escala com relação aos graus de ofensa. O descumprimento 

de deveres laterais pode obrigar somente à indenização dos danos, inclusive morais ou, 

ocorrendo a perda do interesse de prestação, acarretar a transformação da violação positiva 

do contrato em inadimplemento absoluto. Isto porque, como dito, não se tratam de esferas 

autônomas, mas sim vinculadas de alguma forma à obrigação anterior. 

 
888BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP. 32ª Câmara de Direito Privado. Apelação 

Cível. Processo nº 9049922-42.2009.8.26.0000. Relator: Hamid Bdine. Data de Julgamento: 30/01/2014, 
Data de Publicação: 01/02/2014. Disponível em: https://esaj.tjsp.jus.br. 

889O caso é mencionado na seção 2 do capítulo III. 
890Ambos os casos citados constam na seção 2, do Capítulo III desta dissertação. 



229 

O estudo das consequências do inadimplemento dos deveres laterais pós-eficazes 

permite, ainda, reforçar a opção pela natureza contratual da responsabilidade por culpa post 

pactum finitum. 
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